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LEI N° 3.534/2016 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal 
para efetivar licitação pública e firmar termo de 
concessão de uso de quinze máquina tipo costura 
industrial e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são confe

ridas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar licitação pública e firmar termo de 

concessão de uso de quinze máquinas tipo costura industrial, pertencentes ao patrimônio público deste 

Município, conforme disposto nos artigos 19 e 20, incisos 11 e 111, da Lei Municipal no 2.266/2007 alterada 

pela Lei Municipal no 2.423/2009, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da assinatura do respectivo termo 

de concessão de uso. 

Parágrafo único: Os equipamentos tipo máquina de costura industrial que será lícita e concedida por 

meio de concessão de uso são: 

QUANTIDADE NÚMERO DE PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO 

02 15857 e 15858 máquina de costura galoneíra 

13 15859, 15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, máquina de costura industrial 

15866, 15867, 15868, 15869, 15870 e 15871, 

Art. 2° - Deverá ser procedida a licitação, declarando-se vencedor o interessado que apresentar a 

melhor proposta, conforme critérios estatuídos no edital. 

Art. 3°- Os equipamentos citados no artigo 1°, desta lei deverá ser utilizado único e exclusivamente 

para a exploração o qual é destinado e pela empresa vencedora do certame . 

. Art. 4° -Antes da entrega da posse do equipamento será lavrado termo de vistoria pelo servidor pú

blico responsável pela Divisão de Patrimônio, individualizando as benfeitorias ou ítens que porventura este

jam agregados ao mesmo. 

Art. 5°- O Termo de Concessão de Uso será assinado pelas partes, após a consecução do proce

dimento lícitatórío, devendo conter as seguintes especificações: 
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1- A descrição-pormenorizada do equipamento especificando-se as metragens e estado de conser-

vação; 

11 - O equipamento cedido deverá ser relacionado, com menção à quantidade, marca, modelo, nú

mero do patrimônio e quaisquer outras características que sirvam para sua perfeita identificação. 

Art. 6° - Ocorrendo a necessidade de adequação do equipamento cedido, este será de inteira res

ponsabilidade do cessionário. 

§ 1°- Feitas as adequações necessárias, a restituição do equipamento nas condições originais, ao 

proprietário, ficará a cargo do cessionário. 

§ 2° - Todas as despesas inerentes ao equipamento cedido e necessárias a consecução do objeto 

fim da concessão de uso, ou em caso de rescisão, a integrar o patrimônio do cedente, sem prejuízo de e

ventual indenização pertinente. 

Art. 7° -A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia e o Conselho Munici

pal de Desenvolvimento Econômico serão os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cum

primento desta Lei. 

Parágrafo Único: Após a análise da Procuradoria do Município quanto ao cumprimento ou não dos 

encargos e condições, esta concessão será ou não efetivada. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário. 
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