Notícias de interesse do Ibraop
- 18 a 26 de setembro SITE DO IBRAOP ___________________
IBRAOP | Ibraop analisa projeto da nova Lei de Licitações
O Instituto constituiu grupo de trabalho para analisar o PLS 559/2013 – que trata da modernização
da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993). O projeto de lei foi aprovado no Senado
Federal e está sob a análise de comissão especial da Câmara dos Deputados | http://bit.ly/2ypJ37S
IBRAOP | Ibraop dá seguimento à elaboração dos procedimentos de auditoria em obras
rodoviárias
As reuniões de elaboração dos procedimentos de Auditoria em Obras Rodoviárias foram iniciadas
nesta segunda-feira (25), os trabalhos seguem até o dia 27 de setembro | http://bit.ly/2xulQ7N
SITES DE NOTÍCIAS ___________________
Convergência Digital | TCU usa robô para fazer varredura diária de irregularidades em editais
O Tribunal de Contas da União apresentou nesta segunda, 25/9, a robô Alice, ferramenta utilizada
há cerca de 10 meses para identificar irregularidades em licitações e pregões eletrônicos da
administração federal | http://bit.ly/2xvkV6I
Gazeta do Povo | TCE-PR condena Valor e 9 pessoas a devolverem R$ 3,2 mi aos cofres estaduais
Montante, que não leva em conta outros R$ 4,7 milhões de verbas federais, foi desviado das obras
de duas escolas públicas na região metropolitana de Curitiba | http://bit.ly/2fxIXY0
PRTV | Tribunal de Contas começa a julgar os processos envolvendo obras de escolas públicas
Operação condenou 9 pessoas e uma empresa, que deverão devolver 3 milhões de reais aos cofres
públicos. Esse é o primeiro de 9 processos a serem julgados | https://glo.bo/2yFpZ6f
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MSTV| Prefeitura de Corumbá anuncia investimentos em obras públicas
Serão investidos R$ 95.678.072,88 em obras públicas na cidade de Corumbá (MS). O anúncio foi
feito pelo prefeito do município e o Governador de Mato Grosso do Sul | https://glo.bo/2wjkQPJ
MTTV | Seguro para obras públicas não é obrigatório
A Prefeitura de Cuiabá identificou 260 obras não concluídas no município. Isso poderia ter sido
evitado se um seguro estivesse sido previsto na licitação das obras, o problema é que essa inclusão
não é obrigatória | https://glo.bo/2yqSILu
BDMT | Obras públicas em Primavera do Leste estão paradas e população reclama
Várias obras públicas estão paralisadas em Primavera do Leste. A equipe de reportagem visitou
duas delas, uma deveria ser a sede de uma unidade básica de saúde | https://glo.bo/2yFeOuA
EPTV | Mais de 2 milhões são gastos em obras públicas que estão abandonadas em São Carlos
Três construções, que poderiam facilitar a vida dos moradores de São Carlos no trânsito, estão
paralisadas. A EPTV denuncia esse desperdício de dinheiro público | https://glo.bo/2fxODkS
G1 SP | Obras públicas inacabadas já custaram quase R$ 2,3 milhões em São Carlos, SP
Posto de Saúde e obra subterrânea para nova rua estão entre as paradas. Falta de convênio e
licitação o estão entre as justificativas da prefeitura | https://glo.bo/2fof0pq
Paraná TV | Veja por que valor de obras públicas ficam mais caras
O número de obras paradas no Estado motivou essa reportagem, em que o Paraná TV explica
como as empresas são escolhidas em um processo licitatório e o que faz o preço de uma obra subir
tanto | https://glo.bo/2wULXA7
G1 AM | Obra irregular é embargada e tem material apreendido na Zona Oeste de Manaus
O Instituto Municipal de Planejamento Urbano aplicou multa por reincidência, embargou e fez
apreensão de material em uma obra irregular de um galpão na Zona Oeste de Manaus. No local
havia sido despejado seixo e areia, fechando o acesso à via pública | https://glo.bo/2fPmzpQ
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G1 PI | Obras públicas do Piauí passarão por inspeção de qualidade
Obras executadas com dinheiro público no Piauí vão passar por uma rigorosa inspeção de
qualidade, a começar pela estradas que cortam o interior do Estado | https://glo.bo/2xvpoq0
TV SC | Prefeitura paralisa obras de construção do novo terminal de Videira
Depois de investir mais de 300 mil reais na construção de um novo terminal de ônibus, a Prefeitura
de Videira paralisou as obras pois não sabe se o local é viável | https://glo.bo/2xEaxZS
BDSC | Obras de recuperação na rodovia Jorge Lacerda começam em Gaspar
Obra de elevação da Rodovia Jorge Lacerda, trecho de Itajaí, não previu a elevação dos postes de
condução de energia elétrica para passagem de veículos de grande porte | https://glo.bo/2jYGIhP
G1 | Ninho de corujas altera obras de duplicação da BR-376
Aves se instalaram onde as máquinas fazem a retirada da terra para a construção das novas pistas,
em Presidente Castelo Branco | https://glo.bo/2hxz9xX
TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________
Não houve movimentação dos PLS nº 222, de 2015, e nº 56, de 2012.
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________
Não houve movimentação do PL nº 6814, de 2017.

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

