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O Diário Oficial do Município de Holambra, veiculado
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
entidades da Administração Direta e Indireta deste Município,
sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Holambra poderão ser
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço
eletrônico: www.holambra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente
de qualquer cadastro.

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.437/0001-83
Alameda Maurício de Nassau, 444
Telefone: (19) 3802-8000
Site: www.holambra.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra
Câmara Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.312/0001-53
Avenida das Tulipas, 45
Telefone: (19) 3802-1487
Site: www.camaraholambra.com.br
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos
da Estância Turística de Holambra
CNPJ 05.128.453/0001-11
Rua Jorge Latour, 33
Telefone: (19) 3902-4110
Site: www.ipmh.com.br
Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra
CNPJ 19.700.431/0001-99
Rua Aster, 470
Telefone: (19) 3802-2849
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PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA
Licitações e Contratos
Extrato

Extrato do edital do Pregão Presencial n° 007/2018
Edital n° 007/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de
Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto:
Locação de sistema de controle e gerenciamento do
ISSQN – Data do credenciamento e da abertura das
propostas e documentação: 27/03/2018, às 14h – Valor
da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.
holambra.sp.gov.br.
Extrato do edital do Pregão Presencial n° 008/2018
Edital n° 008/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de
Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto:
Aquisição de um veículo, zero km, ano/modelo 2018,
motor 1.0 – Data do credenciamento e da abertura das
propostas e documentação: 28/03/2018, às 14h – Valor
da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.
holambra.sp.gov.br.
Extrato do edital do Pregão Presencial n° 009/2018
Edital n° 009/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de
Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto:
Registro de preços para fornecimento parcelado de 200
colchonetes impermeáveis – Data do credenciamento e
da abertura das propostas e documentação: 28/03/2018,
às 9h – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo
site: www.holambra.sp.gov.br.
Pregoeiro

Página 2 de 4

Ineditoriais
COMTUR
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Ata da Reunião Extraordinária 001/2018, realizada em
06 de Março de 2018, às 08h00min, nas dependências da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra,
situada na Alameda Maurício de Nassau, N.º 444, Centro,
Holambra/SP, com a presença das entidades constantes
na lista de presença, totalizando 09 participantes, sendo
07 titulares: Alessandra Caratti, Gabriela A. de Rezende,
Gilberto Wigman, Heraldo Med, Pablo Schoenmaker, Suzi
Celegatti e Yessika Eltink; 02 suplentes: Daiana Tamata e
José Ricardo Cortez.
O Presidente, Gilberto G. J. Wigman abriu a reunião
cumprimentando a todos e passou a palavra para
Cortez, que inicialmente explicou sobre duas situações
em relação aos objetos pleiteados no DADETUR, em
dezembro de 2017. Ele informou que o objeto previsto
como “Obras de Recapeamento Asfáltico ou Asfalto” foi
aprovado em Diário Oficial do Estado de São Paulo, como
“recapeamento asfáltico” apenas, não sendo possível,
neste caso, a construção de asfalto novo na via prevista.
Cortez então se reuniu com o COC que corrigiu o erro,
alterando o nome do objeto para “Pavimentação Asfáltica
da HBR167” e Cortez solicitou a ratificação do COMTUR,
que se fez favorável a tal alteração.
Outra situação é em relação ao objeto “Portal da
Rua Campo das Palmas” que foi apresentado tanto em
esfera Estadual quanto Federal, aprovado pela última.
Logo, Cortez solicitou ao COMTUR a alteração do objeto
pleiteado ao DADETUR para “Construção da Praça das
Margaridas e Praça Sistema de Lazer do Nova Holanda”.
O COMTUR aprovou tal alteração.
Em relação à construção do “Portal da Rua Campo
das Palmas” aprovado em esfera Federal, o COMTUR
questionou a nomenclatura do objeto, uma vez que
discutido em reunião ordinária de 27 de novembro de
2017 concordou-se que teríamos problemas com a
construção de um portal naquele trecho e então sugerido
pelos membros presentes do COMTUR a retificação do
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nome do objeto para “remodelação na Rua Campo das
Palmas”, para que fosse analisada posteriormente a
intervenção pretendida. Cortez ficou de encaminhar o
esboço do projeto arquitetônico do Portal sugerido pelo
Departamento de Obras para análise e futura aprovação
do COMTUR.
Pablo questionou sobre a construção de uma pista
em volta do lago na Praça Vitória Régia, pois seria
interessante uma intervenção neste local que já tem apelo
turístico. Cortez reforçou que seria ideal que os membros
do COMTUR fizessem sugestões de objetos para que
tivéssemos uma lista de prioridades para o próximo pleito.
Seguindo, passou-se ao Plano Diretor de Turismo, no
qual diversos itens foram analisados e discutidos pelos
membros presentes. Diversos assuntos serão levados à
discussão nas próximas reuniões ordinárias do COMTUR.
Uma vez que todos os itens pautados foram tratados,
Gilberto agradeceu a presença de todos e declarou a
reunião como encerrada às 10h10min e eu Gabriela,
lavrei a presente ata.
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo da
Estância Turística de Holambra
Gilberto G. J. Wigman
Presidente 2017/2018
Gabriela A. de Rezende
1ª Secretária 2017/2018
COMTUR
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Ata da centésima trigésima oitava Reunião Ordinária,
realizada em 28 de Novembro de 2017, às 08h00min, nas
dependências da sede da ACE – Associação Comercial e
Empresarial de Holambra, situada na Avenida das Tulipas,
N.º 103, Centro, da Estância Turística de Holambra,
com a presença das entidades constantes na lista de
presença, totalizando 16 participantes, sendo 10 titulares:
Alessandra Caratti, Annemarie van der Knaap, Antonio
Hulshof, Armando Carrasco, Gabriela A. de Rezende,
Heraldo Med, Gilberto Wigman, Pablo Schoenmaker, Suzi
Celegatti e Yessika Eltink; 04 suplentes: Daiana Tamata,
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Kelly R. A. Gerritsen, Sueli da Silva Martins e José Ricardo
Cortez; e 02 convidados: Derci Rocha e Sonia Pottes.
O Presidente, Gilberto G. J. Wigman abriu a reunião
cumprimentando a todos e confirmando se os presentes
receberam a pauta do dia e a ata da última reunião. Fez a
leitura da ordem do dia e pediu a aprovação, juntamente
com a ata da 137ª reunião, as quais foram aprovadas.
Iniciando a pauta, Alessandra esclareceu alguns pontos
sobre o Natal de Holambra - Noeland - explicando como
se deu a organização do evento até o momento e como
ela deve prosseguir. Dando sequência, Suzi comunicou
que a Associação Comercial de Holambra realizou uma
pequena ação este ano pedindo aos comerciantes que
tivessem um pouco mais de comprometimento com
relação à decoração das vitrines e até mesmo das árvores
em frente às suas lojas. Passou também as sugestões de
horários do comércio da cidade para o período natalino:
na primeira e segunda semanas de dezembro, aberto
até as 20h00min; na semana do Natal até as 21h00min;
sábados até as 18h00min; domingo dia 17/12/17, até as
13h00min; e o dia 24/12, até as 17h00min. E assim, a
Associação Comercial e a Prefeitura se comprometeram
a investir em atrações para a Rota dos Imigrantes, em
parceria.
No próximo tópico, Yessika e Cortez fizeram a
apresentação dos objetos a serem contemplados
em 2018 com utilização dos recursos do DADETUR,
conforme ofício nº 719/2017-GP, na ordem de prioridades:
R$ 850.000,00 para a construção da Praça do Moinho
Povos Unidos (etapa II, acrescentando à área mais um
atrativo turístico); R$ 600.000,00 para a continuidade do
espaço Cidade das Crianças (etapa IV); R$ 600.000,00
para obras de asfaltamento ou recapeamento asfáltico;
R$ 250.000,00 para a remodelação da Alameda Maurício
de Nassau (etapa IV); R$ 350.000,00 para a reforma
do Portal; e R$ 300.000,00 para a construção de uma
remodelação na Rua Campo das Palmas, no acesso à
SP-107. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelos
membros presentes.
Pablo sugeriu que logo no início do próximo ano seja
feita uma reunião para falar sobre o destino das verbas do
DADETUR para 2019, de forma que tenhamos margem
para alterações nos projetos, quando forem necessárias.
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Tony reforçou que as obras na Rota dos imigrantes terão
início em 02 de janeiro de 2018.

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos

No tópico de Outros Assuntos de Interesse Geral,
Gilberto questionou o fato de algumas vezes o Portal de
Holambra estar fechado durante a semana e Alessandra
respondeu que às vezes existem assuntos para serem
resolvidos fora dali e a pessoa responsável pelo portal
precisa fechá-lo para sair, disse também além do seu
departamento ser enxuto, está com pessoal reduzido,
pois há funcionários de férias. Mas que aos finais de
semana há a parceria com o setor de receptivo para que
o atrativo permaneça sempre aberto. Sugeriu também
que o COMTUR “adote” o Portal, em parceria com a
Associação Comercial, para que seja possível pagar
uma pessoa que fique ali durante a semana, como por
exemplo, um estagiário.

Atos Oficiais

Gilberto comentou também os visitantes do Moinho,
que foram 1.154 em novembro, menos que em 2015 e
2016. Uma vez que todos os questionamentos pautados
foram tratados, Gilberto agradeceu a presença de todos
e declarou a reunião como encerrada às 9h20min e eu
Gabriela, lavrei a presente ata.
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo da
Estância Turística de Holambra
Gilberto G. J. Wigman
Presidente 2017/2018
Gabriela A. de Rezende
1ª Secretária 2017/2018

Portarias
O Instituto de Previdência Municipal dos Servidores
Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH,
neste ato representado por seu Superintendente Chefe
HAMILTON ANDRIGHETTI, no uso de suas atribuições
e prerrogativas legais e nos termos da Lei Complementar
nº 127/02 e suas alterações posteriores em vigor, TORNA
PÚBLICO, que foram editados os seguintes Atos Públicos
abaixo relacionados, a saber:
Portaria nº 004, de 14 fevereiro de 2018.
Formaliza concessão de Aposentadoria por Idade a
Romildo de Moraes
Portaria nº 005, de 01 de março de 2018.
Formaliza concessão de Pensão por Morte a Anaester
de Mello
Portaria nº 006, de 05 de março de 2018.
Formaliza concessão de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição a Gislene da Silva
Portaria nº 007, de 12 de março de 2018.
Formaliza concessão de Aposentadoria Especial a
Benedito Márcio de Souza
Estância Turística de Holambra, 13 de março de 2018.
Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe
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