
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

Memorando Circular nº: 107/2018 SEI - SG- 09346
GOIÂNIA, 07 de agosto de 2018.

Da:  SECRETARIA GERAL 
Para: Comandos Regionais Bombeiro Militar - CRBMs
Assunto: Manutenção da Frota via FEMBOM

Senhores Comandantes,
Os presentes autos versam sobre manutenção da frota das viaturas do CBMGO das

OBMs de Goiânia, Nerópolis e Goianira, no período de novembro 2018 a fevereiro de 2019, bem como
sobre a possibilidade de antecipação do encerramento do exercício orçamentário do Estado em 2018 e
ainda sobre o encerramento do Contrato de Manutenção da frota no dia 20 de dezembro de 2018.

De acordo com o levantamento realizado pelo CEMAN e com o objetivo de manter
ativadas as viaturas dessas unidades, determino que os Comandantes Regionais façam gestão junto às
OBMs subordinadas avaliando a disponibilidade de recursos de cada uma para aquisição dos materiais
relacionados na Planilha de Estimativa de manutenção (3089435), de acordo com a tabela abaixo:             
                                                                                                                                                                           
                             

CRBM Materiais Valor total R$
2ºCRBM Pastilhas de freio, Lâmpadas de farol, seta e freio 28.700,00
3ºCRBM Óleo (exceto  para Unidades de Resgate) 32.060,00
4ºCRBM Discos de freio 27.270,00
5ºCRBM Filtros de Óleo, Filtros de ar e Óleo (somente para Unidades de Resgate) 30.542,00

As especificações de cada material a ser adquirido deverão ser fornecidas aos CRBMs
pelo CEMAN.

Informamos que, após a prorrogação do contrato ou nova contratação, as Unidades que
apoiarem na manutenção da frota da Capital serão ressarcidas com o pagamento de despesas de mesma
natureza ao longo do ano de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANDRE DE MORAIS, Comandante Geral do
CBMGO, em 14/08/2018, às 10:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 3540975
e o código CRC D9137772.
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