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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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RELATÓRIO Nº 46 / 2022 CBM/CAL-06502
RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS 

OBRAS PARALISADAS

Nº do
Contrato Fonte de Recurso Objeto Endereço Mo�vos da Paralisação Data de

Paralisação

Tempo
Previsto de
Interrupção

Data
Prevista da
Retomada

15/2018
FUNEBOM

(recurso
estadual)

Contratação de
empresa

especializada para
Construção do

Quartel Padrão de
01 Piso, na cidade

Morrinhos 

Avenida 100,
Quadra 53,

Lote 01, Setor
Aeroporto –

Morrinhos – GO

Em virtude das altas de preços nos insumos da
construção civil impulsionados pela pandemia

do COVID-19, a empresa executora não
conseguiu con�nuar com a construção. Além do

mais, faz-se necessário a atualização e a
modernização dos projetos elétrico com a

inclusão de energia fotovoltaica; e
hidrossanitário com a inclusão de um sistema

de u�lização da água pluvial. 

25 de março
de 2022 12 meses março de

2023

001/2021

FEMBOM - Fundo
Especial

Municipal de
Reaparelhamento

do CBMGO
(Recurso

Municipal)

Contratação de
empresa

especializada de
engenharia civil

para a conclusão do
Lava jato e área de

assepsia de
materiais e viaturas
de resgate da 16ª
CIBM/Goiatuba

Rua Araguaia nº
230, Centro –

Quartel do Corpo
de Bombeiros
Militar – 16ª

CIBM - Município
de Goiatuba/GO.

Após a empresa ter vencido a licitação a mesma
iniciou as obras, mas na sequência solicitou

equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº
001/2021, argumentando a alta dos preços do

ramo da construção civil, decorrentes da
Pandemia. Foi feito o devido reequilíbrio, mas

mesmo assim a empresa não conseguiu finalizar
a obra e ficou por muito tempo protelando,
sendo assim, foi finalizada a medição do que

havia sido feito e houve o contrato.

21 de abril de
2022 7 meses novembro

de 2022

1339/2019

FEMBOM - Fundo
Especial

Municipal de
Reaparelhamento

do CBMGO
(Recurso

Municipal)

Contratação de
empresa

especializada de
engenharia civil

para a construção
do Batalhão do

Corpo de
Bombeiros Militar

no Garavelo
Residencial Park.

Área pública
municipal (lazer)

da quadra 85
(des�nada a
quadra de

esportes) APM1,
Garavelo

Residencial Park,
Aparecida de

Goiânia,
Goiás.CEP nº:

74932-620

Após a empresa ter vencido a licitação a mesma
iniciou as obras e concluir aproximadamente
70% dos dois blocos que serão construídos,
solicitou equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, argumentando a alta dos preços do

ramo da construção civil, decorrentes da
Pandemia. Está aguardando a conclusão do

reequilíbrio para retomada da obra.

08/07/2021 4 meses novembro
de 2022

 
Renato Cassimiro San�ago - Cap

Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

Goiânia, 11 de outubro de 2022.
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