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LEI N
o
 1350/2020 

 

 

 

 

 
       

 

   

       A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e 

eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

       

      Art. 1º - Fica  o Executivo Municipal autorizado a firmar 

Termo de Comodato pelo prazo de 10 (dez) anos para a cessão de máquinas e equipamentos 

industriais no setor de confecções com a empresa  LUIS CLAUDIO LATREILLE EIRELI-EPP 

em substituição aos já firmados com empresa ERMINIA MARIA LATREILLE  & CIA LTDA, 

inscrita no CNPJ 00.464.830/0001-70 (matriz), cujos termos se encontram em nome das filias nos 

CNPJ’s 00.463.830/0013-03 e 00.464.830/0015-75. 
 

      Art. 2º - As máquinas constantes no Anexo I serão cedidas em 

comodato no termo do Art. 1º para a empresa LUIS CLAUDIO LATREILLE EIRELI - EPP, 

sendo que cumprida as exigências desta lei, terá sua propriedade consolidada à empresa 

comodatária, passando a fazer parte do seu patrimônio, devendo ser emitida certidão de propriedade 

que ateste integralmente o cumprimento dos dispositivos desta lei e do termo de comodato e dando-

se baixa do patrimônio municipal. 

 

      I – Durante a duração do Termo de Comodato e Cessão de Uso 

Real de Bem Móvel a comodatária deverá manter devidamente registrado o número mínimo de 80 

(oitenta) empregos; 

 

      II – Para a comprovação do disposto no inciso anterior, a 

Comodatária deverá apresentar relatório da GFIP trimestralmente, sendo que no período de 12 

meses, a média obtida mês a mês não poderá ser inferior a 80 (oitenta) empregos direitos; 
 

      III – A manutenção e conservação das máquinas e 

equipamentos durante o período que perdurar o Termo de Comodato será de responsabilidade da 

Comodatária, sendo que, rescindindo o contrato antes do prazo, ou não cumprido as exigências desta 

lei, deverão ser devolvidas as máquinas em perfeito estado de funcionamento e conservação; 

 

     Art. 3º - Fica autorizado o Executivo Municipal a receber em 

devolução as máquinas constantes no anexo II, devendo ser designados servidores municipais para a 

recepção e avaliação de tais equipamentos, atestando as condições e a possibilidade da reutilização 

destas máquinas em novo comodato. 

 

Parágrafo Primeiro: Inobstante, fica o Executivo Municipal 

autorizado a realizar permuta de máquina com a empresa constante no art. 1º, conquanto as 

máquinas recebidas devam ser avaliadas por servidores municipais designados, sendo que tais 

máquinas são as constantes no ANEXO III desta Lei, devendo elas estar revisadas e em plenas 

condições para o trabalho de costura.  

SÚMULA:              Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

regularizar cessões e a ceder em comodato, bem 

como promover permuta de máquinas e 

equipamentos de costura. 
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Parágrafo Segundo: a máquina permutada nos termos do 

parágrafo anterior será excluída do patrimônio da prefeitura municipal de Cruzeiro do Iguaçu, sendo 

por via de consequência, as máquinas recebidas em permuta, anotadas e patrimoniadas pelo setor 

competente. 

 

     Art. 4º - O Município dá a Concessionária o Direito Real de 

Uso dos Bens acima descritos, pelo prazo de dez (10) anos, sendo que a presente concessão, poderá 

ser revogada a qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal, com aviso de trinta (30) dias caso 

os equipamentos não estejam sendo utilizados ou utilizados adequadamente.  

 

      Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, em especial 

as Leis Municipais: Lei 269, de 11 de janeiro de 2000; Lei 273, de 21 de março de 2000; Lei 497, de 

27 de março de 2007; Lei 533, de 03 de outubro de 2007; Lei 947, de 08 de julho de 2013; Lei 948, 

de 08 de julho de 2013; Lei nº 952, de 26 de julho de 2013 e Lei 978, de 03 de dezembro de 2013, a 

presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos oito dias do mês de abril do ano de dois 

mil e vinte. 

 

 

 

              DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                                PREFEITO  

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I 

 
Relação de máquinas para cessão em novo termo de comodato. 
 

Plaqueta Descrição Bem 

2104 Máquina de costura industrial 2 agulhas alternadas com lançadeira 4902 

2106 Máquina de costura industrial 2 agulhas alternadas com lançadeira 4904 

2107 Maquina de costura industrial 2 agulhas alternadas com lançadeira 

grande com mesa, estante e motor. 

4905 

2108 Maquina de costura industrial 2 agulhas alternadas com lançadeira 

grande com mesa, estante e motor. 

4906 

2109 Maquina de costura industrial 2 agulhas alternadas com lançadeira 

grande com mesa, estante e motor. 

4907 

2110 Maquina de costura industrial interlock com 2 agulha, 5 fios calcador 

tractor para tecido pesado. 

4908 

2115 Maquina de barra usada, com aparelho para regular largura da barra, 

base cilíndrica, com mesa. 

4896 

2157 Maquina Industrial de costura pto corrente com motor e kit de 

montagem. 

5399 

2161 Maquina de costura industrial interlock, com motor e Kit de montagem, 

05 fios, 02 agulhas. 

5373 

2162 Maquina de costura industrial interlock, com motor e Kit de montagem, 

05 fios, 02 agulhas. 

5374 

2163 Maquina de costura industrial interlock, com motor e Kit de montagem, 

05 fios, 02 agulhas. 

5375 

2164 Maquina de costura industrial interlock, com motor e Kit de montagem, 

05 fios, 02 agulhas. 

5376 

2169 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5381 

2170 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5382 

2171 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5383 

2172 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5384 

2173 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5385 

2175 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5387 

2176 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5388 

2177 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000ppm. 

5389 

2178 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5390 

2179 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm.           

5391 
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2182 Maquina de costura industrial reta eletrônica Direct Dive, ponto 301, 

para tecidos médios e leve 

5394 

4377 Maquina de costura industrial tipo caseadeira de olho eletrônica, painel 

de controle, corte de fio, regulagem do tamanho do caseado, agulha 

558x1, altura barra agulha 33,44mm, painel de controle, velocidade 

2200pm, regulagem do tamanho do caseado de 22 a 26mm e 36 a 40mm, 

sistema com botão de parada de emergência, protetor de agulha móvel 

para baixar somente a costura , motor sono derect 500W, caixa 

eletrônica com sistema de 3 fixação das placas por gaveta e leds de 

indicação de funcionamento, lubrificação automática, faca para corte do 

tecido no caseado, completa com estante e tempo. 

 

7126 

4378 Maquina de costura industrial bainha de calça Jeans, eletrônica, motor 

direct drive 500w, lançadeira rotativa com caixa de bobina grande 

capacidade, catraca traseira para auxiliar a puxar o tecido, levantador de 

calcador e catraca pneumáticos, aparelho original para bainha com 

regulagem e acionamerito pneumático, velocidade 4000rpm, 

comprimento do ponto 2-4,2mm, altura do calcador 14mm, tamanho da 

bainha 8-35mm, painel de controle com regulagem de velocidade na 

parte superior do cabeçote, lubrificação automática completa tampo 

emborrachado e estante com regulagem de altura e rodinhas. 

 

7127 

4382 Maquina de costura industrial tipo interlock para tecidos pesados Jeans, 

com calcador tipo tractor, 02 agulhas, 05 fios, larguras do ponto de 

11mm, tamanho do ponto de 05mm, altura do calcador de 06mm. 

Velocidade 7000rpm, lubrificação automática através de bomba de óleo, 

protetor de vista e da correia, regulagem do tamanho do ponto  através 

de botão, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor 

silencioso de 110/220v-550w. 

7131 

4383 Máquina industrial Galoneira , base plena, 03 agulhas com trançador 

superior, ponto corrente , para espelho de bolso, 07 fios, bitola 8,8 mm,  

comprimento do ponto 1.2 a 4mm, altura do caçador 5mm, velocidade, 

protetor de vista e de correia, base plana, lubrificação automática através  

de bomba de óleo movimento entre eixos por correia dentada, regulador 

do tamanho do ponto  através de botão, completa com tampo, estante 

com regulagem de altura e motor silencioso de 110/220v-550w. 

 

7132 

5440 Máquina travette eletrônico, lubrificação automática, com painel de 

programação de 32 travetes, lançadeira vertical, oscilante com área, com 

x de trabalho com 40mm e y de 20mm, velocidade de 2.700 rpm, 

tamanho do ponto de 0,1 mm a 10 mm, altura do calcador de 17mm, 

motor servo de 500w, 220 volts de baixo ruído, caixa eletrônica com 

sistema de fixação das placas por gavetas e leds de indicação de 

funcionamento, mesa e estante com regulagem de altura. 

8259 

5441 Máquina travette eletrônico, lubrificação automática, com painel de 

programação de 32 travetes, lançadeira vertical, oscilante com área, com 

x de trabalho com 40mm e y de 20mm, velocidade de 2.700 rpm, 

tamanho do ponto de 0,1 mm a 10 mm, altura do calcador de 17mm, 

motor servo de 500w, 220 volts de baixo ruído, caixa eletrônica com 

8260 
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sistema de fixação das placas por gavetas e leds de indicação de 

funcionamento, mesa e estante com regulagem de altura. 

5540 Máquina Zig-Zag completa, 01 agulha, 02  fios, lançadeira pequena, 

costura reta e zig-zag com velocidade de até 2.500 rpm, com largura 

máxima do ponto ate 9,0 mm comprimento, com motor 220 volts, com 

motor eletrônica de parada, completa com tampo e estante com 

regulagem. 

8360 

5541 Máquina Zig-Zag completa, 01 agulha, 02  fios, lançadeira pequena, 

costura reta e zig-zag com velocidade de até 2.500 rpm, com largura 

máxima do ponto ate 9,0 mm comprimento, com motor 220 volts, com 

motor eletrônico de parada, completa com tampo e estante com 

regulagem. 

8361 

5542 Máquina Interlock para tecidos pesados completa, transporte por dente e 

calcador tractor, 02 agulhas, 05 fios, largura do ponto de 06 até 11 mm,  

altura do calcador de 06 mm, velocidade 6.000 rpm (pontos por minuto) 

motor 220V, com motor eletrônico de parada, estante com regulagem de 

altura. 

8362 

5543 Máquina Interlock para tecidos pesados completa, transporte por dente e 

calcador tractor, 02 agulhas, 05 fios, largura do ponto de 06 até 11 mm,  

altura do calcador de 06 mm, velocidade 6.000 rpm (pontos por minuto) 

motor 220V, com motor eletrônico de parada, estante com regulagem de 

altura. 

8363 

5544 Máquina Reta Eletrônica completa, motor eletrônico Direct Drive, 

potencia 550w,  velocidade 3.500 rpm,  comprimento do ponto de 5mm,  

altura do calcador: 6/13 mm. Mecanismos rolamentados e correias 

dentadas que permitam maior velocidade com menos ruídos. Cárter 

fechado e o sistema de microlubrificação que evitem manchas de óleo no 

tecido. Cabeçote com área de trabalho maior, 300mm,  enchedor de 

bobina acoplado ao cabeçote, motor Direct-Drive ligado diretamente ao 

eixo principal, que proporcione mais agilidade, economia e menos 

ruídos. Levantador de calcador, posicionamento de agulha, contagem de 

pontos, corte de linha. 

8364 

5545 Máquina Reta Eletrônica completa, motor eletrônico Direct Drive, 

potencia 550w,  velocidade 3.500 rpm,  comprimento do ponto de 5mm,  

altura do calcador: 6/13 mm. Mecanismos rolamentados e correias 

dentadas que permitam maior velocidade com menos ruídos. Cárter 

fechado e o sistema de microlubrificação que evitem manchas de óleo no 

tecido. Cabeçote com área de trabalho maior, 300mm,  enchedor de 

bobina acoplado ao cabeçote, motor Direct-Drive ligado diretamente ao 

eixo principal, que proporcione mais agilidade, economia e menos 

ruídos. Levantador de calcador, posicionamento de agulha, contagem de 

pontos, corte de linha. 

8365 

5546 Máquina de cós completa, 04 agulhas, ponto corrente, 08 fios, com 

catraca, com 3.500 rpm, distancia entre as agulhas de 6.4 mm, tamanho 

do ponto de 7 até 16 pontos por polegada, altura do calcador mínima de 

10 mm, percurso da agulha de 34 mm, de origem japonesa, velocidade 

de 4.500 rpm lubrificação automática, mesa e estante com regulagem de 

altura, motor 220V,c/ motor eletrônico de parada, de alta rotação e baixo 

ruído 

 

 

 

8366 
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5548 Máquina fechadeira plana completa, 3 agulhas ponto corrente com 

catraca traseira, distancia entre as agulhas de 6.4 mm, altura mínima do  

calcador de 10 mm, tamanho do ponto de 7 até 16 pontos por polegada, 

percurso da agulha de 34 mm, velocidade de 4.500 rpm, estante com 

regulagem de altura, mesa e motor de baixo ruído. 

8368 

5549 Máquina Espelho de Bolso completa, 3 agulhas, ponto corrente, 

trançador superior, calcador com guia, lubrificação automática por 

bomba, com diferencial de ponto, tamanho do ponto 1,2 à 4 mm, 

velocidade 6000 rpm, estante com regulagem de altura, motor 220volts, 

com motor eletrônico de parada, mesa com sobre tampo. 

8369 

5550 Máquina de Fusionar Passante completa, com fita plástica de resina 

extrudada a quente, que una as tramas do jeans ou algodão, minimizando  

lavagem até o acabamento, para uso em travete automática 

8370 

5551 Máquina de Passante completa, 2 agulhas, com refilador, aparelho de 

20,5 cm, espaço entre as agulhas de 6,40mm, tamanho do ponto de 9 até 

12mm por polegada, calçador com altura de 8mm, percurso de agulha de 

34mm, velocidade de 4500 rpm, motor 220V eletrônico com parada, 

com mesa.  

8371 
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Anexo II 

 

Relação de máquinas devolvidas.  
 

           

Plaqueta Descrição Bem 

1511 Maquina completa caseadeira olho, Lumak mod. LUL-3 4675 

1512 Maquina completa de bainha, Pfaff, mdo.563 4676 

1513 Maquina completa 02 agulhas , Lunmax, mod.LM 20518-B 4677 

1514 Maquina industrial 02 agulhas, marca Lunmax, md. GC 205288 4678 

1523 Maquina completa tirar fio Takara. 4686 

2116 Mini caldeira a vapor com ferro acoplado capacidade de agua de 4 litros 

e autonomia de vapor. 

4897 

2154 Mini caldeira, com capacidade de 1.8 litros de agua. 5396 

2155 Mini caldeira, com capacidade de 1.8 litros de agua. 5397 

2159 Maquina de costura Industrial 2AG fechadeira de braco ponto corrente, 

com catraca, motor e kit. 

5371 

2160 Maquina de costura Industrial 2AG fechadeira de braco ponto corrente, 

com catraca, motor e kit. 

5372 

2167 Maquina de costura industrial reta eletrônica Direct Dive, ponto 301, 

para tecidos médios e leve. 

5379 

2168 Maquina de costura industrial reta eletrônica Direct Dive, ponto 301, 

para tecidos médios e leve. 

5380 

2174 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm.  

5386 

2180 Maquina de costura industrial Reta, com motor, ponto 301, para tecidos 

leve, velocidade 5.000rpm. 

5392 

2181 Maquina de costura industrial reta eletrônica Direct Dive, ponto 301, 

para tecidos médios e leve. 

5393 

4396 Maquina de costura industrial                                    7144 

 

 

Anexo III 

 

Equipamentos a serem permutados.  
 

Bens de propriedade do município Bens de propriedade da empresa  

Luis Claudio Latreille-EPP Plaqueta Descrição Bem 

2111 Máquina bordadeira 

industrial com um 

cabeçote e 12 agulha 

cilíndricas, sensor 

ruptura de fios 

automática.                   

5043 08 Máquinas costura reta, 1 agulha, ponto 

fixo. 
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