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ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2021
EDITAL Nº 155/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Capacitação Funcional Permanente, da
Plataforma Google Suite For Education, sendo contrato durante o período de 08 (oito) meses.
Tendo em vista o que consta dos autos, HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação do objeto levado a efeito
pela Pregoeira, considerando-se vencedora deste certame licitatório a seguinte empresa: COLABORATIVA
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA., observadas às exigências editalícias e as condições
constantes em sua proposta final. Publique-se.
Indaiatuba, 06 de outubro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR
Prefeito Municipal
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CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Secretaria Municipal de Cultura
ALTERAÇÃO DO EDITAL N° 01AB/2021 DE PREMIAÇÃO E FOMENTO A
APRESENTAÇÕES ONLINE DE ARTISTAS DAS ARTES CÊNICAS

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura, no uso das suas atribuições, torna pública a seguinte alteração na
realização do EDITAL Nº 01AB/2021, publicado na Imprensa Oficial do Município,
Edição Nº 2124, página 3, de 16 de setembro de 2021.
DAS INSCRIÇÕES
3.3 As inscrições se encerrarão às 23h59min, horário de Brasília, do dia 10
de novembro de 2021
DA AVALIAÇÃO
8.14 O resultado final será homologado pela Secretaria Municipal de Cultura
e o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura e divulgado no Portal da
Prefeitura Municipal de Indaiatuba em 26 de novembro de 2021 através do link
https://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/vigilancia-em-saude/vigilancia-epidemiologica/novocoronavirus/lei-aldir-blanc/acoes-emergenciais/incisoiii/editais/ .

No prazo estabelecido no subitem anterior, as Atas de Julgamento da Comissão de
Avaliação estarão disponíveis no link https://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/vigilanciaem-saude/vigilancia-epidemiologica/novo-coronavirus/lei-aldir-blanc/acoesemergenciais/incisoiii/editais/ .

DAS OBRIGAÇÕES
10.2 Como contrapartida, o contemplado autoriza a Secretaria Municipal de
Cultura a compartilhar a apresentação online premiada em uma plataforma criada
para concentrar a produção do Edital, em páginas da instituição ou em redes sociais,
com liberação total de direitos do autor, por tempo determinado de 12 meses.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no EDITAL Nº 01AB/2021 e
seus anexos.

Secretaria Municipal de Cultura
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
INDAIATUBA / SP
BIÊNIO 2020 A 2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR – INDAIATUBA/SP
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE INDAIATUBA EM 09-09-2021 – SALA VIRTUAL
Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, realizou-se, em sala virtual,
por meio do aplicativo Zoom, a décima primeira reunião ordinária do Conselho
Municipal de Turismo de Indaiatuba (Comtur), a partir das 10h, com a lista de
presença em anexo.
Após a verificação dos presentes e a confirmação do quórum necessário, a presidente
do Comtur, Valéria Pires, deu início à reunião virtual ordinária.
Primeiramente, foi aprovada a ata da décima reunião ordinária.
PAUTA DA REUNIÃO
Os assuntos debatidos pelos conselheiros na reunião ordinária foram as regras em
vigor para o enfrentamento da covid-19, na Região Metropolitana de Campinas (RMC),
da qual Indaiatuba faz parte; a retomada das atividades nos setores ligados ao turismo
como, agências de viagens, hotéis, bares e restaurantes, e os impactos da pandemia
nos setores, além da proposta para fomentar o cicloturismo no município. Também foi
definida a data do encontro da diretoria do Comtur com representantes do Sebrae,
para apresentação dos cursos oferecidos pelo órgão que podem auxiliar os setores
mais afetados pela pandemia, como bares e restaurantes, fundamentais para a
retomada do turismo local.
PANDEMIA
A secretária Patrícia Lisboa lembrou que, no período da realização da reunião
ordinária, encontrava-se em vigor em toda a RMC as regras da fase de transição do
Plano São Paulo já sem limites de horário e capacidade para funcionamento das
atividades econômicas, mas, com a obrigatoriedade de manutenção dos protocolos
sanitários. A flexibilização das regras do Plano São Paulo foi estabelecida pelo
governo estadual.
Patrícia também informou que o avanço da vacinação da população contra a covid-19
tem refletido na queda das internações por causa da doença, em Indaiatuba.
O conselheiro Sérgio Lara relatou que, com o avanço da vacinação, o movimento no
setor de hospedagem está sendo retomado gradativamente. O estabelecimento em
que ele atua, por exemplo, que ficou fechado nas fases mais restritivas do Plano São
Paulo, na ocasião da reunião, havia alcançado 22% de ocupação.
O crescimento das vendas pelas agências de viagens nos meses tradicionalmente de
férias (junho/julho) também foi relatado pela conselheira Leila Marques Ozawa.
Segundo ela, com a vacinação e flexibilização do Plano SP, a tendência é de
recuperação maior do setor até o final do ano.
A conselheira Daniela Rabay disse que a perspectiva do setor hoteleiro é de
recuperação do movimento no patamar registrado antes da pandemia somente em
2022 com a volta dos eventos presenciais.
Sérgio e Leila também pontuaram que há uma maior movimentação no setor hoteleiro
por causa de pessoas que tem visitado Indaiatuba à procura de imóveis para comprar
ou alugar. A cidade tem sido vista como boa opção para quem trabalha em casa
(home office) – modalidade do mercado de trabalho que cresceu durante a pandemia
de covid-19.
De acordo com o conselheiro Fábio Otonni, o movimento nos bares e restaurantes
locais está começando a fluir melhor, já que, após a vacinação, muitas pessoas
passaram a sair mais de casa.
CICLOTURISMO

Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade

Página 3 de 6

SEXTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 2021

EDIÇÃO Nº 2147

Página 4 de 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
INDAIATUBA / SP
O conselheiro Sérgio falou sobre um aplicativo desenvolvido pelo ciclista Sandro Brito
e ressaltou a importância da divulgação das rotas para fomentar o cicloturismo, em
Indaiatuba. O conselheiro Agnaldo Oliveira informou que a Prefeitura estuda ações
para divulgar os trajetos autorizados para o cicloturismo.
ENCONTRO COM O SEBRAE
A presidente Valéria informou que o setor de bares e restaurantes – muito afetado
pelas restrições impostas por causa da pandemia – está com dificuldade para ajuste
do planejamento financeiro, assim como demais seguimentos que contribuem para o
turismo no município, e que o Sebrae – cujo posto funciona na Secretaria Municipal de
Governo – oferece consultorias e cursos de forma gratuita (presencial e on-line), que
podem auxiliar os empresários do ramo a melhorar o planejamento nesse momento de
retomada das atividades.
Valeria informou que o Sebrae pode apresentar ao Comtur os cursos e consultorias
oferecidos. O encontro foi marcado para o dia 30 de setembro, às 10h, no posto do
Sebrae.
PRÓXIMAS REUNIÕES
Por fim, a presidente do Comtur apresentou a proposta para que as reuniões
ordinárias do conselho voltem a ser mensais – o que foi aprovado pela unanimidade
dos conselheiros presentes na reunião virtual.
A próxima reunião foi marcada para o dia 7 de outubro, às 10h.
Nada mais a declarar, a reunião foi encerrada por volta das 11h30.
Eu, Patrícia Fernanda Soares Lisboa, secretária, digitei a presente ata.
Quaisquer ressalvas ou alterações, serão registradas na ata da próxima reunião.

Valéria Ilidia Pires

Valéria Pires – Presidente do Comtur
do Comtur

Patrícia Lisboa

Patrícia Lisboa – secretária
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
INDAIATUBA / SP

PAUTA PARA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO COMTUR - REUNIÃO PRESENCIAL
Dia 14/10 - as 10h
Local: Secretaria de Cultura – Rua das Primaveras, 210 – Jardim Pompéia, para
informações.
Assuntos a serem discutidos ou deliberados:
01 - Verificação do quórum;
02 – Leitura e aprovação da ata anterior;
03 - Comentar sobre o protocolo COVID região metropolitana de Campinas.
04- Informações referentes ao Ciclo Turismo;
05- Informações sobre o Sebrae aos membros do COMTUR e sugestões para a divulgação das proposta do Sebrae
para os seguimentos
06- Sugestão de temas data para cursos do Sebrae ao membros do COMTU e seguimentos
07 - Definir as datas das próximas reuniões do Comtur.
Observações: Somente serão discutidos os assuntos listados na pauta, outros assuntos sugeridos pelos conselheiros
que não estão nesta pauta serão discutidos ao final da reunião ou colocados na pauta da próxima reunião.
Indaiatuba, 05 de Outubro de 2021

Valéria Pires -Presidente do COMTUR
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