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Londrina, 15 de julho de 2022.

Ao Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
A/C Roberto Moreira - Diretor de Ciência e Tecnologia 
Av. Ademar Pereira de Barros, 1010, Jardim Bela Suiça 
Londrina/PR - CEP: 86047-250

Prezado

Considerando o acordo de cooperação entre a Prefeitura do Município de Londrina, por meio 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e a Empregor Tecnologia para Recursos 

Humanos Ltda, visando implementar a solução inovadora selecionada no Edital de Chamamento 

n°02/2018 do Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL, processo SEI n° 51.000739/2021- 

59, publicado na Edição n° 4398 do Jornal Oficial do Município.

Tendo em vista que a vigência do termo ocorre até o próximo dia 16 de julho de 2022, bem 

como que há a possibilidade de prorrogação, por igual período.

A secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e a Empregor Tecnologia para 
Recursos Humanos Ltda informam:

a) Que possuem interesse na prorrogação do Termo de Cooperação por mais 12 (doze) meses, 

ou seja, de 17 de julho de 2022 a 16 de julho de 2023;

b) Que, durante a vigência do acordo, não houve qualquer conduta desabonadora por de ambas 

as partes, e que o objeto da cooperação ocorreu de forma efetiva e satisfatória;

c) Que 0 interesse público no sentido da prorrogação é evidente, haja vista que a plataforma 

possibilitou um novo método, no âmbito do Poder Público, de interlocução entre trabalhadores 
e empregadores.

Neste sentido, solicitamos a gentileza do trâmite dos procedimentos relativos à prorrogação, 

a lavratura de termo aditivo e as posteriores prorrogação e publicação.
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Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de estima e consideração e 

colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de questões adicionais pelo telefone (43) 99192- 

0872 e pelo e-mail cristian.marcucci@londrina.pr.gov.br.

Respeitosamente,
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/Gustavo Gomes dqs Santos

Secretário Municipal do Tràbalho, Emprego e 
Renda

LUcas Ma mato Ortiz

EmpregorTecnologiarpara Recursos humanos 

Ltda.


