
 

 
 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Notícias de interesse do Ibraop 

- de 10 a 23 de julho - 

 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

 

IBRAOP | Ibraop apoia a realização de eventos, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, em Florianópolis  

O IV Encontro Estadual de Gestores Municipais de Convênios e o II Seminário Catarinense de En-

genharia e Arquitetura no Setor Público são realizados nos dias 14, 15 e 16 de agosto, em Floria-

nópolis | http://bit.ly/2JCR3aH 

 

IBRAOP | Grupos de trabalho do Ibraop estão reunidos em Campo Grande até 19 de julho 

Dar continuidade à elaboração do Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas e de-

bater procedimentos de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos. São esses os ob-

jetivos dos dois grupos de trabalho do Ibraop | http://bit.ly/2NpTeAC 

 

IBRAOP | Ibraop irá participar do I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo 

O evento, idealizado pela Atricon e TCE-MT com o apoio da Audicon, está marcado para os dias 3 e 

4 de setembro, em Cuiabá | http://bit.ly/2zDqcf3 

 

SITES DOS TCS  ________________ 

 

CGU | CGU avalia construção de ferrovias e constata prejuízo potencial de R$ 146 milhões 

Planejamento deficiente e projetos precários de obras das Ferrovias Norte-Sul e Oeste-Leste im-

pactaram em atrasos no cronograma, aditivos contratuais e superestimativa do orçamento 

| http://bit.ly/2LlDBgv 

 

TCU | TCU aprova 1º estágio da Rodovia de Integração do Sul com redução de R$ 1,5 bi 

O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, também apontou riscos à 

concessão. Mas a análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental contribuiu para a redução 

de R$ 1,5 bilhão em custos | http://bit.ly/2O9GPlu 

http://bit.ly/2JCR3aH
http://bit.ly/2NpTeAC
http://bit.ly/2zDqcf3
http://bit.ly/2LlDBgv
http://bit.ly/2O9GPlu
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TCU | Geocontrole: TCU desenvolve sistema pioneiro de análise de imagens de satélites 

O Tribunal será pioneiro entre as entidades fiscalizadoras superiores de todo o mundo na análise 

de imagens de satélites especificamente para as atividades de controle externo. Trata-se de parce-

ria da Corte de Contas com a UnB e a UFMG | http://bit.ly/2LlqKvm 

 

TCE-GO | Simpósio de auditoria de obras será em novembro 

O 18º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop) será realizado em João Pessoa, 

na Paraíba, entre os dias 5 e 9 de novembro de 2018. O evento será na sede do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba | http://bit.ly/2LtR7OV 

 

TCE-GO | Curso sobre obras públicas é oferecido para servidores e jurisdicionados 

Nos dias 04 e 05 de julho o professor Antônio Jorge Leitão ministrará o curso Obras Públicas: Re-

gimes de Execução, do Planejamento à Conclusão. Boas práticas na execução dos Regimes de Pre-

ço Global e Contratação Integrada | http://bit.ly/2uPZRpl 

 

TCE-GO | Atricon e TCE-MT promovem 1º Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo 

No encontro, o TCE-GO vai apresentar sua experiência com o Laboratório de Análises Asfálticas. A 

intenção do evento é proporcionar o intercâmbio de conhecimentos permitindo a multiplicação de 

experiências bem sucedidas | http://bit.ly/2LirEZI 

 

TCE-GO | Curso destaca importância do planejamento para o sucesso de obras públicas 

O treinamento foi ministrado por Antônio Jorge Leitão, analista judiciário do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, e oferecido para 25 servidores do TCE-GO e 15 jurisdicionados convida-

dos  | http://bit.ly/2v2dAZ8 

 

TCE-SC | TCE-SC aponta irregularidades da Casan na preservação de mananciais do Sul e Oeste 

catarinense A falta de medidas necessárias à obtenção de licenças ambientais para as estações de 

tratamento de água (ETAs) e à manutenção, segurança e asseio das instalações levaram o Pleno a 

aplicar quatro multas, no valor de R$ 1.136,52, cada | http://bit.ly/2v1nNFh 

http://bit.ly/2LlqKvm
http://bit.ly/2LtR7OV
http://bit.ly/2uPZRpl
http://bit.ly/2LirEZI
http://bit.ly/2v2dAZ8
http://bit.ly/2v1nNFh
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TCE-SE | Reunião no TCE atualiza informações sobre prédio do antigo Hotel Palace 

O TCE e os representantes do Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea/SE) e da De-

fesa Civil discutiram o processo de interdição de prédio | http://bit.ly/2JOmDCk 

 

TCE-AM | Ex-prefeitos de Novo Aripuanã recebem multa milionária por irregularidade em con-

tas 

Entre as irregularidades identificadas estão a não comprovação da execução física de obras e ser-

viços de engenharia contratados Empresa terá de devolver solidariamente o valor de R$ 3,7 mi-

lhões | http://bit.ly/2uZUfYN 

 

TCE-CE | Prefeitura de Beberibe anula licitação seguindo recomendação do TCE Ceará 

O relatório da Gerência de Fiscalização de Obras de Engenharia e Meio Ambiente constatou indí-

cios de irregularidades técnicas e legais ao analisar o edital da licitação realizado pela Secretaria de 

Infraestrutura de Beberibe, no valor de R$ 5,4 milhões | http://bit.ly/2uJnSy6 

 

TCE-MA | Compartilhamento é meta do I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo 

O I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo será sediado em Cuiabá (MT), nos dias 3 e 4 

de setembro. A intenção é propiciar a permuta de conhecimentos e estender a aplicação de expe-

riências exitosas | http://bit.ly/2LINAcH 

 

TCE-MT | Geo-Obras acompanha 17.648 obras públicas de MT orçadas em mais de R$ 17 bi 

Mato Grosso tem 17.648 obras públicas cadastradas no Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas, 

com valor estimado em R$ 17.362.902.875,67. Dessas, somente 421 estão paralisadas 

| http://bit.ly/2LjivQn 

 

TCE-PB | Inscrições para o XVIII SINAOP serão abertas em setembro 

O cronograma foi definido pela comissão organizadora do evento em reunião realizada no Tribu-

nal de Contas, em João Pessoa. O TCE-PB irá sediar o simpósio entre os dias 5 e 9 de novembro 

| http://bit.ly/2uXK476 

http://bit.ly/2JOmDCk
http://bit.ly/2uZUfYN
http://bit.ly/2uJnSy6
http://bit.ly/2LINAcH
http://bit.ly/2LjivQn
http://bit.ly/2uXK476
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TCE-PE | TCE julga auditoria sobre obras paralisadas em São José da Coroa Grande 

como objetivo a verificação da situação das obras paralisadas e inacabadas constantes do levan-

tamento divulgado pelo Tribunal no final de 2016 | http://bit.ly/2mESfl2 

 

TCE-RJ | Cedae: adiada concorrência para obras em Belford Roxo 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos ainda não poderá executar as obras de recuperação da 

rede coletora e reforma do sistema de esgotamento sanitário do lote XV, em Belford Roxo. O edi-

tal está estimado em R$ 31.369.960,48 | http://bit.ly/2NEb4jv 

 

TCE-RJ | Adiada licitação para obras de infraestrutura em Macaé 

 O Tribunal de Contas adiou a licitação para contratação de empresa que executará a obra pois o 

certame, pois o certame - no valor estimado de R$10.598.809,12 - possui "inúmeras falhas que 

impedem, por ora, o conhecimento do instrumento convocatório” | http://bit.ly/2LwYdlH 

 

TCE-RJ | Licitação de R$ 103 mi para abastecimento de água é adiada 

Com valor estimado de R$ 103.371.273,52, a execução de obras de ampliação do sistema de abas-

tecimento de água do município de São João de Meriti possui "inconsistências no projeto básico 

que impedem a análise conclusiva, inclusive no tocante à economicidade” | http://bit.ly/2LgGIqC 

 

TCE-RN | Decisão do TCE permite continuidade de obras do Hospital da Mulher em Mossoró 

 Foi indeferido o pedido cautelar formulado pela Comissão de Operações de Crédito Externo e 

pelo Ministério Público de Contas para suspensão do contrato relativo às obras do Hospital da 

Mulher | http://bit.ly/2A5VeMP 

 

TCE-PR | Guaíra reduz valor de licitação para asfalto após TCE-PR apontar sobrepreço de 27% 

Após receber questionamentos do TCE, a Prefeitura de Guaíra (Oeste) reduziu o preço máximo de 

licitação para a contratação de empresa prestadora dos serviços de fresagem, reperfilamento e 

manutenção da malha viária urbana e rural do município | http://bit.ly/2LIVq67 

 

http://bit.ly/2mESfl2
http://bit.ly/2NEb4jv
http://bit.ly/2LwYdlH
http://bit.ly/2LgGIqC
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TCE-PR | Curso do TCE-PR sobre termo de referência e projeto básico reúne 383 participantes 

O curso foi destinado a servidores, gestores, compradores e pregoeiros, membros de comissões 

permanentes de licitação, estudantes, membros de conselhos municipais e cidadãos interessados 

no tema | http://bit.ly/2NEuAfH 

 

TCE-PR | Entre os dias 17 e 19, Cascavel recebe dois eventos de capacitação do TCE-PR 

Cursos, realizados na sede da Amop e com participação gratuita, abordarão o controle social do 

gasto público e o planejamento das licitações de obras, para evitar abandono e falhas de projeto 

| http://bit.ly/2uQl7LF 

  

TCE-PR | Orientada pelo TCE-PR, Arapongas revoga edital para comprar material de asfalto 

A Companhia de Desenvolvimento de Arapongas revogou licitação para a compra de 10.000 tone-

ladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) depois que o TCE apontou três irregulari-

dades no certame, com preço máximo de R$ 3.439.700,00 | http://bit.ly/2A5WKyr 

 

TCM-SP | TCM conquista Selo de Acessibilidade Arquitetônica no ano do Jubileu de Ouro  

o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, que foi entregue nesta quinta-feira (12/07) pela Comissão 

Permanente de Acessibilidade, órgão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 

| http://bit.ly/2A5qyLy 

 

TCM-SP | Visita técnica do TCM para verificação de asfalto na Avenida Jabaquara repercute na 

mídia  

A visita técnica realizada pelo TCM identificou falhas no recapeamento da Avenida Jabaquara, par-

te do programa Asfalto Novo | http://bit.ly/2uM8r8l 

 

TCMRJ | Expertise do TCMRJ vai ao Corpo de Bombeiros 

A importância da proteção das estruturas de edificações contra incêndios é o ponto central do 

curso que o auditor de controle externo do TCMRJ, Rômulo Ferreira da Silva, ministra para a for-

mação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro | http://bit.ly/2LhuVZl 

 

http://bit.ly/2NEuAfH
http://bit.ly/2uQl7LF
http://bit.ly/2A5WKyr
http://bit.ly/2A5qyLy
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TCM-PA | TCM-PA difunde informações sobre Geo-Obras e faz alerta aos municípios 

O coordenador do Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas do TCM-PA, Ricardo Nunes, fez uma 

apresentação do Geo-Obras para a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Santarém e Secre-

taria de Planejamento da Prefeitura de Brasil Novo | http://bit.ly/2LId9dA] 

 

TCM-PA | Jurisdicionados de Castanhal-PA recebem instruções sobre Geo-Obras 

Entre as inovações tecnológicas adotadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará (TCM-PA) nos últimos anos, que implicam na adoção de sistemas online, está o Geo-Obras 

| http://bit.ly/2uM93Lb 

 

http://bit.ly/2LId9dA%5D
http://bit.ly/2uM93Lb

