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1 Estado do ParanlÍ

PREFEITURAMUNICIPAL DE DIAMANTE D'QESTE
CGC 77.817.476/0001-44

DECRETON.° 108/97

SÚMULA: Conceder permissão de uso de bens do Município e dá
Outras providências

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - Permitir, a título precário, o uso, pela empresa ROHL &
SCHLEY LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC sob n.O 02 192 760 0001-73,
dos seguintes bens móveis:
I - Uma máquina galoneira cilíndrica industrial marca kansai

Especial nO2226941;
I1- Uma máquina Interlok Industrial de marca siruba nO2226963
III- Uma máquina Overlok industrial de marca siruba nO2227018
IV- Uma máquina Overlok industrial de marca siruba nO2227029
V- Uma máquina reta industrial de marca Brother nO 100968
VI- Uma máquina reta industrial de marca Brhother nO100874

Parágrafo 1° - A utilização dos bens móveis, mencionados no "caput"
deste artigo, serão efetuadas sem ônus para a empresa
permissionada, e nas condições a serem estabelecidas em Termo de
Permissão.
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Parágrafo 20 - A empresa permissionada deverá manter os bens
móveis em perfeita condição de funcionamento, procedendo as
revisões e manutenções necessárias.

Art. 20 - Fica resguardado o direito do Município revogar a qualquer
tempo a presente permissão, sem que caiba a empresa
permissionada indenização de qualquer espécie.

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrária .

Gabinete do Prefeito Municipal aos tres dias do
hum mil novecentos e noventa e sete.

e novembro de
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