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ual nº 9.433/2

USULA PRIME

itui objeto do
ação, para ate
pecificações, q
osta de Preço
endente de tra
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erá estrito e ex

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

ANEXO V

DO SUDOEST
instituída pela
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láusula Prim
/2005, está c

o aditivo. 
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sociais, prev

porte de qualq
ção, aluguéis,

se relacionem 

RTA – DA DOT

o pagamento 
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mite do seu v
, dispensando

____________
onstantes na 

ustos com ma
CONTRATAD
entas, utensíli
aisquer outros
gações. 

Dotação Orça

do art. 79 da
ou crédito em 
scal/Fatura, e 
a CONTRATA

no quantitat
revisto na Clá
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