
Notícias de interesse do Ibraop

- de 1º a 11 de junho -

RELEASES DO IBRAOP ______________________

Ibraop | Certificados do Enaop 2017 já estão disponíveis

Os participantes do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas já podem ter acesso 

aos seus certificados | http://bit.ly/2s3DES1

SITES DE TCS E PARCEIROS _________________

TCU | Variante do Mestre Álvaro, na BR-101/ES: TCU determina que obras só comecem após 

aprovação de projeto básico

Caso o contorno rodoviário, orçado em mais de R$ 290 milhões, seja iniciado sem aprovação do 

projeto básico, poderá ocorrer prejuízo aos cofres públicos | http://  bit.ly/2rTv0XS  

TCU | Sobrepreço em esgotamento sanitário de Parnamirim, Rio Grande do Norte

Projeto das obras também apresentou falta de funcionalidade, critérios de medição inadequados e 

restrição à competitividade da licitação | http://bit.ly/2rTcMFU

TCU | Pregão para manutenção predial de batalhão ferroviário em Lages, em Santa Catarina, 

deverá ser anulado

Com valor estimado em R$ 1,7 milhão, o pregão indicou quantidades a serem demandadas por 

estimativa, sem observar variação de preços  e características físicas | http://bit.ly/2roAiXK

TCU | Licitação do Dnit para postos de pesagem veicular superfaturou R$ 8 milhões

O  procedimento  licitatório  escolhido  pelo  Dnit,  de  adesão  a  ata  de  registro  de  preços,  foi 

considerado  indevido.  O  departamento pretendia  executar  serviços  de  reforma em postos  de 

pesagem | http://bit.ly/2te1s4I
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TCE-GO | Ibraop agradece hospitalidade da Corte goiana

Enaop foi sucesso de público com 367 inscritos | http://bit.ly/2s3IcI3

TCE-MT | Irregularidades em licitação de obras em Barra geram multa aos responsáveis

Deficiências graves no projeto básico das obras de revitalização e ampliação do Porto do Baé, em 

Barra do Garças, levou o Tribunal de Contas a multar gestores | http://bit.ly/2roPaFp

TCE-MT | Curso do TCE qualifica pessoal para gerenciar contratos e operar o Geo-Obras

Cerca de 200 engenheiros, arquitetos e membros de comissão de licitação envolvidos no processo 

de contratação de obras públicas de pelo menos 120 prefeituras e de órgãos do Estado, participam 

do curso de capacitação "Contratação e Execução de Obras Públicas" | http://bit.ly/2sVD48D

TCE-MS  | TCE-MS capacita jurisdicionados e servidores sobre riscos em obras públicas

O objetivo é capacitar jurisdicionados e os servidores do TCE-MS para a adequada gestão de riscos  

em empreendimentos de infraestrutura | http://bit.ly/2sgRx1a

TCM-PA | TCM-PA lança licitação para execução de obras e serviços de engenharia | Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará lança tomada de preços para execução de 

obras e serviços de engenharia no prédio sede da Corte de Contas | http://bit.ly/2sv0TH0
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