
  

NOTA   INFORMATIVA   02   

Referente   ao   Edital    013/PMF/SMSP/SUSP/2021   (Ponto   fixo)  

  

● A  Superintendência  de  Serviços  Públicos  da  Prefeitura  de  Florianópolis  em  respeito             
ao  item  2.4  do  EDITAL   013/PMF/SMSP/SUSP/2021   que  cita   :  É  vedada  a  inscrição  de                
mais  de  um  membro  do  mesmo  núcleo  familiar  do  Requerente,  sob  pena  de               
desclassificação  em  qualquer  fase  do  processo,  neste  Edital.   Diante  deste  fato,             
Comunica  que  após  análise  da  documentação,  foi  desclassificado  ( NOTIFICAÇÃO           
001/PMF/SMSP/SUSP/EDITAIS/2021)  1(um)  par�cipante  interessado  no  Ponto  02         
que   foi   sorteado   no   dia   19/10/2021.     

  
● Sendo  assim,  abrindo  uma  vaga  que  será  sorteada  na  data  de  29/10/2021  às  09:30hs                

ao   vivo   pelo   youtube.   
  

● O  Recurso  após  sorteio  poderá  ser  enviado  ao  e-mail   editais.susp2021@pmf.sc.gov.br            
após   sorteio   até   as   14hs   do   dia   29/10/2021.   

  
● O  nome  do  sorteado  será  publicado  no  site  da  Prefeitura  no  dia  29/10/2021  e  o                 

mesmo   receberá   a   DAM   (documento   de   arrecadação   municipal)   por   e-mail.   
  

● Reitera-se  aqui  a  regra  do  edital  013/PMF/SMSP/SUSP/2021,  ítem  3.3  –   O             
Documento  de  Arrecadação  Municipal  –  DAM  terá  validade  como  Alvará  de  Licença,              
desde   que   devidamente   quitado.   

  
● A  listagem  abaixo  contempla  as  pessoas  que  já  poderão  solicitar  a  DAM  por  e-mail                

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br  ou  pegar  a  DAM  na  SUSP  Av.  Rio  Branco,611            
(térreo).   

  
  

PONTOS   FIXOS   

PONTO   PARA   VENDA   DE   PIPOCA   -   Estacionamento   das   funerárias   -   Itacorubi   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   FIXO   DE   FLORES   E   VELAS   -   Estacionamento   das   funerárias   -   Itacorubi   

Vagas    sorteadas   e   classificadas    segundo   sorteio   realizado   em   19   de   outubro   ao   vivo   na   
página   do   Youtube   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.   

37905228991   Valdir   Espíndola   

10174242921   Lucas   Felipe   de   almeida   Número   Sorteado   -   12   

91063787904   Vanderléa   aparecida   Reichelt   Número   Sorteado   -16   

59255145991   Vander   conrat   Número   Sorteado   -18   
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PONTO   FIXO   DE   VELAS   -   Estacionamento   das   funerárias   -   Itacorubi   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   DE   ALIMENTAÇÃO   CACHORRO   QUENTE   ÁGUA   E   REFRIGERANTE     
Estacionamento   das   funerárias   -   Itacorubi     

(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   DE   ÁGUA   E   REFRIGERANTE   Estacionamento   das   funerárias   -   Itacorubi   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   FIXO   DE   FLOR   E   VELA   Área   próximo   à   entrada   do   Cemitério   do   Rio   Vermelho   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   FIXO   DE   FLOR   E   VELA   Área   próximo   à   entrada   do   Cemitério   da   Lagoa   da   Conceição   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   FIXO   DE   FLOR   E   VELA   Área   próximo   à   entrada   do   Cemitério   dos   Ingleses   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

PONTO   FIXO   DE   FLORES   E   VELAS   Área   próximo   à   entrada   do   Cemitério   do   São   Cristóvão   
(Não   houve   a   necessidade   de   sorteio   para   este   ponto)   

  

3212834900   Natália   Aparecida   Tomio   

606215913   Robson   Ramos   Pereira   

1933282916   Elisandra   do   rocio   de   almeida   

76416224968   Iara   chaves   de   oliveira   

10849816882   Silvano   aparecido   Timóteo   da   silva   

76255964000   Dejalma   dos   santos   

4688915950   Fernandes   Francisco   Espíndola   

58727914020   Edite   marli   Andrade   

2186006901   Maria   Rozemar   de   quadros   

88974642972   Le�cia   Marli   Silva   

5604526916   Juceli   Cristofoli   

16120898875   Delcio   hikaru   watanabe   


