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Relação dos nomes dos empregados contratados pelas empresas prestadoras de serviços terceirizados
Lei Municipal nº 14.666/2013 - ABRIL/2018
Órgão contratante:
Contratada:
CNPJ:
Nº do Processo Administrativo:
Nº do Termo de Contrato:

Objeto:

Período de vigência (data início e fim):

Valor total do contrato:

Valor mensal do contrato:

1
2
3
4
5
6

Fundação José Pedro de Oliveira
S.M. Lemes Paisagismo - ME
17.568.607/0001-75
2016/190/075
006/2016, Aditamento nº 01 (Supressão de Valor), Aditamento nº 02 (Prorrogação de prazo e acréscimo de valor)
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra qualificada temporária, composta por cinco ajudantes
operacionais, para auxiliar no projeto de restauração florestal e manejo de áreas degradadas no interior e/ou Zona de
Amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG) a ser coordenado pela equipe
técnica da Fundação José Pedro de Oliveira.
12 meses (22/06/2016 à 21/06/2017)
Prorrogado por mais 12 meses (22/06/2017 à 21/06/2018) Termo de Aditamento nº 02
R$ 194.940,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta reais) com a Supressão do Aditamento de
R$ 3.816,66 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) o valor do contrato passa a ser de
R$ 191.123,34 (cento e noventa e um mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) mais
R$ 198.159,72 (cento e noventa e oito mil cento e cinquênta e nove reais e setenta e dois centavos) Termo de Aditamento nº
R$ 16.245,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais) com a Supressão do Aditamento passa a ser de
R$ 15.433,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais) a partir de março/2017
R$ 16.513,31 (dezesseis mil quinhentos e treze reais e trinta e um reais) Termo de Aditamento nº 02

Nomes dos empregados
Alison José da Silva
Bruno Pabullo Bahu
Carlos Cristiano Xavier Nair
Guilherme Franco de Lima
José Fernando Rocha
Rogério Rodolfo dos Santos
.

