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LEI Nº 3.564/2016 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal para efetivar licitação pública e firmar 
termo de concessão de uso de equipamentos 
agrícolas, e dá outras providências. 

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

são conferidas por Lei, 

Faz saber, (:!Ue a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar licitação pública, modalidade 

de licitação tipo concorrência e firmar termo de concessão de uso dos equipamentos agrícolas 

descritos no parágrafo único, pertencentes ao patrimônio público deste Município, conforme 

disposto no artigos 15, da Lei Orgânica Municipal. 

Parágrafo único: Os equipamentos agrícolas que serão licitados na modalidade de licitação 

tipo concorrência e concedidos por meio de concessão de uso, são: 

QUANTIDADE NUMERO DE DESCRIÇÃO 

PATRIMÔNIO 

01 23473 Arado subsolador desarme automático, marca 

PICCIN, modelo SPDA 5, série 16/03103, 5 discos 
.. 

de corte, 5 hastes, rolo destorrador, discos de 

1 cortes de 18" largura de trabalho 1875mm, peso 
1 

aproximado 1850mm, profundidade de trabalho 

450mm, cor verde. 

01 23474 Roçadeira cardam com embreagem, 1,80mt, marca 

METALLO, modelo STRANGER 1.8, com 2 facas, 

corrente para solopedregoso, cor predominante 

verde, laterais reguláveis e deslocamento lateral. 
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23475 

23476 

23477 

23478 

23479 

Plataforma transportadora 

2,08m, largura 1, 10m 

RODMA/205x100x040; 

traseira, comprimento 

e altura O, 85m, 

concha traseira 

transportadora, cor vermelha. 

Multiplantadeira IMASA - Plantio Direto, Modelo 

SAGA 5917, azul, linhas série 3691; com 17 linhas 

para inverno e 7 linhas para verão de 45cm, 

pantográfica, 7 conjunto de disco corte 17" e 

sulcador facão para adubo, transmissão semente 

por eixo cardam, condutores telescópicos, 

distribuição de adubo por fertisystem, rodas 

controle profundidade e compactação, caixa inox 

no adubo, com pipoqueira na semente, capacidade 

de adubo 730kg, penus externos 7.00/16'', peso 

vazia 3080kg. 

Carreta agrícola - vagão forrageiro metálico, 

basculante hidráulico, capacidade 6.000kg, marca 

1 LUMECO, modelo LMC600, cor verde, série 

036/2016; rodado tandem aro16, ângulo de 

basculamento 43º, dimensões 3.0x2.0x1 .Om, 

comprimento total 4,50m com trava e abertura 

lateral e horizontal e laterais fixas, com pneus 

novos. 

Arado subsolar desarme automático, marca São 

José, modelo AS190X7CP, série 12678/16, com 05 

hastes, largura de trabalho 1875mm, peso 

aproximado 1070kg, profundidade de trabalho 

450mm, cor vermelho. 

Colhedora de forragem marca CREMASCO, 

màdelo CUSTOM, cor verde, série 

950C11112FDC, com capacidade pra colher 01 
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23480 

23481 

(uma) linha de plantio de forragens de milho, cana 

de açúcar, sorgo, napier e capins; terceiro ponto 

com pinos individuais. Com eixo passante para 

acionamento de vagões e carretas basculantes. 

Desviadores giratórios com rolamento internos para 

melhor recolhimento, com tombador superior. Caixa 

de 04 rolos alimentares, disco de corte de alta liga 

articulável. Caixa de troca de corte de diferentes 

tamanhos de corte, variando de 03 a 20mm, 

equipados com pinos de segurança. Afiador de 

facas com pedras giratórias reguláveis, rotor com 

mínimo 12 facas. Potência de acionamento acima 

de 55CV na tomada de força. Capacidade de 

produção de 1 O a 30 toneladas por hora. 

Distribuidor de fertilizantes e sementes 

CREMASCO, modelo DAC 1300CH, série D246, 

cor laranja/verde, distribuidor de sementes, adubo, 

ureia e calcário, capacidade mínima de 1300kg, 

largura na distribuição mínima de 1 Om, reservatório 

em polietileno, grade de proteção, regulagem 

hidráulica, chapéu chinês e agitador interno, disco 

duplo comando hidráulico. 

Concha carregadeira hidráulica, concha traseira 

com pistão hidráulico, capacidade 500kg, marca 

São José;modelo concha SJl323, série 

11600/2016. 
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Art. 2º - Deverá ser procedida a licitação, declarando-se vencedor o interessado que 

apresentar a melhor proposta, conforme critérios estatuídos no edital. 

Art. 3º - Os equipamentos citados no parágrafo único, do artigo 1 º, desta lei deverão ser 

utilizado único e exclusivamente para a exploração o qual é destinado e pela vencedora do 

certame. 

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

servidor público responsável pela Secretaria de Finanças/Departamento de Gestão 

Financeira/Divisão de Patrimônio, individualizando as benfeitorias ou itens que porventura estejam 

agregados ao mesmo. 

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

do procedimento licitatório, devendo conter as seguintes especificações: 

1 - A descrição pormenorizada do equipamento especificando-se as metragens e estado de 

conservação; 

li - O equipamento cedido deverá ser relacionado, com menção à quantidade, marca, 

modelo, número 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 responsabilidade do cessionário. 

§ 1 º - Feitas as adequações necessárias, a restituição do equipamento nas condições 

originais, ao proprietário, ficará a cargo do cessionário. 

§ 2º - 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 eventual indenização pertinente. 

Art. 7° ~ A Secretaria de Agriculturd, Pecúária e Meio Ambiente será a responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento desta Lei. 
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Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 19 DE AGOSTO DE 2016. 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 

Nºfil de23_1ag_12016 pg n'fS_ 


