
PLANO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL PARA LONDRINA 

(2021-2024) 

Atualização de Status 

 

 

 

Status da Ação: 

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

 
 

Descrição da Ação 

2. LETREIRO LAGO CABRINHA 
 

O Letreiro com os dizeres #Eu Amo Londrina, foi instalado no Lago Cabrinha em 21/08/2021. 
Área verde urbanizada do fundo de vale do córrego Cabrinha, é um dos marcos da paisagem 
da região norte da cidade. Oferece estruturas de lazer e contemplação, como lago, pista de 
caminhada, parque infantil, calçadas, iluminação em LED. Um dos objetivos do letreiro é 
proporcionar mais um ponto turístico aos moradores e visitantes do município, além de 
fomentar o comércio local. 

Status da Ação: 

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

Comentário do Status 

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços para execução e instalação 
de um letreiro com os dizeres “#Eu Amo Londrina” na Zona Norte da cidade de Londrina. 
Pregão Presencial n° PG/SMGP 0106/2021 
Data de abertura: 26/05/2021 
PAL/SMGP nº 194/2021 
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202101066 
 

1.   LETREIRO LAGO IGAPÓ 
 

O Letreiro com os dizeres #Eu Amo Londrina, foi instalado no Lago Igapó II, conjunto de lagos 
que constitui a mais bela e significativa área de lazer da cidade. O letreiro fez parte da decoração 
de Natal no ano de 2019 e acabou ficando instalado, exercendo a função de mais um ponto 
turístico para que as pessoas possam usufruir de um dos principais cartões postais de Londrina. 
Um dos objetivos do letreiro é, além de ser um ponto turístico, aumentar a autoestima do 
londrinense, a união e, consequentemente, fortalecer o comércio. Hoje tornou-se um dos 
pontos mais visitados da cidade. 

Descrição da Ação 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para execução, manutenção e 

retirada da iluminação natalina de londrina. 

Pregão Presencial n° PG/SMGP 0164/2019 

Data de abertura: 06/09/2019 

PAL/SMGP nº 654/2019 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201901646 

 

 

Comentário do Status 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202101066
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201901646
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Status da Ação: 

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

Comentário do Status 

O programa "Boa Praça" tem o objetivo de deixar Londrina mais bonita. Todos podem adotar: 
um cidadão comum, uma empresa ou grupo de pessoas. 
 
https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/projeto-boa-praca.html 
 

 
 

Descrição da Ação 

4.  PEDALINHO 

O Lago Igapó é um dos principais pontos turísticos do Município e da Região, com uma área de 
lazer à comunidade londrinense e turistas/visitantes. A possibilidade do uso do espaço nos 
lagos públicos urbanos de Londrina, para fins de exploração dos serviços de pedalinho, e/ou, 
caiaque, e/ou stand up paddle, proporcionará um incremento no turismo, bem como, outra 
opção de lazer aos munícipes e turistas. 

Status da Ação: 

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

Comentário do Status 

Fica o Município de Londrina autorizado a outorgar concessão onerosa de uso de espaço nos 
lagos públicos urbanos de Londrina, mediante a realização, de licitação, para exploração do 
serviço de pedalinho, caiaque e/ou stand up paddle. 
 
https://www1.cml.pr.gov.br/leis/2020/web/LE131122020consol.html 
 

 
 

Em parceria com Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL, a decoração da 
ponte foi feita pela empresa BRANDT, que adotou o local pelo programa “Boa Praça”, no 
qual empresas tornam-se responsáveis por áreas públicas. 
Todo o entorno da área será cuidada pela empresa BRANDT, produtora de insumos 
agrícolas presente em 65 países no mundo, e que se tornou, com a parceria, responsável 
pelos custos e manutenção do projeto.  

3.    PONTE DOS GUARDA-CHUVAS 
Descrição da Ação 
 

https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/projeto-boa-praca.html
https://www1.cml.pr.gov.br/leis/2020/web/LE131122020consol.html
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Status da Ação: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0217/2021 

Data de abertura: 15/09/2021 

PAL/SMGP nº 398/2021 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202102176 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para produção, 

exibição, aluguel de motores e equipamentos cinematográficos necessários para execução, 

manutenção e retirada do show das águas dançantes que será projetada no Lago Igapó II no 

LondriNatal 2021. 

 

Pregão Presencial n° PG/SMGP 0212/2021 

Data de abertura: 17/09/2021 

PAL/SMGP nº 399/2021 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202102126 

 

Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviço para execução, 

manutenção e retirada da decoração ornamental e iluminação natalina de Londrina. 

Comentário do Status 

5. LondriNatal 2021 
 
A decoração natalina aumenta a circulação da economia do município, impactando 
diretamente na iniciativa privada e pública, atraí turistas e, inegavelmente, mexe com a 
auto estima do munícipe. Assim, em continuidade às contratações realizadas nos anos de 
2019 e 2020 o projeto do LondriNatal 2021 tem como objetivo o incentivo à 
movimentação do comércio; a geração do emprego e renda à população; a consolidação 
de Londrina como destino regional de compras, lazer e gastronomia; o aumento da 
permanência média de visitantes na cidade; o fomento do clima natalino, e 
consequentemente, elevar o bem-estar e a autoestima da população local, bem como dos 
visitantes das cidades vizinhas. 

Descrição da Ação 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202102176
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202102126
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Descrição da Ação 

6.  ÔNIBUS TURÍSTICO 

 
A implantação de um ônibus turístico para Londrina e região tem como finalidade 

fomentar a atividade turística local, aumentando a autoestima da população londrinense, 

visando o resgate do seu passado e sua memória cultural. 

Projeto elaborado em parceria com o Sebrae, Londrina Convention & Visitors Bureau 

a ACIL, prevê uma linha exclusiva, que passa nos principais pontos turísticos e históricos de 

Londrina. 

Quanto ao ônibus, se faz necessário um equipamento diferenciado, com 

acessibilidade, teto retrátil saídas para áudio individual em inglês e espanhol, administrado 

por empresa privada ou participação público privada. 

Status da Ação: 

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

 
 
 
 

Responsável 
 

Nome E-mail Telefone 

Bruno Ubiratan codel@codel.londrina.pr.gov.br 
(43) 3379- 
2300 

Cargo/Função Órgão/entidade Celular 

Presidente da CODEL CODEL  

 

Novo Responsável Indicado: 
 

Nome E-mail Telefone 

   

Cargo/Função Órgão/entidade Celular 

   

 
 

 
 
 

Londrina, 21/09/2021 

 

Bruno Ubiratan 

Prazo Fixado para conclusão: Novo prazo solicitado: / /   

O Projeto do Ônibus Turístico está sendo conduzido com a Governança de Turismo levando 

 

Comentário do Status 

mailto:codel@codel.londrina.pr.gov.br

