Notícias de interesse do Ibraop
- 26 de fevereiro a 2 de março -

SITE DO IBRAOP _______________

IBRAOP | Sócio-fundador do Ibraop se aposenta e é homenageado por ministros do TCU
Os feitos do auditor público federal André Luiz Mendes pelo fortalecimento da fiscalização de
obras públicas no Brasil foram enaltecidos pelos ministros do TCU durante sessão plenária |
http://bit.ly/2GTlKaS

SITES DOS TCs ________________

CGU | CGU no Mato Grosso monitora construção do novo Hospital Universitário Júlio Müller
Governo Estadual deverá apresentar soluções para correção de falhas e retomada das obras. O
valor inicial da obra, paralisada há mais de três anos, era de R$ 120 milhões | http://bit.ly/2F9i604

TCU | TCU condena responsáveis por obras no Aeroporto de Vitória
O Consórcio Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Estacon e mais três envolvidos foram condenados
solidariamente ao pagamento de débito que chega a mais de R$30 milhões, além de multas
individuais | http://bit.ly/2HWXrtI

TCU | Obras para represamento de rio na Bahia não têm licenças ambientais
Obras para represamento do Rio Catolé, em Barra do Choça (BA), por não observarem legislação
ambiental, não obtiveram licença e só receberão recursos federais após regularização da
documentação necessária | http://bit.ly/2FjVt8c

TCU | Gestores das obras de drenagem da bacia do Rio Imboaçu, em São Gonçalo, são multados
Obras de drenagem da bacia do Rio Imboaçu, em São Gonçalo (RJ), foram paralisadas com
irregularidades. Os responsáveis pagarão multas que totalizam R$110 mil | http://bit.ly/2F9foaY
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TCU | Inexecução de obras em Eldorado dos Carajás (PA) causa prejuízo ao erário
Ex-prefeito de Eldorado dos Carajás (PA) não realizou obras de recuperação de estradas em
projetos de assentamento que contavam com recursos federais. Ele foi multado e deverá pagar
R$ 344 mil, a serem corrigidos | http://bit.ly/2I19h67

TCE-GO | Engenharia apresenta estação total de levantamentos topográficos
Equipe do TCM-RJ avaliou aplicabilidade de equipamentos que auxiliam auditoria de serviços de
terraplenagem | http://bit.ly/2oKCOZ6

TCE-GO | Manutenção de rodovias precisa de melhorias
O TCE analisou contratos e detalhes técnicos dos serviços de manutenção das rodovias estaduais,
determinando que sejam aprimorados os procedimentos realizados pela Agência Goiana de
Transportes e Obras Públicas (Agetop)| http://bit.ly/2H0suDP

TCE-GO | Inspeção do TCE-GO em contratos com empresas da Lava Jato
Em um dos processos o TCE-GO verificou dano ao erário e determinou a Agetop que proceda a
Tomada de Contas Especial | http://bit.ly/2GYIwOw

TCE-MG | Afiliada da Globo convida cidadão a fiscalizar com o Geo-Obras
O jornal da EPTV, de Varginha(MG) deu destaque ao Geo-Obras, ao usar os dados registrados no
site do TCE, e convidou o público a fiscalizar a execução das obras públicas | http://bit.ly/2F7dc3y

TCE-SC | Deinfra deve se manifestar sobre restrições no edital de pontes na Capital
Edital trata da seleção de empresa para fiscalização das obras de manutenção das pontes Colombo
Machado Salles e Pedro Ivo Campos | http://bit.ly/2I0saGb

TCE-SC | Edital para supervisão de obras em pontes na Capital descumpre orientação do TCE/SC
para seleção por “Menor Preço”
O TCE havia feito o alerta para a falta de amparo legal do tipo “Técnica e Preço”, pois tal “previsão
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obstaculizaria a seleção da proposta mais vantajosa, que poderia ser obtida com o tipo licitatório
‘Menor Preço’” | http://bit.ly/2CV84JY

TCE-SP | TCESP suspende licitação para supervisionar obras da Linha-7 Rubi da CPTM
O TCE suspendeu o edital de licitação de contratação de empresa de engenharia que tinha como
objetivo supervisionar as obras da linha 7 - Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) | http://bit.ly/2GUBp9J

TCE-AM | Prefeito de Nhamundá terá de devolver R$ 3 milhões ao erário
Entre as irregularidades apontadas está a ausência de comprovação de diversas obras
apresentadas na prestação de contas, dentre elas a urbanização de vias públicas, a recuperação de
calçadas e a construção de uma escola municipal | http://bit.ly/2HUTCVT

TCE-MT | Laboratório de Obras do TCE-MT fica pronto em março
As instalações elétricas e de Tecnologia da Informação já estão prontas e 60% dos equipamentos já
foram adquiridos | http://bit.ly/2F5dbcf

TCE-PB | TCE e UFCG assinam convênio para controle e transparência de obras públicas
Parceria permitirá desenvolver sistemas na área de Tecnologia da Informação (TI) que auxiliem no
controle social | http://bit.ly/2GYtxEi

TCE-PR | TCE-PR analisa, em laboratório, a qualidade de obra de asfalto em Curitiba
O trecho fiscalizado está situado na Avenida Manoel Ribas, no bairro de Santa Felicidade.
Engenheiros da Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal (Cofop) retiraram
amostras de material, para encaminhamento ao laboratório | http://bit.ly/2oJKA5m

TCE-PR | Seguindo condições, DER pode continuar licitação para duplicar a Rodovia da Uva
O TCE revogou a medida cautelar que determinava a suspensão da licitação do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná para a duplicação da Rodovia PR-417 | http://bit.ly/2oG2mav
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TCM-PA | Jurisdicionados do TCM-PA participam de capacitação sobre GEO-OBRAS
É indispensável à utilização do sistema pelos jurisdicionados para o lançamento das despesas
referentes à prestação de contas ao Tribunal | http://bit.ly/2HV2aMt
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