
CONTRATO EMPRESA CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO VIGÊNCIA FISCAL E-MAIL/TELEFONE

721/SETUR/2017 MEL SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA ME

Contratação de empresa 

especializada em fornecer, 

instalar, manter, conservar e 

substituir duchas de praia no 

município de Florianópolis, 

com direito à exploração de 

espaço publicitário e cobrança 

de tarifa aos usuários do 

serviço, conforme termo de 

referência e proposta da 

contratada.

27/12/2022 Lucas Iaconelli Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 

48998161000

383/SETUR/2017 BANCO DO EMPREENDEDOR

Credenciamento de empresa 

especializada para 

operacionalização do 

programa de micro finanças de 

Florianópolis.

20/08/2022
Ana Paula Reusing 

Pacheco

anapacheco.pacheco@gmail.com 

/48988277495

451/SMTTDE/2021 EPAGRI

Contratação de empresa 

pública para a execução de 

serviço de assistência técnica e 

extensão rural na área da 

agricultura no município de 

Florianópolis.

31/12/2022 Fernanda Santos Amorim
fernanda.pescapmf@gmail.com / 

48999896196

420/SMTTDE/2019
W3AGRO - APLICATIVOS PARA  O 

AGRONEGÓCIOS LTDA

Contratação de empresa 

especializada em prestar 

serviços de informática 

gerencial - Software de gestão 

das atividades do serviço de 

inspeção municipal de 

Florianópolis, conforme 

Termo de Dispensa de 

Licitação nº 

243/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos.

20/06/2022
Eva Terezinha dos Santos 

Ota

evaota.pescapmf@gmail.com / 48 

999098047
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T. P. 1218/SMTTDE/2019
BAYER & FULLGRAF INDÚSTRIA E COM.                                   

DE BEBIDAS LTDA-ME

Permissão de uso dos espaços 

públicos para a implantação e 

exploração de atividade 

econômica denominado 

"Centros de Conveniência", 

em locais predefinidos pela 

Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, visando 

oferecer produtos e serviços 

de qualidade aos moradores e 

turistas conforme descrição do 

edital de Pregão Presencial nº 

837/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos. 

26/12/2022 Lucas Iaconelli Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 

48998161000

73/SMTTDE/2020
FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E 

EXT. UNIVERSITÁRIA

Contratação de instituição 

especializada para prestação 

de serviços para ensaios 

laboratoriais em amostras 

oficiais de água e alimento 

coletados pelo serviço de 

inspeção municipal de 

Florianópolis, conforme 

Termo de Dispensa de 

Licitação nº 

945/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos.

31/12/2022
Eva Terezinha dos Santos 

Ota

evaota.pescapmf@gmail.com / 48 

999098047

312/SMTTDE/2021 SEBRAE - ALUGUEL DA SEDE

Locação de edifício comercial 

com 1.812m2, localizado na 

Avenida Rio Branco, n. 611, 

Centro, Florianópolis/SC, para 

a instalação da sede da 

Secretaria Municipal de 

Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, 

Secretaria Municiapal de 

Segurança Pública, Gabinete 

do Vice Prefeito e Fundação 

Somar Floripa.

31/12/2022
Analú Maria Lucas da 

Cruz

analu.setur@gmail.com/ 

48999253869
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732/SMTTDE/2021
VIVIANE FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI -ME

Contratação de empresa para a 

execução de adequação do 

sistema preventivo de incêndio 

do Mercado Público - Rua 

Jerônimo Coelho, Centro, 

Florianópolis/SC.

26/08/2022 Jean Carlos Grimm
jeangrimm.smi@pmf.sc.gov.br 

/48991526928

813/SMTTDE/2021 E.W.T. BRASIL ELEVADORES LTDA - ME

Contratação de empresa 

especializada na prestação de 

serviços de manutenção 

preventiva, preditiva e 

corretiva com o fornecimento 

de mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, materiais de 

consumo e quaisquer outros 

necessários à execução dos 

elevadores instalados no 

edifício sede da Secretaria 

Municipal de Turismo, 

Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, 

bem como o Gabinete do Vice 

Prefeito e Secretaria 

Municiapal de Segurança 

Pública, situado na Avenida 

Rio Branco, n. 611, Centro do 

município de Florianópolis/SC

14/10/2022 Dóris Regina dos Santos
dorisoli12@gmail.com 

/48988250352

ATA 936/SMTTDE/2021
MULTIBAN LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

EIRELI

Contratação de empresa 

especializada para prestação 

de serviços de locação, 

instalação, manutenção e 

remoção de banheiros 

químicos, contêineres 

sanitários e demais estruturas 

para atendimento das 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Turismo, 

Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico 

da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis/SC.

10/12/2022 Lucas Iaconelli Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 

48998161000
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008/SMTTDE/2022 BETHA SISTEMAS LTDA

Contratação de empresa 

especializada para prestação 

de serviço e fornecimento de 

Licença de Uso para os órgãos 

da Administração Direta de 

Poder Executivo, de Sistema 

de Contabilidade Pública, 

Licitações, Compras, LDO, 

LOA, tesouraria, Fluxo de 

Caixa, Portal de 

Transparência, com acesso 

simultâneo de usuários, não 

exc usiva, em ambiente 

Windows, na Arquitetura 

Cliente/Servidor, com rede 

padrão TCP/IP, utilizando 

banco de dados relacional, 

com manutenção legal, 

corretiva e evolutiva, 

conforme solicitações 

técnicas, bem como assistência 

técnica pessoal o local em 

tempo integral, com interface 

gráfica em plataforma PC.

19/07/2022 Marcos Lichtblau
superintendente.cti@gmail.com 

/4891561214

061/SMTTDE/2022 CRESTANI COMÉRCIO EIRELI ME

Contratação de empresa 

especializada na recuperação e 

manutenção da cobertura 

retrátil do Mercado Público de 

Florianópolis/SC.

04/08/2022 Jean Carlos Grimm
jeangrimm.smi@pmf.sc.gov.br 

/48991526928

260/SMTTDE/2022
UNLIMITED SPORTS PROMOÇÃO DE 

EVENTOS LTDA

Contratação de empresa para o 

apoio financeiro e logístico ao 

evento esportivo de Santa 

Catarina - Circuito Mundial de 

Triathlon, denominado 

"Ironman" - versões: Ironman 

70.3 Florianópolis e Ironman 

Brasil Florianópolis, no ano de 

2022.

31/12/2022 Vinicius de Luca Filho
vinidelucca@gmail.comr 

/48996090204
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