
Notícias de interesse do Ibraop

- de 23 de junho a 3 de julho -

SITES DE NOTÍCIAS _________________

ÉPOCA | Andrade Gutierrez fecha nova leniência com Cade e delata cartel em obras do Rio

Caso estava em investigação desde 2013, após reportagem de ÉPOCA adiantar o resultado de uma 

concorrência para a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio | https://glo.bo/2ujez6g

EXTRA | Argentina suspende Odebrecht de participar em licitações de obras públicas por 12 

meses

A companhia, que admitiu em um acordo com autoridades brasileiras e norte-americanas ter pago 

subornos em 12 países, incluindo na Argentina, pode continuar a operar projetos atuais, disse o 

porta-voz do ministério por telefone | https://glo.bo/2tjEr1v

SITES DE TCS E PARCEIROS _________________

TCU | TCU vai apurar danos causados por irregularidades em contratos do navio-sonda Vitória 

10.000

Fraude contratual e superfaturamento podem ter causado prejuízos de R$ 525 milhões aos cofres 

públicos.  Pagamentos  à  proprietária  do  navio  estão  suspensos  por  medida  cautelar  | 

http://bit.ly/2ujpkVV

TCU | Sobrepreço e baixa qualidade em obra do terminal fluvial em Eirunepé, no Estado do 

Amazonas

Com sobrepreço de R$ 7,3 milhões, a construção do terminal gerou a aplicação de multa, pelo 

TCU, no montante de R$ 102 mil. Também foram constatados projeto executivo desatualizado e 

execução de serviços com qualidade deficiente | http://bit.ly/2sko3wA
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TCDF | TCDF determina abertura de Tomada de Contas Especial sobre prejuízos nas obras do 

Mané Garrincha

A  decisão  também  autorizou  a  citação  imediata  dos  responsáveis  indicados  na  Matriz  de 

Responsabilização do processo para que, no prazo de 30 dias,  apresentem defesa ou recolham 

solidariamente o valor corrigido do débito a eles atribuído | http://bit.ly/2sAbNfF

TCE-SP | Tribunal Pleno aprecia 57 representações de exames prévios de editais

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisou 38 (trinta e oito) processos da 

Ordem do Dia e 57 (cinquenta e sete) representações de exames prévios de editais. No primeiro 

caso, negou provimento a 29 (vinte e nove) recursos | http://bit.ly/2tDeEnG

TCE-CE | Convertido em Tomada de Contas Especial processo referente a obras em Acaraú

Foram apreciadas supostas irregularidades na execução do Convênio  firmado entre o Governo do 

Estado e o Município de Acaraú, com a interveniência da Secretaria das Cidades (SCidades) e do 

Departamento de Edificações e Rodovias (DER) | http://bit.ly/2tk3kKz

TCE-MT | TCE sorteia novo relator para as contas das obras da Copa em Cuiabá

O conselheiro Luiz Carlos Pereira foi sorteado como o novo relator das contas das obras da Copa 

em Cuiabá, em substituição ao conselheiro José Carlos Novelli. O sorteio foi realizado durante a 

sessão ordinária do Pleno do TCE-MT | http://bit.ly/2tDhHw0

TCE-MS | Auditoria do TCE-MS encontra obras paralisadas em mais escolas do interior

O primeiro caso foi em Rio Brilhante, na construção da cobertura de uma quadra de esportes na 

Escola Municipal Euclides da Cunha. O contrato com a empresa responsável foi rescindido em julho 

de 2016, com R$ 117.815,55 de um total de R$ 163.799,99 pagos | http://bit.ly/2ujvwNY

TCE-TO | TCE-TO sedia seminário sobre resíduos sólidos

O evento  foi  realizado  pela  Associação  Brasileira  De  Resíduos  Sólidos  e  Limpeza  Pública  para 

disseminar a preocupação com o meio ambiente em todo o Estado e região | http://bit.ly/2tCSSk2
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TCE-PR | TCE passa a conferir a qualidade das obras de asfalto executadas no Paraná

Numa fiscalização piloto, realizada no município de Tuneiras do Oeste, o TCE-PR comprovou desvio 

de R$ 110 mil, devido à utilização de quantidades de material abaixo das recomendações técnicas. 

O valor deverá ser devolvido pela empreiteira | http://bit.ly/2tFOekS

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

http://bit.ly/2tFOekS

