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Goiânia, 29 de janeiro de 2020 

 

Ofício 04/2020 

À Prefeitura Municipal de Britânia 

Assunto: Nota de esclarecimento sobre a Balsa Judite 

 

 

A IBIZA CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 05.000.710/0001-35, empresa terceirizada da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transporte (Goinfra) que detém a manutenção das rodovias não 

pavimentadas e das balsas da região 22, dentre elas a Balsa Judite, localizada na 
GO-324, no município de Britânia-GO, vem através deste comunicar os fatos 
ocorridos. 
 
No dia 07/01/2020 fomos comunicados de que o equipamento não estava em 
operação, devido a falha na transmissão. Imediatamente enviamos uma equipe de 
manutenção ao local e, ao constatar que o problema fora dentro do sistema de 
transmissão, recolhemos a peça e levamos para central, onde se iniciou o processo 
de desmontagem e identificação das peças danificadas. Após identificadas as peças 
danificadas (eixo e engrenagens), iniciamos com o processo de compra para que a 
balsa não ficasse inoperante por muito tempo. A dificuldade de encontrar peças 
para esse equipamento é enorme, devido ao ano e ao tipo do equipamento, não mais 
utilizado no mercado. Solicitamos de uma empresa especializada em fabricação de 
engrenagem, que fabricasse as peças necessárias. Contudo, o prazo para entrega 
fora de 07 dias úteis. A todo momento a prefeitura de Britânia se colocava a 
disposição para auxiliar na resolução do problema, mas estávamos aguardando a 
fabricação e entrega dessas peças. No dia 24/01/2020 foram entregues para que 
pudéssemos e enviar a transmissão para Balsa Judite. No dia 27/01/2020, a 
montagem do equipamento foi concluída. No dia 28/01/2020, a mesma apresentou 
outro defeito nesse mesmo sistema de transmissão e, para continuar com o 
fornecimento do serviço à população, a empresa juntamente a prefeitura de Britânia 
está trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível, levando em 
consideração que é grande a dificuldade em encontrar peças para esse 
equipamento.  
 
 

 
 

 
_____________________ 

Ibiza Construtora LTDA. 

CPNJ 05.000.710/0001-35 


