
Notícias de interesse do Ibraop

- 11 a 18 de setembro -

SITE DO IBRAOP ___________________

IBRAOP |  NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Ibraop vem a público alertar sobre projeto de norma de orçamentação da ABNT aos órgãos de 

controle, ao meio técnico de engenharia e arquitetura e à sociedade | http://bit.ly/2xZKpGg

SITES DOS TCs  ___________________

TCU| Construção da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás, tem superfaturamento de R$ 30,3 milhões

Além do superfaturamento, foi constatada a existência de cartéis e de seguro garantia vencido. Os 

responsáveis  deverão  recolher  aos  cofres  da  Valec  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A. 

aproximadamente R$ 54 milhões | http://bit.ly/2ffEIQR

TCE-GO | Reforma em escola de Rio Verde pode prosseguir

Acórdão revoga cautelar  que  suspendia  a  licitação para  a  reforma do Colégio  Estadual  Cunha 

Bastos. Atuação do tribunal permitiu economia de quase R$ 250 mil | http://bit.ly/2hbtY6i

TCE-GO | Tribunal de Contas em defesa da acessibilidade

O conselheiro presidente ressaltou que é preciso integrar todos os setores da sociedade nessa luta, 

destacando  que  as  obras  e  políticas  públicas  devem  ser  pensadas  para  atender  a  todos  os 

cidadãos, sem distinção | http://bit.ly/2wqspID

TCE-GO | Metodologia dos asfaltos brasileiros é obsoleta

Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) comprovou algo que o senso 

comum do cidadão brasileiro já havia notado: o asfalto nacional não é feito para durar muito. | 

http://bit.ly/2w46l2r
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TCE-GO | Técnicos da CGE conhecem laboratórios de engenharia

A Controladoria Geral do Estado de Goiás está estudando parceria para que o órgão de controle 

interno também utilize os laboratórios de fiscalização de engenharia do TCE| http://bit.ly/2fgcHIM

TCE-MG | TCE mantém suspensão de duas licitações da Secretaria de Estado de Transportes

As duas licitações tinham o mesmo objeto, que era a prestação de serviços variados em obras de 

edificações e infraestrutura e assessoria técnica para municípios com população abaixo de 100 mil 

habitantes | http://bit.ly/2xLCtfE

TCE-AL | Resolução exige assinatura de engenheiros em projetos e laudos de obras públicas

A  normativa  regulamenta  as  obras  e  serviços  de  engenharia,  contratados  e  em  processo  de 

licitação pelos  órgãos  e  entidades  jurisdicionadas  ao  TCE  de  Alagoas,  objetivando  o  efetivo  e  

regular exercício da sua atividade de controle externo | http://bit.ly/2vGtagb

TCE-MT | Alunos da Escola Marcelina de Campos conhecem aplicativo Geo-Obras Cidadão

O software,  que já  existia  para o desktop,  foi  lançado recentemente para o telefone móvel  e 

permite que o cidadão tenha acesso às informações sobre as obras públicas na palma da mão | 

http://bit.ly/2hdQs39

TCE-PR | TCE impõe devolução de R$ 3,2 milhões desviados em obras de 2 escolas do Paraná

O Tribunal ainda declarou os responsáveis inabilitados para o exercício de cargos em comissão na 

administração municipal e estadual, além de proibí-los de contratar com o poder público por três  

anos | http://bit.ly/2w3hRes

TCE-PR | TCE-PR começa a julgar processos de obras de escolas com indícios de fraude

O processo tem como base medida cautelar concedida pelo conselheiro Durval Amaral, no final de 

junho de 2015, que determinou a paralisação do contrato e dos pagamentos à empresa Valor 

Construtora e Serviços Ambientais Ltda | http://bit.ly/2wByhtW
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TCE-PE | Secretaria de Transportes economiza mais de R$ 1 milhão após atuação prévia do TCE

Edital previa a contratação de empresa para o complemento da implantação e pavimentação da 

Rodovia VPE-119 no trecho compreendido entre o distrito de Sapucarana, em Camocim de São 

Félix, e a BR-232 | http://bit.ly/2fhx9ZH

TCE-PE | Auditoria gera economia de mais de R$ 2,3 mi em contratos da Secretaria de Educação

A fiscalização teve como objetivo acompanhar as obras de construção de 12 quadras e 13 escolas 

da rede estadual de ensino em diversos municípios pernambucanos | http://bit.ly/2fvQFi6
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