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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Termo 003/2015 

Partes: Fundação Araucária e Associação Radio Taxi Faixa Vermelha 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de rádio-táxi para transporte de passageiros na cidade de 
Curitiba – PR e demais cidades conveniadas com a licitante em todo o 
território nacional, sob demanda, afim de atender as necessidades da 
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 
Valor máximo contratado no lote: até R$ 48.000,00 (quarenta e oito 
mil reais) no período de 12 (doze) meses. 
Valor do desconto: 3% (três) por cento sobre a tabela vigente 
Data de assinatura: 01 de agosto de 2017 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato 

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN 
Presidente 

JOSÉ CARLOS GEHR 
Diretor de Administração e Finanças 

 
I TERMO ADITIVO 

Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 005/2016  
PARTES: Fundação Araucária e FUNDECT. 
OBJETO: prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira até 09 de agosto de 2018 e acréscimo do valor de R$ 72.000,00 
(setenta e dois mil reais), aportado pela Fundação Araucária. O valor total do 
Termo de Cooperação passa a ser de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil 
reais). 

Curitiba, 02 de agosto de 2017. 
PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN 

Presidente 
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Publicação em Diário Oficial
Basta acessar o portal da Imprensa Oficial através do endereço 
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br, e clicar em ENVIO PARTICULAR 
no canto superior direito.                              .
O arquivo eletrônico deve estar salvo na extensão RTF, ODT ou PDF. E a 
formatação do documento deve ser em folha A4, coluna do texto em 8cm, 
fonte arial ou times new roman tamanho 7.

Consulta dos Diários Oficiais
Acessando o endereço http://www.imprensaoficial.pr.gov.br, no canto 
direito existe um pequeno formulário para pesquisa. Selecione o diário, 
informe a data inicial e final, e na pesquisa textual informe o protocolo de 
sua publicação ou texto que necessitar.

Central de Atendimento - DIOE
41 3200.5002 

Súmula de
Licenciamento Ambiental

O Departamento de Imprensa 
Oficial do Estado do Paraná - DIOE, 
juntamente com o Inst i tuto 
Ambiental do Paraná - IAP, informa 
aos usuários que entrou em vigor um 
novo sistema de publicação de 
súmulas de licenciamento ambiental 
padronizado, com modelos pré-
definidos conforme legislação 
vigente.

A nova metodologia, além de tornar 
mais ágil e seguro o encaminha- 
mento de documentos, possibilita a 
fixação de valor único de R$ 36,00 
(trinta e seis reais) para todas as 
publicações dessa natureza.

www.imprensaoficial.pr.gov.br
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