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Ação 18 
 

Descrição da Ação 

 

III – Projetos da CODEL  
 

REFORMA DO TECNOCENTRO: 

 

Implantação do Centro Tecnológico do Parque Tecnológico de Londrina “Francisco Sciarra”, com 

vistas à instalação de espaços especializados de inovação: laboratórios, incubadora e serviços de 

apoio. 

 
 

Público Alvo e Beneficiário do Projeto: 

Empresas de base tecnológica, incubadoras, hotéis tecnológicos e instituições de ciência, tecnologia 

e inovação, bem como a comunidade em geral.  Com a estrutura do Tecnocentro viabilizada, serão 

potencializadas as ações para atração de novas empresas e instituições que possam compor o Sistema 

Local de Inovação. 

 
Status da Ação: 

(    ) Não iniciado (    ) Em execução ( X ) Concluído 

Comentário do Status  

 

Convênio 1:  nº 01.0071.00/2013 estabelecido com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Finalizado. Prestação de Contas em andamento. 

 

 

Valor:  
- R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de recursos de repasse; 

- R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) de contrapartida do Município; 

- R$ 151.486,21 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte                                 

e um centavos) Valor de Rendimentos de Aplicação; e 

- R$ 24.826,74 (Vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) Valor 

Total de Devolução. 

 

 

Fase:  
Foi aberto o edital de licitação da obra em outubro de 2014, no entanto, restou deserta.  

O edital foi publicado novamente em janeiro de 2015, sendo classificada uma empresa. As 

informações sobre o Edital podem ser consultadas no Portal da Prefeitura: 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201400193 
 

A Prestação de Contas foi realizada com Valor Total de Devolução e o Extrato de Encerramento do 

Convênio está publicado no Jornal Oficial n.º 4154. 

 

 

 

 

 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201400193
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Convênio 2:  N.º 15.264.101-0 - SMGP n.º 0261/2019 - estabelecido com o Governo do Estado do 

Paraná / Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano-PARANACIDADE, no valor de 

R$3.600.000,00, para obras complementares, assinado em 04/07/2018.  

 

 

Valor:  
- R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) de recursos do convênio, a fundo perdido. 

 

 

Fase:  

Foi aberto o edital de licitação da obra complementar em 10 de junho de 2019, em lote Único, com 

valor global de R$ 2.638.462,98 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta 

e dois reais e noventa e oito centavos) e prazo de execução de 300 dias. Informações obtidas através 

do processo SEI n.º 19.008.027097/2019-74, Relatório de Julgamento (2465184) do Edital de 

Concorrência n.º CP/0012/2019. 

 
 

 
Ação 18 

 
Descrição da Ação 

 

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS NO 

PARQUE TECNOLÓGICO DE LONDRINA FRANCISCO SCIARRA: 

 

 

O Laboratório foi planejado para ser implantado em uma área de aproximadamente 350m², dentro 

do Tecnocentro, no Parque Tecnológico Francisco Sciarra. O Parque Tecnológico foi visto como 

uma alternativa natural para a instalação do Laboratório, tendo em vista que no local já se encontrava 

instalado o IPEM/INMETRO, com dois laboratórios de metrologia e certificação (área têxtil e 

química). O intuito objetivo do Tecnocentro é torna-lo um provedor de serviços tecnológicos, tanto 

para as empresas instaladas no Parque como para as demais empresas e instituições de Londrina e 

Região. 

 

 

Objetivo Geral:  
Alavancar o comércio e a indústria regional através da oferta de serviços associados à análise de 

alimentos, suporte para o desenvolvimento de novos produtos, análises de controle de identidade e 

qualidade, desenvolvimento de pesquisa básica e tecnológica e extensão tecnológica empresarial. 

 
 

Status da Ação: 

(    ) Não iniciado (    ) Em execução ( X ) Encerrado 

Comentário do Status  
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Convênio: nº 01.0042.00/2010 estabelecido com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

 

Valor:  
- R$ 1.750.610,80 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos) de 

recursos de repasse; 

- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de contrapartida do Município; 

- R$ 987.119,69 (novecentos e oitenta e sete mil, cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos) Valor de 

Rendimentos de Aplicação. 

  

Fase:  
O convênio previa a aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de análise 

laboratorial e obras de adequação do espaço físico. Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica n.º 6/2019 

junto à UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tendo por objeto a conjunção de esforços entre 

os partícipes visando a execução e implantação do Laboratório de Análise de Alimentos e Produtos Afins.  

 

 

Acordo de Cooperação Técnica: n.º 6/2019 firmado com a UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, para instalação provisória do Laboratório de Análise de Alimentos e Produtos Afins.  

 

Valor:  
O presente acordo não estabeleceu a transferência de recursos financeiros entre os partícipes, cabendo a cada 

um o custeio das despesas inerentes à execução das ações e obrigações sob sua competência.  

 

Fase:  
Este Acordo de Cooperação Técnica previa o acompanhamento na aquisição de mobiliário, equipamentos de 

informática, equipamentos de análise laboratorial e obras de adequação do espaço físico, por meio do 

Convênio n.º 01.0042.00/2010/MCT. O Tecnocentro possui a infraestrutura adequada e segura para acomodar 

os instrumentos laboratoriais que exigem cuidados específicos. Após finalizado o processo de execução da 

obra do Tecnocentro por meio do convênio n.º 15.264.101-0, o Laboratório de Análise de Alimentos e 

Produtos Afins seria transferido para aquela área. 

O Convênio n.º 01.0042.00/2010/MCTI e o Acordo de Cooperação Técnica n.º 06/2019 foram encerrados em 

maio/2022, conforme Anexos do Item 8, Encerramento do Convênio. 

 
Ação 18 

 
Descrição da Ação 

 
PROGRAMA ISS TECNOLÓGICO 

 

Objetivo Geral:  

O Programa ISS Tecnológico foi criado pela Lei Municipal n.º 10.994/2010 com o intuito de 

incentivar a geração de empregos, promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico das 

empresas prestadoras de serviços, através da implementação de projetos que buscam a INOVAÇÃO, 

agregando assim vantagens competitivas às empresas proponentes.  

 
Status da Ação: 

(    ) Não iniciado ( X  ) Em execução (    ) Concluído 

Comentário do Status  
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Fase: 

Edital permanentemente aberto. 

(http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/iss-tecnologico-2.html)     
  

 Abaixo, apresentamos a evolução do programa, à partir do período de criação: 

 

PROGRAMA ISS TECNOLÓGICO 

Ano Projetos 

Aprovados 

Benefícios 

Concedidos 

Recursos 

Próprios 

Valor Total dos Projetos 

Aprovados 

2011 2 R$ 36.208,75 R$ 0,00 R$ 36.208,75 

2012 1 R$ 25.500,00 R$ 22.500,00 R$ 48.000,00 

2013 3 R$ 54.100,18 R$ 760,82 R$ 54.861,00 

2014 12 R$ 536.989,25 R$ 16.584,36 R$ 553.573,61 

2016 3 R$ 55.113,44 R$ 197.185,56 R$ 252.299,00 

2017 12 R$ 503.757,52 R$ 88.595,37 R$ 592.352,89 

2018 7 R$ 235.164,17 R$ 421.987,19 R$ 657.151,36 

2019 3 R$ 118.187,27 R$ 36.012,73 R$ 154.200,00 

2020 2 R$ 25.716,95 R$ 0,00 R$ 25.716,95 

 45 R$ 1.590.737,53 R$ 783.626,03 R$ 2.374.363,56 

Fonte: CODEL/Diretoria de Ciência e Tecnologia (Dez/2020)  

 
 

 
Ação 18 

 
Descrição da Ação 

 

EDITAL DE SOLUÇÕES INOVADORAS 

  

Objetivo Geral: 

O Edital de Soluções Inovadoras, lançado pela CODEL em conjunto com a Prefeitura Municipal 

de Londrina, propõe a implantação de projetos inovadores no âmbito do município de Londrina, e 

tem por finalidade oferecer oportunidade aos interessados em contribuir com a solução dos desafios 

enfrentados pela Administração Pública nas suas diversas atividades cotidianas, melhorando, 

assim, a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.    

 
Status da Ação: 

(    ) Não iniciado ( X ) Em execução (    ) Concluído 

Comentário do Status  

 

 

Fase Atual:  

O Edital de Soluções Inovadoras analisou e aprovou 04 projetos, de 2018 a 2020, e os mesmos 

encontram-se finalizados junto aos órgãos e entidades públicas do município de Londrina. 

 

 

 

 

http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/iss-tecnologico-2.html
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2018 

Sport Training Comércio de Livros e Artigos Esportivos Ltda – Aprovação Jornal Oficial 3690 

 

2019 

Tarstech Desenvolvimento de Tecnologias Ltda – Aprovação Jornal Oficial 3764 

Yazo Tecnologia Ltda – Aprovação Jornal Oficial 3801 

WGE Inovação e Tecnologia Ltda – Aprovação Jornal Oficial 3946 

 

Valor:  

A aceitação destes projetos para testes junto ao Município de Londrina não envolverá qualquer tipo 

de repasse financeiro.  

 

 Mais informações poderão ser obtidas através do site: 

(http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/editais-2.html) 

 
 

 
Ação 18 

 
Descrição da Ação 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO LONDRINA 2040 - MASTERPLAN 

  

Objetivo Geral: 

O Planejamento Estratégico Londrina 2040 - Masterplan atuou baseado nos seguintes objetivos:  

 Pensar e construir conjuntamente o futuro de Londrina para os próximos 20 anos; 

 Construir coesão, consenso e colaboração sistemática entre o setor privado, poder público 

e sociedade em torno de objetivos comuns e metas de longo prazo para a cidade como forma 

de evitar descontinuidades e dispersão de esforços; e  

 Desenvolver uma capacidade de gestão estratégica interna na Prefeitura, visando a redução 

de riscos de descontinuidades administrativas e de improvisos, além de produzir mais entregas 

e resultados para a sociedade londrinense. 

 

 
Status da Ação: 

(    ) Não iniciado (    ) Em execução ( X ) Concluído 

Comentário do Status  

 

 

O Planejamento Estratégico Londrina 2040 - MasterPlan, foi iniciado em out/2020 e concluído 

durante o ano de 2021.  

Atualmente, as ações estabelecidas encontram-se em preparo para execução, conforme prazos 

acordados no MasterPlan.  

 

 

 

 

 

http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/editais-2.html
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Benefícios: 

 Formulação de uma visão de futuro compartilhada e de um projeto de desenvolvimento de 

longo prazo; 

 Potencialização da atratividade econômica de Londrina, mediante atuação nos fatores de 

competitividade; 

 Construção conjunta de convergência e integração de iniciativas e recursos públicos e 

privados, com governança público-privada orientada a resultados; e  

 Melhoria da alocação e qualidade do gasto público, com aumento da capacidade de 

execução das políticas públicas. 

 

 

Valor:  

- R$ 1.230.000,00 (Hum milhão, duzentos e trinta mil reais) de recursos do município. 

 

 

 Mais informações poderão ser obtidas através do site: 

(http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/masterplan.html) 

 
 

 
 
Responsável  
 

Nome E-mail Telefone 

Bruno Ubiratan 

 
codel@codel.londrina.pr.gov.br 3379-2300 

Cargo/Função Órgão/entidade Celular 

Diretor Presidente Instituto de Desenvolvimento 

de Londrina - CODEL 

 

 
 

 
Londrina, dezembro de 2020. 

 
 
 

 
 
  

http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/masterplan.html

