
 

 
 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Notícias de interesse do Ibraop 

-  1 a 15 de Fevereiro - 

SITE DO IBRAOP  _______________ 

 

IBRAOP | Ibraop é co-organizador de evento em Moçambique 

“O Controle das Obras Rodoviárias pelos Tribunais de Contas” será o tema do Seminário 

Internacional, a ser realizado entre 29 e 31 de maio, em Maputo | http://bit.ly/2BOBNIu 

 

IBRAOP | Realização do XVIII Sinaop está prevista para o segundo semestre de 2018 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba (TCE-PB) vão se reunir no dia 5 de março, em João Pessoa, para definir data e pormenores 

da realização do o XVIII SINAOP| http://bit.ly/2EigaSc 

 

IBRAOP |Ibraop faz sugestão de ações conjuntas em visita ao Confea 

O presidente e membros da Diretoria Executiva do Ibraop visitaram, nesta terça-feira (6), o novo 

presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (Confea), o engenheiro Joel Krüger | 

http://bit.ly/2GTTAwW 

  

IBRAOP |Ibraop cumpre agenda em Brasília nos dias 6 e 7 de fevereiro 

O presidente e membros da Diretoria Executiva do Ibraop vão estar em Brasília (DF), nos dias 6 e 7 

de fevereiro, para participar da solenidade de posse da nova diretoria da Atricon, entre outras 

reuniões de trabalho | http://bit.ly/2EhihVG 

 

SITES DOS TCs  ________________ 

 

TCU | Valec terá de trocar brita em trechos da Ferrovia Norte-Sul 

Segundo determinação do TCU, a responsável pela obra deve utilizar apenas brita que esteja de 

acordo com as normas técnicas. A empresa tem prazo para informar o custo e o tempo necessários 

para a troca de todo o material já instalado e em não conformidade | http://bit.ly/2Cnd2i4 
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TCU | Ex-prefeito de Pracuúba (AP) deve devolver R$ 1,3 milhão aos cofres públicos 

O município amapaense recebeu recursos federais, por intermédio da Funasa, para execução de 

sistema de abastecimento de água. Porém, não houve a aquisição da estação de tratamento de 

água (ETA), entre outras irregularidades verificadas pelo TCU | http://bit.ly/2GgySWS 

 

TCU | Cautelar suspende  licitação do Dnit para obras na BR-376 em Maringá 

TCU aponta irregularidade em inabilitação de empresa para a licitação. Com a exclusão da licitante 

que ofertou o menor preço, R$ 27 milhões inferior, teria havido prejuízo à competitividade. A 

relatoria é do ministro Augusto Nardes | http://bit.ly/2sBehLe 

 

TCE-GO | Tribunal determina nova auditoria em projeto de irrigação 

A obra foi idealizada após convênio firmado em 1997 entre o Governo do Estado de Goiás e o 

Governo Federal, com execução sob responsabilidade da atual Secretaria de Desenvolvimento | 

http://bit.ly/2oa90of 

 

TCE-SC | TCE reafirma que seleção de empresa para supervisão das obras em pontes na Capital 

não pode ser por “Técnica e Preço” 

TCE esclarece sua atuação na análise do Pregão Presencial lançado pelo Departamento Estadual de 

Infraestrutura para contratação de serviços de supervisão, controle e subsídios à fiscalização da 

execução de manutenção de pontes em Florianópolis | http://bit.ly/2F8WTjH 

 

TCE-SE | Preço, prazo e qualidade das obras públicas são debatidos no TCE 

Em Sergipe já são mais de mil obras paralisadas, a maioria com recursos federais investidos, e a 

atuação do Tribunal de Contas do Estado poderá contribuir para reverter esse cenário | 

http://bit.ly/2BvPQBA 

 

TCE-CE | TCE converte processos em Tomadas de Contas e determina apuração de danos em 

obras de Estádio e Centro de Educação Infantil 
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As decisões foram tomadas devido à irregularidade na rescisão unilateral dos contratos e ausência 

de implementação das sanções administrativas, bem como não acionamento da Garantia de 

Execução do Contrato,  caracterizando dano ao erário | http://bit.ly/2GhoUEV 

 

TCE-MS | TCE recebe credenciamento para fiscalizar obras financiadas pelo BID no Estado 

A habilitação do Tribunal vai diminuir despesas que o Estado realiza hoje em razão de contratos 

internacionais, uma vez que os gestores beneficiados com essa modalidade de empréstimos são 

obrigados a contratar auditor certificados pelo BID | http://bit.ly/2sDXSFZ 

 

TCE-TO | Plano Estadual de Resíduos Sólidos é entregue ao TCE-TO 

Na oportunidade, eles entregaram oficialmente à Corte de Contas o exemplar do Plano de 

Resíduos Sólidos do Estado do Tocantins, publicação fruto de uma parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente  | http://bit.ly/2o6yaEc 

 

TCE-TO | Relatoria do TCE suspende obras do Shopping a Céu Aberto de Palmas 

De acordo com a decisão, diversos fatores reforçaram o entendimento quanto à ilegalidade e 

irregularidade na execução da obra | http://bit.ly/2EvEAni 

 

TCE-PB | Primeira Câmara do TCE julga irregulares despesas com obras em Alcantil 

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas da Paraíba julgou irregulares nesta quinta-feira (25) despesas 

de R$ 386,3 mil, da prefeitura de Alcantil, com obras de construção de uma escola com quatro 

salas de aula, e uma unidade de saúde, em 2014 | http://bit.ly/2Ggceyf 

 

TCE-PR | Após reclamação de cidadão ao TCE, Francisco Beltrão revoga edital de R$ 6,6 milhões 

Em cinco dias, atuação preventiva da Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas, com base 

em atendimento feito pela Ouvidoria, levou o município a revogar licitação para obras | 

http://bit.ly/2o1B0LC 

 

TCM-RJ | TCMRJ verifica obras de clínicas da família, metade delas paralisada 

http://bit.ly/2GhoUEV
http://bit.ly/2sDXSFZ
http://bit.ly/2o6yaEc
http://bit.ly/2EvEAni
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A Clínica da Família Helena Besserman Vianna, localizada na comunidade Rio das Pedras, na Zona 

Oeste, foi inaugurada em março de 2016 e é a maior da cidade. Com 24 consultórios, realiza uma 

média de 10 mil atendimentos médicos por mês| http://bit.ly/2BZYae0 

 

TCM-PA | Servidores do TCM-PA participam de capacitação sobre GEO-OBRAS 

A capacitação de servidores da Corte de Contas sobre o sistema informatizado de 

acompanhamento de obras e serviços de engenharia  é coordenado pelo Núcleo de Fiscalização de 

Obras Públicas | http://bit.ly/2Ep4zNh 

 

TCM-PA | Jurisdicionados do TCM-PA devem se capacitar sobre Geo-Obras 

O público-alvo é formado por servidores municipais destacados pelas prefeituras e câmaras 

municipais para atuarem na inserção, acompanhamento, monitoramento de obras públicas e 

serviços de engenharia | http://bit.ly/2EuUZIH 
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