PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
Indaiatuba, 10 de Maio de 2018

RESOLUÇÃO COMAD Nº 02/18
O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, no uso de suas atribuições, com fundo do
REMAD resolve aprovar o orçamento até R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais ) para
pagamento de compra de 01 (uma) Tenda dobrável de 3mt x 3mt x 2,5mt estilo sanfona com base
e topo azul armação de alumínio e aço galvanizado para uso em eventos externos do COMAD
públicos e sociais de prevenção ou em eventos de parcerias com outras instituições; orçamento de
até R$ 120,00 (cento e vinte reais) para compra de (01) um Baner em lona tamanho 1500mm x
1000mm colorido 4X4, com bastão e cordão nas hastes; orçamento de até R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para compra de 5000 (cinco mil) Folders tamanho A4 na cor 4x4, com duas
dobras, papel couchê 120 gr; para uso exclusivo do COMAD em eventos e ações de atividades de
prevenção como Curso de Formação de Agentes Multiplicadores de Prevenção do DENARC,
Semana de Prevenção ao álcool e outras drogas, Palestras de Prevenção, e em atendimento ao
público em geral em eventos sociais e repartições públicas, conforme deliberação e aprovação em
Ata da 3ª reunião ordinária em 04 de abril de 2018.

ITEM

AQUISIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR R$

01

Tenda dobrável de 3mt x 3mt x 2,5mt estilo sanfona
com base e topo azul, armação de alumínio e aço
galvanizado.

01

450,00

02

Baner em lona tamanho 1500mm x 1000mm colorido
4X4, com bastão e cordão nas hastes.

01

120,00

03

Folders tamanho A4 na cor 4x4, com duas dobras, papel
couchê 120 gr

5000

1500,00

TOTAL

R$ 2.070,00

Atenciosamente,
__________________________
Gerson Luiz Vieira
(Presidente COMAD)
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