
 

 

 

TERMO DE SUSPENSÃO/PARALISAÇÃO DE ORDEM DE 

FORNECIMENTO 

 

 

TERMO DE SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 

FORNECIMENTO Nº005/2020 

CELEBRADO ENTRE CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

E A EMPRESA GOIÁS ENERGY 

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS 

LTDA, NA FORMA E 

CONDIÇÕES QUE SEGUEM. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Câmara Municipal de Alto 

Araguaia, inscrita no C.N.P.J sob o nº 01.362.664/0001-63, sediada na Rua 

Heronides Toledo de Oliveira nº 85, bairro Vila Aeroporto, neste ato representada 

por seu Presidente Jorge Antônio de Melo, brasileiro,  inscrito no CPF nº 

387.915.441-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE,  suspende a ordem de fornecimento da Empresa Goiás Energy 

Soluções Energéticas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

07.674.692/0001-00, com sede na Av. Jose Joaquim de Resende, bairro: Centro, 

Mineiros-Goiás, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 

Edcleibe Weber dos Santos, portador do CPF nº 008.633.926-52, residente em 

Mineiros, conforme cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente termo tem por objeto a 

Suspensão da Ordem de Fornecimento referente ao Contrato nº 

005/2020, “Aquisição de um Sistema Gerador Fotovoltaico ON-GRID de 



 

 

 

produção de eletricidade através da conversão fotovoltaica, com uma 

potência igual ou superior de pico a 24 kWp, geração estimada em média 

2.912 KWH/mês, em estrutura de garagem (carport), com o fornecimento de 

todos os equipamentos, materiais, mão de obra, instalação e legalização de 

usina para produção de energia solar fotovoltaica junto à concessionária de 

energia elétrica (ENERGISA), além dos demais procedimentos necessários 

para a operação e pleno funcionamento do sistema” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo de execução, bem como o prazo 

de vigência do contrato original fica suspenso por tempo indeterminado, enquanto 

aguarda nova ordem de fornecimento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA: Considerando que transcorre no 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, uma 

REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA, Proc. nº 18.434-9/2020, cujo 

objeto trata de possíveis irregularidades na realização processo licitatório 

01/2020, decidimos por suspender a Ordem de Fornecimento até que o TCE/ MT 

publique uma decisão.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do 

Contrato original permanecem inalteradas. 

 

 

Alto Araguaia, MT, 25 de setembro de 2020. 

 

 

Jorge Antônio de Melo 

Presidente 



 

 

 

 

 


