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EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 

 

PLANO DE OUTORGA DO SERVIÇO 

FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

LAGES/SC. 

 

O município de Lages – SC, torna público que no período compreendido entre as datas de 

29 de junho de 2022 a 14 de julho de 2022 estará realizando por meio eletrônico (site: 

https://www.lages.sc.gov.br/), CONSULTA PÚBLICA, sobre o PLANO DE OUTORGA do 

Serviço Funerário do Município. 

O objetivo da presente Consulta Pública é proporcionar aos interessados no certame 

licitatório, que irá selecionar oito empresas para a delegação da CONCESSÃO para 

prestação e exploração do Serviço Funerário do município de Lages, o conhecimento prévio 

do Plano de Outorga e principalmente das especificidades do serviço. 

O período de recebimento da Consulta Pública estará aberto do dia 29 de junho de 2022 ao 

dia 14 de julho de 2022 de forma ininterrupta e exclusivamente por meio de Formulário 

disponibilizado no site oficial do município de Lages, no endereço eletrônico: 

https://www.lages.sc.gov.br/. 

Os Formulários de Consulta Pública contendo as dúvidas e pedidos de esclarecimentos, 

após processados, terão suas respostas encaminhadas no endereço de e-mail indicado no 

respectivo Formulário, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento 

da consulta. 

A responsabilidade pela organização e realização da Consulta Pública é da Secretaria de 

Serviços Públicos e Meio Ambiente: 

1. A documentação referente ao Plano de Outorga para a Concessão do Serviço 

Funerário do município de Lages será disponível para consulta no site 

https://www.lages.sc.gov.br/, no período compreendido entre 29 de junho de 2022 à 

14 de julho de 2022; 
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2. O Formulário para Consulta Pública será disponível para download no site do 

Município de Lages, durante o período compreendido entra as datas de 21 de junho a 

05 de julho; 

3. As instruções para preenchimento do Formulário de Consulta Pública constam 

descritas no mesmo; 

As dúvidas ou pedidos de esclarecimentos recebidas fora do prazo, ou que não forem 

enviadas por meio de Formulário de Consulta Pública, devidamente preenchido, não serão 

consideradas e nem respondidas; 

A falta de identificação do interessado, a insuficiência ou imprecisão das informações 

prestadas no Formulário de Consulta Pública poderá prejudicar a sua utilização; 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos e definidos pela Secretaria de Serviços 

Públicos e Meio Ambiente. 

 

Lages (SC), 28 de junho de 2022. 

 

 

Antonio Ceron 

Prefeito 

 


