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respectivos créditos orçomentórios, exceto
quonto oos reloiivos:
(...)

ll - o PresloçÔo de serviços o serem
execulodos de formo contínuo, que poderÕo

ter o suo duroÇÕo prorrogodo por iguois e

sucessivos períodos com visto o oblençôo de
preços e condiÇões mois vonlojosos poro o
AdministroÇõo, limitodo o sessenlo meses;
(...)

§2." Todo prorrogoçÕo deveró ser jusÍificodo
por escrito e oulorizodo pelo outoridode
competenle poro celebroÍ o conlrolo".

Em regro, o duroçôo dos conlrolos desso noiurezo {serviÇos contínuos) nÕo

pode superor o limite de ó0 (iessento) meses, por imposiçÕo legol do Lei n'8.óóó193. No

coso em telo, o pronogoçÕo pretendido nÕo ocorreto o exlropoloçÕo desse limite, o

vontogem oqui reÍeridá nôo significo openos o menor preÇo pogo pelo AdministroçÕo'

Deve-ie onolisor coso o coso, õoteiondo os interesses do AdminislroÇôo com os serviços

que serôo efetivomenie necessórios poro otender suos necessidodes'

Pode-seconsiderorodemonstroÇõodoinleresseporportedoSecrelório
Municipol de soÚde no continuidode dos serviços, bem como suo oprovoÇÔo formol

Íorom supridos pelo opresentoçÕo do motivoçÕo/justif icolivo e oprovoçÕo do
proposlo. Tombém o limite de vigêncio foi exoustivomente exposto'

consto no cLÁusuLA QUTNTA do conlrolo Administrolivo n" 20170502

expressomenie o possibilidode de pronogoçÕo dos prozos estipulodos controtuolmenle.

Constolo-se que hó interesse por porle do Controtodo no continuidode do
Coniroto, conforme Íermo de ciêncio e concordÔncio.

No Comunidode do Águo Bronco o Único serviço de presloÇÕo de energio
elelrico é ofertodo pelo conlroiodo, conÍorme decloroçÕo iuntodo do ossocioçÕo dos

morodores dondo conlo do exclusividode do fornecedor de energio elétrico no

momento do formolizoçõo do Coniroto em questÕo.

Hó o prestoçõo regulor dos serviÇos oté o momento, inclusive no que longe
o eficiêncio e à economicidode. sendo que monuienÇÕo do controto seró mois
vontojoso poro o Administroçôo.

Porlonio, restou devidomenle demonstrodo o necessidode do renovoçÕo
do coniroto, hojo vislo ser o Controtodo o proprielório do único Íonle gerodoro de
energio elélrico no Comunidode do Águo Bronco e o Unidode de Soúde necessito de
energio poro fozer funcionor os equipomentos que sÕo utilizodos em consullos e
exomes.
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