
 

 
 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Notícias de interesse do Ibraop 

- de 10 a 24 de junho - 

 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

 

IBRAOP | Ibraop apoia AUD-TCU em Nota Pública encaminhada ao relator da nova Lei de 

Licitações  

O Ibraop manifestou apoio integral à Nota Pública da AUD-TCU, endereçada ao deputado João 

Arruda – relator do Projeto de Lei no 1.292, de 1995, que revê as normas gerais de Lei de Licitação 

e Contratos (Lei no 8.666, de 1993) | http://bit.ly/2tlnPXM 

 

SITES DE TCs  ________________ 

 

CGU | Governo Federal atualiza valores das modalidades de licitação após estudo da CGU 

Limite congelado há 20 anos tornava órgãos deficitários nas aquisições por pregão eletrônico | 

http://bit.ly/2K6veW1 

 

TCE-GO | Valores de licitação, válidas para o serviço público, foram atualizados depois de 20 anos  

Com isso, a dispensa de licitação passou a ser de até R$ 17.600,00 para compras e serviços e R$ 33 

mil para obras e serviços de engenharia | http://bit.ly/2MmTyQp 

 

TCE-SC | TCE fixa prazo para Casan comprovar regularização de situações apontadas por 

auditoria em redes de água e esgoto 

Auditoria  analisou os planos de expansão das redes de água e esgoto da Grande Florianópolis e 

das Agências de Mafra e Canoinhas, para os anos de 2012, 2013 e 2014 | http://bit.ly/2IoJPXp 

 

TCE-SC | Fórum do TCE mostra papel do controle interno em tomadas de contas e licitações 

Evento debateu o papel dos controladores internos na apuração de irregularidades que causem 

prejuízo aos cofres públicos e no acompanhamento de licitações e execução de contratos firmados 

http://bit.ly/2tlnPXM
http://bit.ly/2K6veW1
http://bit.ly/2MmTyQp
http://bit.ly/2IoJPXp
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pelos municípios, para aquisição de bens e serviços e realização de obras públicas | 

http://bit.ly/2KmK0Ye 

 

TCE-SE | TCE orienta prefeituras e câmaras sobre atualizações exigidas no Portal da 

Transparência 

O coordenador de Auditoria Operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços 

(Dceos), Fernando Marcelino, explicou que o encontro tem como foco orientar sobre a composição 

destes portais e a correta inclusão de dados | http://bit.ly/2lyawja 

 

TCE-SE | TCE reunirá gestores para apresentar medidas de Transparência exigidas em nova 

Resolução 

O TCE, por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), promoverá no 

próximo dia 20 de junho, às 9h, um encontro para apresentação das medidas de Transparência 

previstas pela Resolução nº 311/2018 | http://bit.ly/2MYKQZE 

 

TCE-AM | Plano de Obras de Verão da Prefeitura de Manaus será fiscalizado pelo TCE 

Orçado em R$ 320 mi, o Plano de Obras de Verão da Prefeitura de Manaus, que pretende 

recuperar 1O mil ruas na cidade, terá toda a execução acompanhada por engenheiros da Diretoria 

de Controle Externo de Obras Públicas do TCE-AM | http://bit.ly/2MpWLPc 

 

TCE-CE | Por irregularidades em obra de Cuca, TCE determina devolução de R$ 229,4 mil 

A obra foi licitada no ano de 2008 e sua execução iniciada em 2010 | http://bit.ly/2KkWrU9 

 

TCE-CE | TCE suspende contratação de obras de engenharia da Secretaria da Infraestrutura de 

Fortaleza 

A suspensão objetiva impedir a consumação de dano irreversível ao erário | http://bit.ly/2IqtRfe 

 

TCE-MT | Conselheiro mostra em seminário internacional as irregularidades mais frequentes em 

obras rodoviárias 

 

http://bit.ly/2KmK0Ye
http://bit.ly/2lyawja
http://bit.ly/2MYKQZE
http://bit.ly/2MpWLPc
http://bit.ly/2KkWrU9
http://bit.ly/2IqtRfe
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Segundo ele, o agravante é que as obras rodoviárias invariavelmente representam a maior fatia de 

investimentos nos orçamentos públicos| http://bit.ly/2Mq2LYe 

 

TCE-MT | Técnicos do TCE-CE conhecem Sistema Geo-Obras do TCE-MT para futura implantação 

Sistema Geo-Obras, criado em 2008 pelo TCE-MT e adotado por quase todos os Tribunais de 

Contas do país | http://bit.ly/2tqWnJc 

 

TCE-MS | Licitações e Contratos de Obras  são julgados em sessão 

Seis processos foram declarados como contas regulares, e os outros nove como irregulares. As 

multas aplicadas pelas irregulares encontradas chegaram a 580 Uferms, que resulta em 

R$15.027,80 | http://bit.ly/2tvuYWl 

 

TCE-RS | TCE determina providências para conclusão do entorno da Arena do Grêmio 

O conselheiro relator destacou que “tanto tempo transcorrido e o chamado entorno da Arena do 

Grêmio permanece intacto na precariedade dos acessos e da infraestrutura, itens que deveriam 

constituir pressuposto para se autorizar e levar o empreendimento adiante (...)” | 

http://bit.ly/2lAc10w 

 

TCE-TO | Cautelar determina a suspensão de licitação para consultoria de obras em Araguaína 

Foram encontrados vários problemas e incoerências, como a “percepção que a contratada em 

nada acrescentará no desenvolvimento dos serviços, pois a equipe da prefeitura é que será 

responsável pela execução dos serviços.” | http://bit.ly/2tuvOmp 

 

TCE-PB | Caravana do TCE atualiza cadastro de 535 obras públicas em 200 municípios 

Esforço para a atualização do cadastro do Sistema de Georreferenciamento de Obras Públicas 

(GeoPB), a Caravana foi projeto apresentado aos prefeitos municipais, no último dia 29 | 

http://bit.ly/2KpTBh2 

 

TCE-PB | Equipes do TCE atualizam dados de obras e serviços de engenharia dos municípios 

paraibanos 

http://bit.ly/2Mq2LYe
http://bit.ly/2tqWnJc
http://bit.ly/2tvuYWl
http://bit.ly/2lAc10w
http://bit.ly/2tuvOmp
http://bit.ly/2KpTBh2
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Equipes de auditores e engenheiros do Tribunal de Contas da Paraíba deram início, por meio da 

‘Caravana das Obras’, ao trabalho de orientação às prefeituras, in loco em 200 dos 223 municípios 

paraibanos | http://bit.ly/2KnZDyv 

  

TCE-PR | Prefeitura de Contenda deve concluir, ainda em 2018, construção de escola paralisada 

Determinação foi imposta pelo TCE-PR ao analisar contas de 2013 do município, que recebeu 

parecer pela regularidade com ressalva. Fraudes nessa obra já foram alvo de Tomada de Contas| 

http://bit.ly/2MlySs0 

 

TCE-PR | Multados servidores do Ippuc por falhas em obra para a Copa 2014 em Curitiba 

Prejuízo ao cofre municipal só não ocorreu porque consórcio vencedor apresentou valor inferior ao 

constante do edital para a construção do Viaduto Estaiado | http://bit.ly/2MZpBqK 

 

TCE-PR | TCE comprova irregularidades e prejuízo em obra de pavimentação de Toledo 

Prefeito, secretários e controlador interno são multados por contrato sem licitação com empresa 

municipal. Ação do Tribunal já evitou dano de R$ 350 mil | http://bit.ly/2K9t73R 

 

TCE-PI | Tribunal realizará auditoria nas obras do novo empréstimo da Caixa 

Os recursos do novo empréstimo do Governo do Estado com a Caixa Econômica Federal, no valor 

de R$ 315 milhões, são oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II) | 

http://bit.ly/2KlRqaX 

 

TCM-SP | TCM suspende pregão da Prefeitura Regional de Cidade Ademar 

O objetivo do certame era a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução 

de obras de readequação de área pública no Campo do Itatinga | http://bit.ly/2Mps0JU 

 

TCM-RJ | Obras da Praia da Macumba sob inspeção do TCMRJ 

Três meses após a conclusão das obras emergenciais para a recuperação da orla marítima da Praia 

da Macumba, a ressaca do dia 17 de junho causou o rompimento de sacos de contenção, 

colocando novamente em risco as edificações locais | http://bit.ly/2Ir15Ls 

http://bit.ly/2KnZDyv
http://bit.ly/2MlySs0
http://bit.ly/2MZpBqK
http://bit.ly/2K9t73R
http://bit.ly/2KlRqaX
http://bit.ly/2Mps0JU
http://bit.ly/2Ir15Ls
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TCM-PA | Servidores do TCM e do MPCM participam do curso Sistema Geo-Obras: Módulo 

Auditor 

o objetivo do curso é capacitar os servidores que vão atuar no acompanhamento, monitoramento 

e análise de obras públicas e serviços de engenharia, a ser realizado via Sistema Geo-Obras| 

http://bit.ly/2Kl8u0D 

 

TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________ 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 222, de 2015 - Estabelece normas relativas ao controle 

centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais e cria o 

Cadastro Brasil Eficiente – CBE | 01/03/2018 - AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO| 

http://bit.ly/2iwIPJ1 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 56, de 2012 - Institui normas relacionadas à responsabilização na 

contratação de obras públicas e dá outras providências | 13/02/2017 - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO 

DO RELATOR| http://bit.ly/2wvtAWz 

 

TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________ 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6814, DE 2017 - Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 | http://bit.ly/2wvpj5i 

http://bit.ly/2Kl8u0D
http://bit.ly/2iwIPJ1
http://bit.ly/2wvtAWz
http://bit.ly/2wvpj5i

