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DECRETON° 032/2004

SUMULA - Concede permissão para uso de
Bens municipais e dá outras
providências

o Prefeito Municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e com base no disposto no artigo 17, 9 3° da Lei Orgânica do
Município, e Lei Federal nO 8.666/93 .

DECRETA

Art. 10 Permitir, a título precário, o uso, pela empresa MOINHO DIAMANTE D'OESTE LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -
sob o nO 06.216.083/0001-37 dos seguintes bens móveis e imóveis:

I - Barracão em Alvenaria com área edificada de 474,00 m'.

•
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I Descrição dos Objetos
Painel de comando de longa distancia da pedra (fubá)
Elevador s/motor C/15 metros altura capacidade 10 tn. hora.
Elevador C/motor 5 cv. C/12 metros altura capacidade 10 toneladas hora.
Deposito metal com capacidade 07 toneladas cada.
Plamcister duplo C/motor 5 cv.
Bancos de cilindro ocrim Cremona completo (Farinha trigo)
Descascador de arroz com motor 5 cv.
Elevador de pré-limpeza com motor 5 cv
Elevadores de madeira duplo sem motor
Elevador de madeira quádruplo sem motor
Máquina para soldar embalagens
Motor elétrico 10cv
Chaves de acionamento de motor
Disjuntores triplos
Capacitores modelo MCW 2.5/2.6 tecnosul

~ 10 - A utilização dos bens móveis e imóveis, mencionada no "caput" deste artigo, será
efetuada sem ônus para a empresa permissionada.

~ 20 - A empresa permissionada deverá manter os bens em perfeitas condições, inclusive de
funcionamento, procedendo as revisões, reparos 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.
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Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE O'OESTE
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de 3Pis mil e quatro,--- -------

/~~~
GILMAR EUGÊNIO SECCO

,./ Prefeito Municipal//
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