
MOTIVO DATA DA PARALISAÇÃO 
DATA PREVISTA PARA 

RETOMADA
PRAZO PREVISTO PARA 

CONCLUSÃO

1

Duplicação do Sistema de Adução do 
Abastecimento de Água no Município de 
Caldas Novas - GO (Processo SEI nº 
201500027000105)

PARALISADA Operação de Crédito com o Banco do Brasil 
encerrada. Ausência de equipe técnica para 
dar continuidade.

06/12/2017 Sem data prevista Sem data prevista

Em reunião, empresa manifestou que realizará 
substituição das peças reprovadas, para continuidade da 
obra. Está sendo verificada a possibilidade da prefeitura 
assumir a continuidade da obra.  

2
Construção Rampa Náutica no Município 
de Aragarças - GO (Processo SEI nº 
201600027000625)

PARALISADA 
Operação de Crédito com o Banco do Brasil 
encerrada. Ausência de equipe técnica para 
dar continuidade.

15/07/2017 Sem data prevista Sem data prevista
Empresa encerrou suas atividades. Aguardando resposta 
da prefeitura quanto a assumir a conclusão da obra. 
Goiás Turismo e prefeitura elaborando projeto para 
correção de erosão na rampa.

3 Revitalização da Casa do Turismo - Goiânia 
(Processo SEI nº 201700027000076)

Obra apresentou patologias Operação de Crédito com o Banco do Brasil 
encerrada. Ausência de equipe técnica para 
dar continuidade.

21/11/2018 Sem data prevista Sem data prevista

Empresa notificada e, diante da ausência de resposta, 
medidas administrativas foram tomadas e foi solicitado à 
Procuradoria Setorial que tomasse  medidas judiciais para 
penalizar a empresa.

4

Obra de revitalização do trecho urbano da 
Avenida Tancredo Neves no município de 
Nova Crixás -GO (Processo SEI nº 
201400027000236) 

PARALISADA 
Operação de Crédito com o Banco do Brasil 
encerrada. Ausência de equipe técnica para 
dar continuidade.

31/09/2018 Sem data prevista Aguardando resposta da 
Prefeitura

Tratativas com município para recebimento da obra 

5
Execução da Revitalização da Orla do Rio 
Araguaia em Aragarças-GO 
(201400027000258)

PARALISADA 

Lote 01 concluído, empresa solicitou distrato 
do 2º lote. Operação de Crédito com o 
Banco do Brasil encerrada. Ausência de 
equipe técnica para dar continuidade.

09/03/2018 Sem data prevista Lote 01 concluído. Tratativas com município para recebimento da obra 

Link https://www.turismo.go.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/2-institucional/1645-obras-paralisadas-goias-turismo

ORDEM

II.3. Indicação expressa, para cada uma das obras paralisadas, das seguintes informações: motivo, tempo previsto (a partir de 
então ou data da paralisação) e data prevista de retomada;

II.4. Publicação, em seus portais de transparência, das 
informações levantadas sobre as obras paralisadas ou 
declaração expressa de que não são responsáveis por 

obras paralisadas;

II.2. Identificação da situação fática de cada 
obra; 

II.1. Realização de amplo levantamento 
interno nos contratos, convênios e outros 
instrumentos, visando identificar todas as 

obras não concluídas sob a responsabilidade 
de cada um;


