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LEI No 1408/2021 
 

 

 

 

 
       

     
  

     A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais. e nos termos 

que assegura o Art. 21, § 3º da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei. 

 
 

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

conceder mediante concessão, contrato de Direito Real de Uso de Bens Móveis à empresa 

SORVETERIA BIG LAKE- LTDA, Pessoa Jurídica cadastrada no CNPJ nº 23.080.629/0001-94 

com endereço na Rua José de Alencar nº 310, em Foz do Chopim distrito de Cruzeiro do Iguaçu- PR, 

nos termos que assegura a Lei Municipal nº 379/2004 de 30/06/2004. 

Item Descrição: 

01  01 Máquina turbo 25 para 10 formas de picolés, estrutura em metalão acabamento interno e 

externo em aço inox. 430. 

02 01 Máquina lavadora de formas de picolé, lavar 4  formas por vez. 

03 Máquina dosadora universal com kit recheio e mini saia. 

04  01 Alinhador de palitos 28 furos 

05 04 formas para picolés 28 cavidades modelo com cavidade volumétrica de 66 ml inox 304 

06 04 Extrator para palitos feitos em aço inox 304 

07 02 Formas para paletas mexicanas 26 furos modelo com cavidade de 123 ml inox 304 

08 02 Extrator para palitos 26 furos para paletas mexicanas feito em aço inox 304 

09 02 Formas com extrator para sorvete moreninha, modelo com 12 cavidades aço inox 304 

10 01 Desenformado de picolés com cuba para chocolate, em aço inox com termostato automático 

2 a 120º c voltagem 220. 

11 02 vitrine expositora para sorvetes em aço inox 430com iluminação em led. Controlador digital 

de temperatura. 

12 01 Misturadora mogmix PRMOG-07E, equipamento ideal para creme que necessitam ser 

mexidos constantemente 

13 01 Freezer horizontal baixa temperatura fricon hfeb 503 c-35 congelamento e conservação de 

produtos 

14 01 Máquina envasadora de NAPOLITANO, envasa potes de 100ml ate caixa de 12 litros de 

sorvete 

15 01 Flex mixer prepara a mistura base de sorvetes e picolés artesanais 

16 01 Câmara frigorífica modular para sorvetes. 
 

     Parágrafo Único: Para fins da presente concessão, a empresa 

constante no “caput” terá como atividade principal fabricação de sorvetes e picolés.   

Art. 2º -  Fica também o Poder Executivo Municipal 

autorizado firmar contrato de direito real de uso de bens móveis de (Maquinas e equipamentos) com 

a concessionária referente aos bens descritos no Art.1º desta Lei e do Protocolo nº 364/2021. 

SÚMULA:              Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 

ceder mediante Concessão de Direito Real de 

Uso de Bens Móveis e Imóveis e dá outras 

providências. 
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Art. 3º -  A propriedade dos bens permanece com o Município 

de Cruzeiro do Iguaçu-PR, podendo a Concessionária apenas deles fazer uso. 

               Parágrafo Único - Qualquer cidadão é parte legítima para 

denunciar atos, atitudes ou uso inadequado dos bens, por parte da Concessionária. 

Art. 4º -  A concessionária compromete-se, durante a vigência 

da presente concessão: 

      a) Manter em perfeito estado de conservação, os bens públicos 

acima descritos, que constituem o direito real de uso; 

 b) – Empresa concessionária deverá manter integralmente 

durante a vigência da cessão, no mínimo, 05 empregos registrados, e manter durante toda a vigência 

da concessão, devidamente anotados em CTPS;  

 

      c) - Não mudar a finalidade, interromper, suspender ou ceder a 

qualquer titulo o uso dos bens ora entregue em comodatos; 

      d) - Permitir a concedente a realizar vistorias para avaliação do 

cumprimento das obrigações assumidas. 

Art. 5º -  O Município dá a Concessionária o Direito Real de 

Uso dos Bens antes referido pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado a critério das 

partes, observado o melhor interesse público.  

                Parágrafo Único: a concessão que trata esta Lei poderá ser 

revogada a qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal, com aviso prévio de 30 dias, caso sua 

finalidade esteja em desacordo com o constante no § Único do art. 1º ou ainda não esteja sendo 

atendida a quantidade mínima de empregos propostos no artigo anterior.  

Art. 6º -  Outras condições para essa concessão serão 

estabelecidas no Contrato de Concessão a ser firmado com a empresa, após aprovação desta Lei. 

Art. 7º -  Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -  

Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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