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EXPEDIENTE

     O Diário Oficial do Município de Cidelândia, 

veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma 

publicação da entidade da Administração Direta deste 

Município, sendo referida entidade inteiramente 

responsável pelo conteúdo aqui publicado.

 

ACERVO

     As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Cidelândia poderão ser consultadas através da 

internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

cidelandia.ma.gov.br. 

 

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de 

filtros, acesse: 

cidelandia.ma.gov.br/transparencia/diario

     As Consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro.

 

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Cidelândia 

CNPJ 01.610.134/0001-97

Av. Senador La Roque, s/n 

Telefone: (99)3535-0426

Site: cidelandia.ma.gov.br

Diário: cidelandia.ma.gov.br/transparencia/diario
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VALE S.A., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº. 186, salas 701 a 1901, Botafogo
no CNPJ/MF sob o nº. 33.592.510/0001-54, neste ato represen
denominada “VALE”; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
administrativa Av. Senador La Roque, s/n, Centro. CEP:65921
Teixeira, portador da cédula de identidade nº 019066812001
simplesmente, Empresa, 

e, ambas indistinta e individualmente denominadas “Parte” e, em conjunto, Partes”,

1.1. Por seus respectivos representantes legais abaixo assinados, resolvem ENCERRAR o Contrato de Doação com Encargos, cujo o
consiste na doação de 996,03 (Novecentos e noventa e seis metros e três centímetros) de sucata de trilhos, que equivale a 67,23 em toneladas e 8
peças de sucata de trilhos de 12 m cada, para uso exclusivo na aplicação de construção de estrutura metálica de ponte cujas d
implantado/realizado na Comunidade de Ciriaco, no município de Cidelândia, no estado do Maranhão, que celebraram em 16/05/201
mutuamente, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, nada mais t
título, uma parte da outra, ressalvados, contudo, eventuais débitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA de natureza tributá
contrato ora encerrado, que venham a ser qualquer tempo a
ressarcir a VALE de todos os dispêndios com a quitação dos referidos débitos, bem como despesas processuais eventualmente inc
VALE, caso tais débitos lhe tenham sido imputados, além de honorários advocatícios. A compensação destes dispêndios com eventuais créditos oriundos 
de outros contratos com a VALE fica desde já autorizada. Em consequência, ficam a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA desde já
autorizadas a levantarem, junto à VALE, as garantias constituídas, nos termos do contrato que hora se encerra, persistindo vá
qualidade e/ou manutenção dos serviços prestados. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o present
testemunhas abaixo. 

CIDELÂNDIA - MA, 01 de Julho 2020. 
 

GISELLY PEREIRA PINTO CAMARADANIEL PICANCO FLORENZANO
VALE S.AVALE S.A 
 
FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRADILTON CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALTESTEMUNHA 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS (DOA
209), QUE ENTRE SI FIRMAM A VALE S/A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CIDELÂNDIA-MA. 

VALE S.A., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº. 186, salas 701 a 1901, Botafogo
54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus representantes abaixo assinados, doravante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA-MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 01.610.134/0001
Senador La Roque, s/n, Centro. CEP:65921-000. Cidelândia-MA., neste ato representado pelo Prefeito Fernando Augusto Coelho 

Teixeira, portador da cédula de identidade nº 019066812001-9 SESP/MA, inscrito no CPF/MF sob nº 033.642.983

e, ambas indistinta e individualmente denominadas “Parte” e, em conjunto, Partes”, 

1.1. Por seus respectivos representantes legais abaixo assinados, resolvem ENCERRAR o Contrato de Doação com Encargos, cujo o
de 996,03 (Novecentos e noventa e seis metros e três centímetros) de sucata de trilhos, que equivale a 67,23 em toneladas e 8

peças de sucata de trilhos de 12 m cada, para uso exclusivo na aplicação de construção de estrutura metálica de ponte cujas d
implantado/realizado na Comunidade de Ciriaco, no município de Cidelândia, no estado do Maranhão, que celebraram em 16/05/201
mutuamente, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, nada mais tendo a reivindicar, em Juízo ou fora dele, a qualquer 
título, uma parte da outra, ressalvados, contudo, eventuais débitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA de natureza tributá
contrato ora encerrado, que venham a ser qualquer tempo apurados, hipóteses em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA se compromete a 
ressarcir a VALE de todos os dispêndios com a quitação dos referidos débitos, bem como despesas processuais eventualmente inc

ham sido imputados, além de honorários advocatícios. A compensação destes dispêndios com eventuais créditos oriundos 
de outros contratos com a VALE fica desde já autorizada. Em consequência, ficam a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA desde já
autorizadas a levantarem, junto à VALE, as garantias constituídas, nos termos do contrato que hora se encerra, persistindo vá

 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo em duas vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS (DOA-
FIRMAM A VALE S/A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VALE S.A., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº. 186, salas 701 a 1901, Botafogo, inscrita 
tada na forma de seu Estatuto Social por seus representantes abaixo assinados, doravante 

MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 01.610.134/0001-97, com sede 
MA., neste ato representado pelo Prefeito Fernando Augusto Coelho 

9 SESP/MA, inscrito no CPF/MF sob nº 033.642.983-51., doravante designada 

1.1. Por seus respectivos representantes legais abaixo assinados, resolvem ENCERRAR o Contrato de Doação com Encargos, cujo objeto 
de 996,03 (Novecentos e noventa e seis metros e três centímetros) de sucata de trilhos, que equivale a 67,23 em toneladas e 83 

peças de sucata de trilhos de 12 m cada, para uso exclusivo na aplicação de construção de estrutura metálica de ponte cujas dimensões (12x4,5m), a ser 
implantado/realizado na Comunidade de Ciriaco, no município de Cidelândia, no estado do Maranhão, que celebraram em 16/05/2019, dando-se 

endo a reivindicar, em Juízo ou fora dele, a qualquer 
título, uma parte da outra, ressalvados, contudo, eventuais débitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA de natureza tributária, decorrentes do 

purados, hipóteses em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA se compromete a 
ressarcir a VALE de todos os dispêndios com a quitação dos referidos débitos, bem como despesas processuais eventualmente incorridas na defesa da 

ham sido imputados, além de honorários advocatícios. A compensação destes dispêndios com eventuais créditos oriundos 
de outros contratos com a VALE fica desde já autorizada. Em consequência, ficam a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA desde já, se for o caso, 
autorizadas a levantarem, junto à VALE, as garantias constituídas, nos termos do contrato que hora se encerra, persistindo válidas aquelas relativas à 

e termo em duas vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro de 2020.

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REALIZAÇÃO 

DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, 

PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara municipal 

de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma do prédio 

da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocorrência de 

vários vazamentos, sobretudo para os setores de área 

legislativa responsáveis pela organização da sessão 

preparatória de abertura da sessão legislativa anual e do 

plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir danos aos 

Vereadores, Funcionários e frequentadores da Câmara

Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de posse por 

conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de matérias em 

caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na Câmara 

seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser realizadas 

no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando

sem validade as que se realizem em outro lugar, salvo as 

solenes, devidamente referendada pelo plenário, art. 75 

Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  

 

 

FERNAN

PREFEITURA MUNICIPAL
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da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocorrência de 

sobretudo para os setores de área 

legislativa responsáveis pela organização da sessão 

preparatória de abertura da sessão legislativa anual e do 

a necessidade de prevenir danos aos 

Vereadores, Funcionários e frequentadores da Câmara 

Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de posse por 
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que os projetos que tramitam na Câmara 

que as sessões da Câmara devem ser realizadas 

no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se 

sem validade as que se realizem em outro lugar, salvo as 
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