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5.5.•••• 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

.GABINETE DO PREFEITO • 

.••• 

DECRETO N" 7326, DE 25 DE NOV.1011BRO DE 2802. 

• • 
O PREF.  EITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuiçõeS legais, 

RESOLVE autárizer CARLOS GOMES CÁVALCANEI MUNDIM 
(matrícula ns 292281-2), lotado na Procuradoria Geral do Mualcipio, a 
empreender viagem à Cidade de Fortaleza - CE, nó período de 26 a 30 
cie novembro de 2002, em objeto de SaTiÇa desta Prefeitura, e., de 
consecgiencia, com foridamento no tat. 5°, parágrafo iSnico, !inciso II, do 
Decreto O° 912, de 26 de março de 1996, atribuir-litedikias no valor totd 
de R$ 750,00 (seteeentes e ciagfiente reais), correndo a -despesa à conta de 
dotação especifica do Orçamento em vigor, devendo o servidor apresentar 
relatório descritivo da viagem empreendida, 1i19 prazo de 10 (dez) dias após 
seu retorno, a ser remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos.  25 dias do 
mes de novembro de 2002, 

& ,t 

' ' . 	ir 	! --, 	• ,7 	' 	. PEDRO WILSON GUIMARÃES 	1 	
' 

Prefeito deAGODiiii it.f,f1 1 -5: .1.1.- b .._._ 
OSMAR DE LEMA 	 r1t-.22.v1 1 - 
Secretário do Governti./Mntiicipiatrri) 	rrt'.1 

). rdpi 	Sr] irnrru.I r.nrisq 
01 0.7.  08.4-7 :(13") 

• 

DECR 	 -1' • 
(wpsti 	00 In kr12 .1.rtmrrihnsiJ,  

-acomsct 230ADLIBU 9 

táVesuiiiãWi. -91e*Vs, 
LN.7E, autorizar MARIAwCONCE4tO"SMerirSTer.~. 

*ACHADO (matrícula n° 229563-2) e BALTAZIVÁRIDOS~LV5i 
dniirienia no 528617-1), 'atedias na Fundação Municipal de Desenvolvimento 
doitutabáric?.,-.FUNIDEC, a . empreender= ?viagerrinF Cidãe Pd6 Bnlla - 

F,onc)dia.23.de outubro de 20W em:objeto .delserv.itieb dem Prefeitife,de% de 
.com.„finalametaa .no. . 	payágrafo..ánieeillintisiliti do 
lZ 	_26. de ,março...de.,.1996, 	 tÁralor 

.• 	lii.11400~_c_cinqüttrtii.reals),.sendo_RS-75,09.(seteata-cAinco 
reals)pare cada um, correndo 'a •detpeta-  ã èonta de d.otação especifica do _ 	. 

Orçanaento em vigor, devendo os servidores apresentarem relatório descritivo 
da viagem empreendida, no prezc.  de 10 .(dez) dias após seu retorno, a ser 
remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

.• 	 1.3", 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 
mós de novembro de 2002. 

• 2' 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 
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PROCISSO 20210028/2002 

• 5 " ? 
	 r ?. 02, .• 	•.• • - 

INTE.RESSADO:RanOl Pobliádade e Marketing Ltda 	. r. 
• 4.. 5.212 	•'• • -51  

	

O' • 	.Á.! 	• 

.ASSUNTO:
• 
 Contrato de Servios • 

; . • 	. 
• 

DESPACHO N'12412002 - À vista do contido nos 
autos, RESOLVO, nos temas • do art. 1 ,13, 'XXI,. 'da Lei Orgilniee do 
Ivinnielpio de Goiânia, e cem • beS no til 23 'cape, da Lei ri!` 8.666, 
de 21 de jari de 1:993, 'eom ai alterações jaci51:terièmi, `elitiéiini- 	.-áW I 

; da. pree.ente•deipeíZ 110 NzalOr estimado de 	3 5 I O 0 O , 0 O (trinta mil reais), I 
fatiai/0a. a • inticigjiail41d,e,,d.e, lic!.taçjaaaffj.Sarronto à RANGEL ; 

	

LTÚ_,•:;pars a contestação de serviços 	• 
de i.i7i2i-licação e iii;:rulgação cie campanbailectucativas, orientação comunitttria, 
datÁs comemorativas, informes de interesse desta municipalidade, em 

com os gtafilicIEJRAMKÓWNR23erfodo de ria 
de junho de 2002, fieartitterit~iiiiiteSlevogiido o Despacho o' 

002;de 25 de outubro de 200L 

Z3 	 .3013AP/20 

respecuEncalumbu 	Sõanria'ti.).eniio.A01,4_fig ConunicaçÃoa apteinso,  émiss6 da 	 (4 	i;ub.r.én. 

do tribunal de Contas dos Municfpios. _ 
39á g.I4GJ ÁAYO4it. • . 

GADISEtt 1óPRF.FErio tPE GiBA, nos 975 dias do 
brD de 2002. 

ROM:n•-g-01-3T1:1021.0..1.1M1:-:' • 

qp.M b [0 	oh 	obxolib3' 

~RO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 
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ASSUNTO: jorfontrato de Locaçko 
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AssjiyiN-o: 	'Contra tode Locação 

113111,1 
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of 
'"•%••••"-- 

4.0 40 •• 

Tingem' 2" exer°010.2 111/..s ri íV/1.1  
Eodorgo: Av. do CerzYk",..„Mr: 	 ,,t, -13 14 

Pugne Losmides - Goiânia-GO 
CEP: 74_805-010 

Fone:-124:1 094 
Atendimento: -das 0800 is 1800 horas 
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A - Aias, Balanços, Editais, Avisos„Tomadas de Preços, g Concorréncias 
ILY 1125 
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Assinatura dcmestral -  
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DESPACHO re72si2oo2 - À vista do contido nos cubos, 
elillSOEV5rtios termos do skiji nit;eat' 7f ia: 	L:ei !±Orge-iVea 

1■4unicfpio de Goiânia, autorizar a firrnatura do Tamo Aditivo ao Contrato 
~ffles-go'n9,-/20-757.:"JbWancio&‘"" --"tr aít-e7Zikr 	 lora'r-ç rio pia-mirra cir de 

junho de 2002, e a inclusão de Ademir Elisa de Oliveira como administrador 
do imóvel.; excluindo a Leonardo Rf720 Participações Imobiliárias do referido 
instrum-eirrn-- 

Retornem-se à Procuradoria Geral do Município, para as 
providências decorrentes. 

GABINETE Do 'PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 25 dias do 
mês de novembro de 2002. 

ONU V, 3'10 Pol oÉsi%Aüüb M7:lif -déP‘02.2À—Msta do Contido n2rOs-jui4:;;,'. 

RESOLVO, nos termos do art. 115, inciso XIII, da Lei Orgânica do 

Município de Goiânia, autorizar a elaboração de Termo Aditivo ao 8-3-rit—ra-  te; 

o' 075/2002, firmado entre o MUNICIPIO DE GOIÂNIA, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Finanças, e a d.:1-Mi'A.NHIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICiPICP DE GOIÂNIA — 

COMDAi.A, visando a alteração da Cláusula Sétima, item 8.2. 

À Procuradoria Geral do Município, para os fins. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 25 dias do 

mês de novembro de 2002. 
• 

-PEDRO WILSON GIM/4*W~ 
Prefeito de Goiânia 	- 

PROCESSO Ns: 131943645/1998 

LN1TERESSADO:Secretaria de Finanças 

ASSUNTO: Aatorktação 

DESPACHO N*726/2002 - À vista do contido nos autos, 
RESOLVO, nos termos do art- 115, inciso XIII, da Lei ~ira dó 
Município de Goiánia, autorizar a firmatuni de Termo Aditivo ao Contrato 

05012000, celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a 
interveniência da Secretaria Municipal de Firsanças„ e a firma 
TELESERVICE TEjECOMUNICAÇõES INFORMÁTICA LTDA., 
objetivando a antecipação do teaill1130 do mesmo para 30 de agosto de 2002. 

Encaminhe-te a Procuradoria Geral do Município, para 
elaboração do inatrumenbo próprio e, em seguida, a Secretarie' . Municipal de 
Finanças, para emissão da respectiva nota de rrapenho. Após, submeta-se à 
apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA. aos 25 dias do 
mês de novembro de 2002. 

. PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de GoiGala 

PEDRO WILSON GUIMARÁF.S 

" 	Prefeito de Goiânia 

PROCESSO N": 21259209/2002 

INTERESSADO:PB Construções e Comércio Ltda 

ASSUNTO: 	Pugnam. tos Diversos 

DESPACHO Na/29/2002 - Avista do contido nos autos, 

RESOLVO, nos termos do art. 115, inciso XXI, da Lei Orgânica do 
Município de Goiânia, e do disposto no art.- 24, inciso X, da Lei Federal te 
8.666, de 21 de junho .de 1993, cern alterações posteriores, dispensando o 

procedimento Iicitat6rio, autorizar a realização da presente despesa, no valor 

global de RS 11-000,00 Come mil reais), para pagamento à PH Construções e 

Comércio Ltda, pela locação do Teatro Rio Vermelho, no Centro de Cultora 

e Convenções de Goiânia, para apresemaçâo dos espetáculos Elementos da 

Natureza e Trem das Cores, pelo per[odo de 20 a 25 de novembro de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA. aos 25 dias do 
mês de novembro de 2002. 

~RO 'WILSON GUIMARÃES 

Prefeito de Goiânia 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei N° 1.552, de 21/08/1959 
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Editordo Diário Oficial do Município 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

~TO DO TERMO ADITIVO DKRE-RATIFICACÃO - 1 1 202 
ÇONTRATO N.° 02812002 

eUPEMIrMIDEIllnia NIUMIRPRI:ber+RANRiriá'4,:. 
. 	• - . 

1 . 	e TRANSPOICTE5 	" " 	''' 	- 	.' 	'. 
siaT A% ImieMeseenrarieArrieleat-10233 • 

Bator INAR'Vrata-0EPURID-097 . 
Fm 2,55-7E.91 	 . 

PPIIjEIRO SANTOS 
tendente da 51hI1 

CONTRATANTE 

CA 
Ç.10?MrsA ACIONAI. DE COMUNICAÇÃO !TOA. 

CONTRATADA 

reioununbe • , 

1. le/h4brr" .-.  
Nome: 
CPF: /(.4 Pes+E. 91 - 

ama # 
CPF: 6/2.4 Ga 321 . 

6. PROCESSO: 7.046.587-512002 

••• 

Goitinia, 07 de 'Evento, de-2002 

• i.e_Slenar.riblIS 

NoMe 
CPF: 	 Def 

v-  • 	fflr • ■r4  

•dd 

- 3 /  

ANTENOR OS DE 1WHEIRO APTOS 
airada:4e da SN1T 

CONTRATANTE 
' 

CONTRATO EMPENHO 
1. LOCAL E DATA: 	Goiimria, 06.11.2002. 

2, CONTRATANTF.S: ' 	MUNICÍPIO DE GOIÂNIA e a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. 

3. OBJETO: 	 ,Retifeátção dos sub-ftens 2.1.5, 2.3.1, 2.31, 
- 	4.2,-6.1.1, e 6.1.4 e o aen.ciszto dos Parágrafos 

primeiro, 'segunde e terceiro na aduzida 
Primefra do Contrato n.°  028t2COS de Pnesiação 
de Serviços Bancários no MUNICIPIO, no 
recebimento de Tributos e demais Receitas 
Municipais_ 

CONTRATANTE: SUPERTNiENDÈNCIA MUNKI1"AL DE 1RÁN.  SITO E 
TRANSPORTES 

2. CONTRATADA: Eeepresa %ritmai de Comunicação Ma, 

'3 TUNDAMIZ-Pa: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LicrrAçÃo. arisklerio do 
processo n*211291591. da IR/I0/2002. 

4. no OBJETO Voiculeção de comercial educativo Olha de pedestre). eom 170 
laterçdes em dias e bodzios a serem posteáorrnente definidos peta CONTRATANTE. 

S.. VRAz0 - A et ep do objeto rens l't•fut etnaié <10 Xseratma") 	'corrtadm • pardr da 
~tura dernio strunterno. 

- 
6. no PAGAMENTO- O pagamento dir-se-i em até 30 dias da date de aprecriseçie dc 

non fncal / fatiam 
7. DO VA LOR - RS 7X0, (sete !rd/ e dureedos emais), sendo fixo c ~el. 

' DeWitt. 07 de novembro de 2002. 

ice tom 
amZtmi- via era 
CE lz• 141,85$ 

COIIPAV Fonax 524-ae seausereasseszawe 
phece sah-ara$-~ 524431 
F.4nae derrnmegutsrumgoacv 

EXTRATO ^Do CONTRATO ti° ^024102  • 

coRTRATARTes: COmPAY - COMPANHIA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
COTARIA e a firma PEDREIRA ARAISIYAIA LtbA. 

Locai. E DATA: Goiánie-GO, em 18.11.02. 

romosatEeiro: Detone di URINO° realizede na modalidade Convite n" 028: 
CLI02, objeto do Processo n° 2.071.300-3, de 2708.02, devidaMenta 

• homologado pelo Despacho n°. 089/02, de 0G.11.02. 	 . 	- 

mísero: Permuta de pó de Otite por brita '1". 

PREÇO: RS 10.90 o pe• de brita e R$ 25,00 a brita "1". 

VALOR: Esiima-se em R$ 74.390,40. 

ri armo: 08 meses. 

Goitinle,,18 de novembro de 2002 

VISTO: • ' 

CONTRATO ENI PENDO 

1. COIMATANTE: ' 5UPER1NTENDi:4CIA MUNICIPAL b I1UNSIT6 
TRAT,ISPPRTES. 

2. 'CONTRATADA: TELEVISÃO GOV /4 LTDA. 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXi018IL1DADE DE' LICITAÇÃO. 'originário do 
processo re 21139441, dem/10/2002. 	' 

4. nó ORIETO Ncira1ar;110 dc ometcial educativo traiu de itedeaire), anu 46 
Insert:0u em dias e horários a serem posterionnentsdetinidna peta CONTRATAN1T.. 

5. PRAZO - À enteii do objeAu será feita em alt, 	(sesxerga) dias, comados n path' da - 
assim altmet deste ia on nutri°. 

I. DO PAGAMENTO— O pnpamerdu dar-se-i era Éé 30 ife3 de data de apreentaplo da 
nota fiscal/fatura • • 

7. DO VALOR - R$33.289.011 Crida e três ma. duzentos e otenta e trove lenis), smdo • 
firme irmaiuudvel. 



R&C 
CO 

et- t, e-4i;  
ES Lt  

ATADA 

SE DE NEMO SA 
Sopeia 	e ria SMT 

CONTRATAffl 

•4I 
DE VEIROS NTOS 

Seperinieeelente da SMT, 
CONTRATANTE 

OMINA LTDA. 
TRATADA 

RADIO 

Goiinia, 07-de nove:obro de 2002 

ANTENOF JOSÉ DEI HEIRO SANTOS 
aperisrtawrInne da SMT 

CONTRATANTE. 

LUIZ SIGNATES 
tudistte 44 Imdrlh fui 

54;k 
4.P7:0 4-q4,13t9.1.-.-6 • 	 6<I21-(; 8 

Testemunhas 

(TF: 	( ticvno 714-13 In. qi(14-iL.) 

tlifo tiff•-tg 

NcrineL 
CITE fiétfliZ/ c,  c) 

OMR TO EM PEN110 

I. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADA: R&C Produções Ltda.  

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, originam do 
processo rr° 2i 139220, de 18/19(2002. 

4. DO OBJETO - Veicula*, de comercial educativo (faiai de pedestre), oco f 49 
inserções em dias e horários >t serem posteriormente definidos pela CONTRATANTE. 

5. PRAZO - A entrega do objeto será Fele em até 69 (sessenta) (fias, contados a partir da 
assinatura deste instrumento, 

6. DO PAGAMENTO - O pagamento dar-se-ii em ate 30 das da data de ageseisitaçio de 
nota fiscal / fatura. 	• 

7. DO VAWR - R88376,95 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e rimo 
cornavas), tendo fixo e bre,* stável. 

GoiNnia, 07 de novembro de 2402 

CONTRATO ET■11 1EN1 10 

I. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADA: Rádio Terra FM de Goitis:ia Urb. 

S. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, criginkrio do 

puersao rf 21/39254,de 18/1(1/2002. 

4. DO OBJETO - Veicula* de comercial educativo «eira de pedestre). coro 170 
inserções cm dias e borásios azoem posteriormeMe definidos pela CONTRATANTE. 

S. PRAZO - A entrega do objeto será feita em até 60 (sessenta) diria. contados a partir rti, 
assinatura deste instrumento 

6. DO PAGAMENTO - O pagamento dar-se-i em até 30 dias da data de aoresentaçlk ela 
nota fiscal / Fatura. 

7. DO VALOR - R59.753,00 (nove rd, seta:afies e cinqüenta e oito ruis), sendo fixo e 
irreajustivel. 

Goidnia, 07 de novembro de 2002. 

(. Z enuris - 

- 
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I \ 1A iv‘f)!5k :-. 	
2. 

f
\
)
D 
 
:-Q.-1k-át .

•Nume:Mtring 	40 ro r.o,:mN 	Ï'ionle:%;‘-:r4:r.. kt-.4 
 

.12k.:.- 
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) Tèçtaulitrhas 

rerav 
706 .1? - 	. 

Numc: 
(Te e,.1 3 46e. 5.2i -2O 

CONTRATO EMPENHO 

CONTRATO EMPENHO 

1. CONTRATANTE: SUPERINTENDÉNC1A MUNICIPAL DE TRANSTTO E 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADA:MEG Riviera Lrda, 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIOIRILIDADE DE LICITAÇÃO, ceiginkio do 
processo re2!129395, de 18/10/2902 

4. DO OBJETO - Veicstx o de comercial ofecatin (fxNi de pedestre), coto 170 
inserções em dias e [vários a serem posteriormente definidos pela CONTRATANTE. 

PRAZO - A entrega do objeto será feita em até 60 (ausenta) dias. contados e parti da 
minutes deste instrumento 

6. 00 PAGAMENTO - O pagamento der-se-a em até 30 das da data de esmera:10D da 
nota fiscal / fatura 

7. DO VALOR - R$4.320,00 (goram reit Irmilos e cinte reais), godo ax0  e 
iro:ajustam:1 

I. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADie. Fundação //adio e Televisão EemcitireCulWral. 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE IIJEXIGRILIOADE DE LICITAÇÃO, originÁrio do 
- 	processo n°211299613, de I 8/1012002. 

4. DO OBJETO - Veiculaçio de courrcial educativo (feias de pedestre); com 170 
inserções em dias e binários e usem postedonnemc definidos pela CONTRATANTE 

5. PRAZO - A acesa do objeto :terá feita adi ate Pessenta) dias, comados a pettir ala 
Iminente deste instrumento. 

6. DO PAGAMENTO - O.pn12911f1/10 dar-x-ii cru até 30 dias da dita de apresonação da 
mo fiscal / fatura. 

7. DO VALOR - R54.109.91 (tpeciru mil, auto e nove reais e revoga e uni ce ata vco).. 
• sendo fixo e iireajustevel 

mania, 07 de riarembets de 2002. 	- 



Goiinia. 07 de noventbm de 2002. 

SANTOS - 
'I' 

• 

Tcsti?airnixas 

Nome: • 
CPI': /66,  206,riel— 4Y- 

-• • .0:T.  

Testenitm1183 

CPF- iGcic‘,396.01/ 
Nom. 

C":  

JOSÉ 	EiFtã DE  
eriatendente da5Ml 

•NTRA ANTT: 

TPDA 

CONTRATO EMPENHO 

1, CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNE-IPA L DE TRANSITO E 
TP,ANSPORTES. 

2. CONTRATADA: Fondack Ndre Pelàgio 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBILIDADE 	L1C(TAÇÃO, originário do 
processo ir 21129310, de I 8/10f2002. 

4. DO OBJETO — Veiculação de ormerrial 'educativo (faixa de pedestre), com 170 
inseroSes an dias e horários a serem pcisteriorrnerte tkfinidos pela CONTRATANTE. 

5. PRAZO - A entrega do objeto-scra feia ena até 60 (sessenta) dias. cornsdos a partir da 
• assinatura deste instrumento. 

6. DO PAGA.MENTO — O pagamento dar-se.a em até 30 dias da data de apresa:100o da 
rol fiscal f fature. 

7. DO VALOR : R36.027.00 (seis mil e vinte e sete reais), sendo Fixo e irieajustAvel. 

Goiinia, 07de miven:bro de 20132. 

A TE iR • O€PtIH9ROS4TOS 
	 117:: 

5eodrn4 da grfT 
CONTRATANTE 

frAd--j 	

- 
RIRDAÇA PADRE PtLAGiO 

À  

CONTRATADA 

Testemunhas 

• (1'F: /Pá' /104'191  

1 - 412_177-' 
Nome - 
	 Z. 

CPF: 	•••.) 
fzilr. 	 I I V•  • • • 

•í't 

CONTRATO EMPENHO. 

1. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL UE TRÂNSITO 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADA: Televitiu Serra Dourada Ltda. 

3, FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIMLIOADE DE LICITAÇÃO, originírío do , 
pfoce33o 2l 129933, de 18/10/2002, 

4, DO OBJETO — Veicules% de corra:Mai educativo (fala de pedestre), tom 170 
inserebes em dias e horários a serem posteriormente definidos pela CONTRATANTE. 

S. PRAZO - À entre;ga do objeto será feita em aid 60 (seuenla) dias, cuidados a pariir da 
assinatura deste instrumento. 

6. DO PAGAMENTO — O pagarnerdo 6-se-á cm até 30 as da data de ~anão da 
no(' fixar/ Num 

1, DO VALOR - R36.027,00 (seis mi) e vinte e sete raia), sendo foro e irrenjustável. 

Oerifsoit, 07 de novembro& 2002. 

CONTRATO EMPENHO • 

I. CONTRATANTE: SUPE.RINTU.NDÈNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES. 

2. COPCFR.  ATADA: TV Seri% Dourada Ltda. 	• 

1 FUNDAMENTO: TERMO DE (NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ortinkrio do 
- 	processo n°21139530, de IBM/2002. 

4. DO OBJETO — Veimilacjio de caluniai educativo (faixa de pedestal), com 43 
inserções em dias e horários a serem posteronT?vnft definidos peia CONTRATA rçrE. 

5.. PRAZO - A entrega do ot¡eto ser i Feita em até 60 (suma) dias, curtidos a partir da 
assinatura deste lastrurnenbu. 

6. DO PAGAMENTO — O pagamento dar-sr4 eia até 30 dias da data de apre.sent4u da 
nota fiscal Num 

7. DO VALOR RS40.1)17,01) (quarenm mil e dezenele reais), sendo No e irrceinstOvel. 

4?-0 

1. CONTRATANTE: SUPERINTENDÉNCIA MUNICIPAL DE TRMWO E 

2. CONTRATADA: Rádio Araguaia Lida. 

TRANSPORTES. 	
• 
• " 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO, arigilskio do 
Foce= cis  21/297i 2, de 18,1012002. 

4. 00 00,1010 Veiadaçan de ~miai educativo gaio de pedestre). com 1:70 
inserciks eni dias e bonirios e. serem posteliormente defhridos pcb; CONTRATANTE. 1' 

5. PRAZO - A eitrua do objeto soá (cila em ate 60 (sments) dias, colhidos partir 	' 
assinai:3ra date int:inaniu. 	 • 

6. DO PAGAMENTO — O çargorcnin dar-se-á riu até 30 dias á dala de aprescntaçio da 
nom Ester Nula. 

00 VALOR - 11.55335.60 (Cinco nil, quinhentos e trinta e cimo reais e sessenta 
cerrhows). sendo fixo c irmajetavel 

G &laia, 07 de oovenbm de 2002. 

CONTRATO EMPENHO 

odlo 

- 
'fistennuollas 

Cano,: 
Nome: 

CPI': 6124 66. 341.  

,.• 
2. iff3/..1., 	- 

Nome: 
(*.PE: 	. per 



SÉ DE PiMTEIRO SéNTQS 
Saperintendtate da SMT 

IT TANTE 

Teit aturdias 

Nair • 
pF 	rr. 	70 C PI .61 i 46. 3421. 2.2 

r-Tir" 
-;' 

• 

s 	erA-441.4 	rf•wa,M. reshr~2L.:1,... 

W.M.TV """'l'""'511A):"1 

INHÁ 

ANTE JOSÉ DeP I HETRO SANTOS 
Sdperhgen deite da 

CONTRATANTE 

Testootinhas 

,tara 	• 
CPI': 61P -46-G.3:21 - 43,0, 

xclubi- 2- 	 - 1.. 
Nt;nw: 
Cri,: 1(r. t e 

212931481 
EIMSKO DE RECURSOS HUMANOS 

COMPRA sem LicrrAçÍo , 

PROCESSO 
INTERESSADO 
ASSUNTO 

CONTRATO EMPENII0 

I. CONTRATANTE.: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 
TRANSPORTES. 

2. CONTRATADA: Rádio Exectriik-a Ltda. 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO, originário da 

I rocesso r:fr 21129328, de 18/1012002 .  

4. DO OBJETO - Veieulação de comercial educativo (Tiaza de pedestriX ecun 170 
inserções em dias e horários a serem posteriormente definidos pela CONTRATANTE. 

5. FRAZO - A entrego do objeto será feita em até 60 (sessenta) ãias, cantados a partir da 
assinalara deste instrumento. 

6. DO PAGAMENTO - O pagamento dar-se-ii em até 30 dias da data de spresentaeiu da 
nota furar /Falun. 	 • 

7. DO VAWII RS6,919.50 (seis mil. novecentos e dezenove reais e cinqüenta centavos). 
SCIÁn fixo e irreajustineL 

Goiânia, 07 de novembro dc 2002. 

CONTRATO EMPENHO 

1, CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES. • 

2. CONTRATADA: Radio Autian3slera S/A, 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, originário do 
processo n°21)29780, de 18/10/20122. 

4. DO OBJETO - Vdculaello de contescia1 educativo (faixa de pedestre), com 170 
inserções em dias e horários a serem posterionneute defmidos pela CONIRATANTE. 

5 PRAZO - A entrega do objeto será feita em até Út (sasenta, dias, ramados e Nrilf sia 

deste instrumento. 

6. 00 PAGAMENTO - O pagamento dar-se-á em até 30 dias da Ma dc apresentação da 
reta fixai /fatura, 

7. DO VALOR JOR -RS4.442,51 (quatro inil:quatr000nIos e quarenta e dois reais e cinema 
e um centavos), sendo fixo e itiOustavel. 

Goiânia, 07 de nevendao de 2002. 

AN TENOR 

Teimnuntins 

atnT.,n 
unte: 

CPU': 61R. Gep. 32 20. 

É DE PINHEIRO S 1NTOS 
perimem:rede á SATI• 

CONTRATANTE 

Nome: 
.0  e.f.' 

r • i 

(:()N IRATI) EM P EN110 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DIZENVOL11~0 commintuuo 

TERMO DE INEXIG1BIUDADE 

DESPACHO IV 03612002 - e4 vista do inteiro teor destes 
autos, e tendo em vista o disposto no artigo 25, inciso I da Lei 	8666 de 
21106/1993, alterado pelo Migo 25, inciso L da Lei 	8883, de 08 dc 
junho de 1994, consideramos inexigivel o procedimento licitat6rio da 
presente despesa no valor estimativo de R$ 5.50000 (Cinco Mil e 
'quinhentm reais) para aquisição de vales transporte destinados a atender as 
necessidades dos estagiários do convénio com o IEL. referente ao mas de 
dezembro de 2002, diretamente do Sindicato das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros de Goifinia SETRAÉSP, podendo este 
valor ser reajustado de conformidade com o planilha de custos do setor de 
transporte coletivo. - 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FtiMDEC- Fundação Municipal 
de Desenvolvimento Comunitário, aos 14 dias mês de novembro dc 
2002. 

NÉ 	 IRO 
RESIDENTE 

I. CONTRATANTE: SINERINTENDi3.NCIA MUNICIPAL. DE -1KÁNsno 
1RANSPORTES. 

2. CONTRATADA: TV. AuSanger; S/A. 

3. FUNDAMENTO: TERMO DE INF.XIGIBILIDAI3F, DE LICITAÇÃO, originário do 
processo rf 21139207, de 2 W10/2002, 

4, DO OBJETO - Veicular,110 de coniceisi ectuerivo (faina de pedestre), a)m 137 
inserções em dias c horários a rem ;meã:umente dermidos peia CONTRATANTE. 

fRAZU - A entrega do itbjeto será reitn em até 60 (sessenta) dias, ~alva a Falir da 
assinatura deste instrumento. 

6. DO PAGAMENTO- O pagamento 	eia are 30 dias da dia de mit-escorna° da 
ir ia Neer fatura. 

7. DO VALOR -RS167.218,00 (cento e .sessetita e sele mil e duzentos e (imito reais), 
sendo fixo e irreajlisiénerl, 

Goidnia, 07de novembro de 2002 
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Exposk(ies de trabalho"  s exxitos, cartazes e apreseataet5fas(arsisticas 

relativas ao:berna; 

Campanha erherssiva ccmibate trousor:de &Ages: 

-' ratos páblicOS;!Ii- 

V. 	Outras atividades relacionadas ao assunto. 

'Irg" 

LEI Pr 9.130 DE 12 DE NOVEMl3RO DE 2.092 

*1  gradei .é -7)/Á fidERNAC/ONArb: 

ÃO,ÈTSCLDE.DRÕGAS'Áa-
ecdenddsPio oficial do Munkipio de 
enoitaria e ~bei a ~Á »R 
comum .40 USO OR DROGAS' 
no colendário de atividades do 
enorIefinon. 

z •# 	 •4¥ 
A Cântaro Municipal de Geginia aprova c cu promulgo a 

seguinte Dei: 

a. 

) ,  , 	M. • fr)k 1- 	Tr, 	IT 
—• ajuda-ou.de-aconselharaento.e-co

r
ra unid

A
ad es

. 
 e 

	, ... 	 fr 	/ 

favorecer e acelerar a recuperação do usuário de drogas e aterder a seus firrtriliA4sile 

Ai. 5,- O PodiS.  Executivo dév divu.gar o fortalecer  

i 	 14  	,
cso—uo4deau

,
i 
 

titicas  -que tèm corno 4*j-div.i 

- 

IA 
amigo& 

Art. é- É obrigatória a (rasgo de propaganda educativa contra o uso de 

drogas no interior de 'veic'ulàs dás linins unánicipnia de transporte coletivo,tranapo;t1 

A 

alternativo e transporte escolar. 

- •gt"':' iWN-N-N . .2"`--gn"J`áç.p"" . ^;  `"14rg N.o 
'''F . 4f.N:Stitill':•.'NãNEV:=Nr''-'2N.Ne.r.N:B•Nt.' 

+á • - 

Tr-  frit, 

Art. 1°  - Fica inelaklo, no calendário oficial do Município de Goiânia, o 

dia 26 de'  junho-. "DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO USO DE 

DROGAS"  

Art. 2*- A semana que •contiver o &a 26 de junho será denominada 

'SEMANA DE COMBATE AO USO DE DROGAS"  e incluída no o/caiado de 

atividades do município. 	- 

Art. 3*- Durante os meses que antecedem o "Dia Internacional de Combate 

ao Uma de Drogas', o Governo Municipal promoverá campanha educativa de 

prevenção,do uso de drogas, envolvendo: 

. I-  A Secretaria Municipal de Educaçâo com a inclusão no etirelculo escolar 

das escolas municipais como tema transversal o estudo sobre.: 

a) a dependèrela (Nítrica; 

b) as coaseqdências do uso de drogas; 

c) a Sfr‘itUrne da abstinência; 

41) 	os valores Siou* e religiosos; 

c) 	os nig:divos que leVarn as pessoas a consumir drogas; 

1) 	03 tratamentos, terapias e grupo de ento-ajuda. 

11- A Secretaria Municipal de Comunicação com a ~ligação de 

mensagens em linguagem acessivd, com objetivo de esclarecer a população sobre as 

.conscqrsencias do usa de drogas; 

Pat A Secretaria Municipal de Reporte e Lazer coca desenvolvimento de 

programas de esporte., cultura e bzer, envolvendo escolas pablicas e privadas, 

movimentos comunitários, ttasociacdes de moradores, ~Ides da sociedade civil, 

clubes e igreitan  tt 	ft ;4 ".Â 

Vj  o Conselho ~ISM  ¡Wide o Couselto•ManiQpal de LEnto?peeenIta 

con5 - ettcami~eato dc propostas: eatiosjpo"it 	 " de lica pública pzeventiva às 

rw£27  
drogas a

-rtr 
de atendimento aos dependentes e suas famílias. 

ç /Lit.' 4" - Durante a " SEMANA REÁI:54;;MI3/44.„ ilk9 t;S:0-pfà,:elooi,s...;,,"-5( F Ads 
Secretaria Municipal de Educação deverá intenalflear suas atividades para 

conscrentirar toda comunidadeI'Áito-aiar'jgp-sbir ris c2;fisonenàfre''' 	do -Ur ç'det:dro;;" rbeinT li'ti.'  
/kin"'  

Aiwr,75-4e 

como a prevenção, tratamento e combate, 	 . .r , . 	.- , 

b\ SÇ:',‘  
_i4 
rarhziafo único-  Para cumPrimento do disposto no "capar deste artigo, cis , 

JIDÁ 	 1.- e..: -.1.„ • '1,  ',.J ■-----•*." i-  " 	 _. ,...t t̀.,l "- st..‘. Nt ' 
diretrires de escolas municipais podertio progrartuir nas ~ia nunuotpats algtms tic4 '- 

,km alei 
~JOS eventos: 	 . 

Piràtr-Tris com 54 -o'1"--garntro no ,metW"torfr  

Agi'  9r  ,e‘  ;524'  

Art. D- Az despesas com a execução da presente lei correria por <nua das 
doteçaes erçantentarias pnSprias, suplementadas se neccesarlo. 

8."-: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 	Revogam-se az diaposiçães em contrááo. 

• 

• GABINETE DO PRESIDENTE 

DE GOIÂNIA, ans .12 dias do uses dc 

• 
, 
.7_ • Sn I.  

''''',t4'.  
,..., 
-..-. • 	. 

	

' .r, 	. 	i4:: 
-'nt.----ins..,,ramreenNtersufzuermtick  

!"-i2iMg1,̀  u.liniEgarkir'.  
....-  .. 

:
.. -, 

„ 	
'1  naL:  

•'", ,".r . r.: . uksir.rdoE.„ 	 j 3 1 '.1'" %:. ittr'  ":;ZÉM.QaU'tat::-. -57--.4Z-- .... •'" 	.4 	. .4,1 
... ....-.;14 .È À LEI ORGÂNICA Do muar o* mo DE codtgaik tio -10. . 

Da 06 DE lodiizmeno DE 2 002 . 

5-  

,•*'• 	" 

resrenta o .1nolad

▪ 

 ik.':.2. ao 

artigo 28 da Lei (524iiiíril:da 

doo MunicIplo. 
gav. 

▪ r,„:L.tr 

Mal 1.1=IPAL b - G0~ APacarA a Irseeesiuda, - 
Lar ~ema rio sersiZa320b C01:1~: 	 - 

-24 
5..;C 

Art.fr' - O Art- 28 da Lei ~les do Municipio, fica acrescido ciéi"incis0 
com a seguinte redaclo: 

, 
lX- redugo em uma hora da jornada de ~lio doa servidores pá/ri:Iara 

nrunicipais„,  dele.  rpte:..sejam ote,pai•x.se tua,raha destes. os parentes de 1° érrat, 
res}.7-nttr‘ei'  s 10:3s,pillactoglsát.à.dtiheiénaàbiCa, mentia uu serteuriek BerVeduClID 

Á••■ 

vik-1 Niv:) 
Art.2°  - Essa Emenda à Lei Orgildrea entra 	i vigor na drrrai.rin-__pna 

promulgação, revogando-se as disposiçbes era contrário. 

GO2SiNIA, ao. .06. cuaiiçdr, 
"ft 	%L..1 

v)N ss.k,sg `kt 

ç 1 

Vairztrajulres 1,4.ratijo" 
10  keaSeListiã, 

. 

• 
• 	RI. A Secretaria Ik.futricipal de Ssátle cora a imphentaçâo de programes de 

prevençâo o combate ao uso de drogas e. criação de meios de tratamento e 

rottipecaçâo de drogado. nos Postos de Szfide do Municipio,de Goiânia, atendendo 

especialmente aqueles dependentes que precisam iniciar lua tecuperaião com 

tratemeuto ambuianxtal; 

cÂl.t4Â MUNICIPAL 

de Z002. 

e 

atneXr  1 1'1.1-raNkpUl 	.111N.......;;.,. 
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• ':;j9  idetra.,Anatole Ramos  

• 4.- r 

Vinde ver a cidade pujante 
Que plantaram em pleno sertão, 

Vinde ver .este tronco gigante, 
De raízes profundas no chão 

Viti de ver a Goiânia de agora, 
Á cumprir seu glorioso destino, 

Brasileiros e gente de fora, 
. amais vos também o seu hino. 

Construída com esforços de heróis, 
É uni hino ao trabalho e a cultura. 
O seu brilho qual luz de mil sóis, 

Se projeta na vida.  futura. 

Vinde ver a Goiânia de agora, 
A cumprir seu glorioso destino, 

-:-1, -11Brasileiros=i'e• gente de fora. 	„,.. 
.1.iiiwzir.tt 	 ,siaa22i)itsti 

cantaiseswvos"também,bo,seu)nitinoáw), 01--,,K--J0 
r.rs 	 a-trts 	 is.] 	ilinsorR atit3 

" 

, 

la gente goianá foi feita-°•isdr-to:. s +-nrisrrziesti .ukns\nytq 
. 
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ASE 	
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povo .aapjugdiLq piaLin p„mNjrcoLl-'0,,,qtruf',:::::rn,"" ■  
..5.,, 
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