Notícias de interesse do Ibraop
- de 25 de março a 12 de abril SITES DOS TCS E PARCEIROS ________________
Portal de Compras | Audiência pública debaterá proposta de alteração nos pregões
eletrônicos
O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Gestão, realizará nova audiência
pública, no próximo dia 4 de abril, para dar continuidade ao debate sobre a proposta
que altera as regras de Pregão Eletrônico, no âmbito da União | http://bit.ly/2FTrCDf
CGU | CGU apresenta Relatório de Gestão de 2018
Documento traz principais ações realizadas pelo órgão e os resultados alcançados no
exercício | http://bit.ly/2U5zwxh
CGU | CGU e PF combatem fraudes na aplicação de recursos federais em Pernambuco
Segunda fase da Operação Pescaria investiga irregularidades na execução de obras em
municípios do Estado | http://bit.ly/2uVuSri
TCU | Agência Nacional de Transportes Terrestres deve anular concorrência e realizar pregão para contratação de serviços de engenharia
TCU verifica indícios de irregularidade em licitação da ANTT | http://bit.ly/2U2qp05
TCU | Pregão do Dnit para serviços eletrônicos em rodovias deve ser revisto
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes deverá anular ato que desclassificou proposta em pregão para execução de serviços eletrônicos | http://bit.ly/
2OXaaAJ
TCU | Queiroz Galvão é declarada inidônea por fraudes nas obras da Refinaria Repar
As evidências foram colhidas junto à Operação Lava Jato em face da formação de cartel
para fraudar as licitações e para a corrupção de vários dirigentes da Petrobras | http://
bit.ly/2OXbrrv
TCDF | TCDF revela que mais de 90% das unidades de conservação do DF não têm
regularização fundiária
A auditoria do TCDF mostra que, até hoje, o GDF não demarcou 75% dos parques, reservas, refúgios de vidas silvestres e outros tipos unidades de proteção ambiental | http://
bit.ly/2D5INzE
TCDF | Tribunal de Contas do DF autoriza continuidade da licitação do ArenaPlex
O GDF deverá incluir, no contrato a ser celebrado, uma cláusula prevendo a atualização
do valor da outorga a cada cinco anos após o início da vigência da concessão | http://
bit.ly/2VFUnbK
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TCE-BA | Sustentabilidade: servidores utilizam caneca para evitar descarte de resíduos sólidos
Como parte do programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade dos Tribunais de Contas
do Estado da Bahia (TCEco), a campanha tem como objetivo diminuir o consumo de copos plásticos | http://bit.ly/2G0zQYV
TCE-BA | Estado da Bahia possui 34 obras paralisadas
Tais obras representam contratos que, somados, atingem a um total de R$ 307,5 milhões
e os principais motivos de paralisação ou suspensão da execução dos serviços foram
questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | http://bit.ly/
2YZJZOs
TCE-GO | Conselheiro recomenda fiscalizar rodovias a partir dos projetos
Kennedy Trindade aponta ganhos na ação preventiva | http://bit.ly/2GacgKy
TCE-GO | TCE-GO determina tomada de contas especial na Agetop
O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, por meio de instrução técnica, concluiu que houve dano ao erário no valor de cerca de R$ 164 mil devido a superfaturamentos | http://bit.ly/2WWIrTf
TCE-GO | TCE-GO divulga novos trechos de rodovias a serem vistoriados
Inspeção vai contar com o apoio do laboratório móvel de análise de asfalto | http://
bit.ly/2WUsBbR
TCE-GO | Assembleia recorre ao TCE-GO para investigar obras paralisadas
Comissão Permanente de Serviços e Obras Públicas solicitou informações sobre obras públicas estaduais paralisadas, obras em andamento, com contratos suspensos e até sem
contratos | http://bit.ly/2WUyu95
TCE-MG | Tribunal de Contas suspende concorrência de R$ 4 milhões para esgotamento sanitário de Ponte Nova
A contratação tinha valor estimado em R$ 4,15 milhões e pretendia contratar serviços de
obra de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário no município
situado na Zona da Mata (processo nº1.058.434) | http://bit.ly/2P7a0a5
TCE-MG | Tribunal paralisa concorrência da BHTrans para transporte suplementar
A licitação pretende delegar 300 permissões para o transporte coletivo suplementar de
passageiros, com “valor de outorga” fixado em R$ 50 mil em cada autorização. Doze cidadãos denunciaram ao Tribunal possíveis irregularidades | http://bit.ly/2GdnVZj
TCE-SC | TCE-SC ratifica suspensão cautelar do edital para concessão do serviço de
água e esgoto de Guabiruba
A administração municipal não poderá adjudicar ou mesmo homologar e, por consequência, celebrar contratos decorrentes do edital até que o TCE/SC delibere sobre o mérito
da matéria | http://bit.ly/2Gb2HLk
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TCE-SP | Tribunal desenvolve mapa virtual das obras paralisadas e atrasadas no Estado
O mapa virtual, que pode ser acessado pelo público pela internet, aponta mais de 1.600
obras de infraestrutura que, juntas, representam mais de R$ 49,6 bilhões em investimentos | http://bit.ly/2UrlT0j
TCE-SP | Estado de São Paulo possui mais de 1650 obras paralisadas e atrasadas
Os números fazem parte de um estudo realizado pelo TCESP e apontam que o montante
de recursos públicos envolvidos, entre obras nos municípios e de competência do Estado,
ultrapassa o valor de R$ 49 bilhões | http://bit.ly/2CSHmnU
TCM-SP | Mídia dá destaque à atuação do TCMSP
Os resultados de auditorias realizadas pelas áreas técnicas do Tribunal nas áreas de educação, limpeza urbana e meio ambiente revelaram a importância da atuação desta Corte
de Contas na fiscalização e no controle da gestão e dos gastos públicos | http://bit.ly/
2HSy1kn
TCE-SE | MP de Contas pede responsabilização de ex-prefeito por falta de abastecimento de água em Tobias Barreto
Inspeção constatou o não funcionamento de uma obra de cerca de R$ 5 milhões, realizada para fazer o abastecimento de água em povoados da localidade, devido à falta de ligação com a rede elétrica | http://bit.ly/2KkHv9Q
TCE-AM | TCE e MPC realizam inspeção no local de derramamento de camada asfáltica no Rio Negro
A contaminação ocorreu na madrugada de domingo (31), partindo de um caminhão da
empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes Ltda | http://bit.ly/2Z0pTTX
TCE-AP | Prazo para levantamento de grandes obras é prorrogado
Chefes dos 16 municípios do Amapá e Governo do Estado - responsáveis pela contratação
e execução de obras públicas - tem até 15 de março para preencher ou complementar o
preenchimento do formulário de levantamento de grandes obras suspensas e paralisadas
| http://bit.ly/2Iaj64W
TCE-AL | Tribunal de Contas de Alagoas divulga relatório de municípios com obras paralisadas
Foi constatado que dos 72 municípios, 20% têm obras paradas. De acordo com o diagnóstico elaborado pelo TCE, essas obras tratam de melhorias na infraestrutura turística,
macrodrenagem, prevenção em áreas de risco e abastecimento de água | http://bit.ly/
2I9CfEf
TCE-MA | TCE aprova normas para levantamento sobre obras paralisadas
Ao instituir ferramenta tecnológica para a fiscalização na modalidade levantamento, o
TCE uniformiza a forma de operacionalização do levantamento dos dados sobre obras
paralisadas que integrará o diagnóstico nacional | http://bit.ly/2InTzVu
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TCE-PE | Estudo do TCE mostra melhoria na destinação do lixo em Pernambuco
O Tribunal de Contas divulgou um novo levantamento sobre destinação dos resíduos sólidos gerados pelos municípios pernambucanos. O estudo foi feito pela equipe do Núcleo
de Engenharia e se baseou nos dados coletados durante as inspeções realizadas | http://
bit.ly/2uLSUVv
TCE-MT | Concorrência Pública para obras de asfalto em Alto Araguaia apresenta falhas graves
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura analisou o processo licitatório
e constatou especificações excessivas e desnecessárias que restringem a competição do
certame | http://bit.ly/2WZxFM9
TCE-MT | Mantido ressarcimento por superfaturamento em obras de Bom Jesus do
Araguaia
Engenheiro civil e a empresa Tayná Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda. ME deverão ressarcir o valor de R$ 63.823,23, em decorrência de superfaturamento por
execução em quantidade inferior aos serviços pagos para reforma da ponte | http://
bit.ly/2IoDWx0
TCE-MS | Auditoria Operacional aponta obras inacabadas na AGEPEN
O objetivo é analisar as ações realizadas pela AGEPEN/MS para a execução do Programa
de Execução Penal, Custódia e Ressocialização | http://bit.ly/2P2CZeX
TCE-MS | TCE identifica 59 obras paralisadas no MS
Governo do Estado e Prefeitos dos 79 municípios responderam ao questionário eletrônico
enviado, visando preencher diagnóstico atualizado das obras e, assim, buscar esforços
para a conclusão das mesmas | http://bit.ly/2FJ8XbY
TCE-RS | Inspeção do TCE-RS garante economia de mais de R$ 50 milhões em construção de hospital em Palmeira das Missões
Uma Inspeção Especial realizada pelo TCE-RS a partir de 2014 no município de Palmeira
das Missões oportunizou a economia de R$ 51 milhões na execução da obra de construção do Hospital Público Regional (HPR) da cidade | http://bit.ly/2VzO9KK
TCE-TO | TCE-TO realiza descarte sustentável de mais de 700 lâmpadas
A ação foi realizada com base na Lei 12.305/2010 que trata sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos | http://bit.ly/2WYnU0H
TCE-PR | Auditoria do TCE-PR confere a situação de obras paralisadas em Irati
É a primeira de uma série de auditorias em obras municipais que serão realizadas ao
longo de 2019, como parte do Plano Anual de Fiscalização de 2019 do TCE-PR | http://
bit.ly/2D3bVHx
TCE-PR | TCE-PR apura indícios de desvio de R$ 408,7 mil na construção de delegacia
A corte identificou indícios de desvio de recursos públicos na obra, realizada por meio de
contrato firmado entre a autarquia e construtora| http://bit.ly/2KrgrWv
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TCE-PE | Estudo do TCE mostra melhoria na destinação do lixo em Pernambuco
79 dos 184 municípios pernambucanos estão utilizando aterros sanitários para despejo
dos resíduos | http://bit.ly/2uLSUVv
TCE-RJ | Auditoria nas obras do Bonde de Santa Teresa bloqueia R$ 1,6 mi de consórcio
Foi verificado que o valor original fixado no contrato, que sofreu nove aditivos não informados à Corte de Contas, teve um aumento de 58%. O montante final foi de R$
138.544.924,26 | http://bit.ly/2USChGq
TCM-RJ | Fiscalização nas obras públicas ganha importante aliado: drones
O equipamento permite mapear áreas maiores em menos tempo e modelar uma base de
dados em 3D para futuras medições de dimensões, áreas e volumes, contribuindo para
maior eficiência e eficácia no controle das obras realizado pelo Tribunal de Contas carioca | http://bit.ly/2UhJjA5
TCM-RJ | Asfalto da Transbrasil está na mira do TCMRJ e da Coppe
Auditores da 2ª IGE, especializada em fiscalização de obras públicas, e o pesquisador
Marcos Fritzen, iniciaram a visita técnica na usina de asfalto contratada pelo consórcio
responsável pela obra | http://bit.ly/2IeXMLF
TCM-RJ | TCMRJ acompanha a situação das vilas olímpicas
A visita foi objeto do programa de visitas às Vilas Olímpicas - Pró-Vila, desenvolvido pela
IGE. Ao todo serão dois ciclos anuais de visitas| http://bit.ly/2Uau9wB
TCM-RJ | RIOLUZ apresenta modelo de PPP que será implementado
Representantes da RIOLUZ apresentaram no auditório do TCMRJ o escopo da parceria
público-privada que será implementada para a gestão da rede de iluminação pública. O
procedimento ainda se encontra na fase de consulta pública | http://bit.ly/2IgcZwg
TCE-RO | Diagnóstico parcial feito pelos TCs sobre obras inacabadas é entregue pela
Atricon e CNPTC ao TCU
Foi entregue ao TCU o Diagnóstico Parcial das Obras Inacabadas, realizado por todos os
Tribunais de Contas do Brasil | http://bit.ly/2GaET9r
TCE-RO | CNPTC acompanha audiência Pública sobre creches e pré-escolas
Trata-se de um ciclo de eventos denominado “Diálogos de Transparência – Monitoramento de obras de creches e pré-escolas públicas” | http://bit.ly/2ItGBWb
TCM-BA | TCeco: servidores do TCM trocam copo plástico por caneca
O programa busca adotar boas práticas, no sentido de otimizar o consumo e assim contribuir para a preservação e sustentabilidade do meio ambiente | http://bit.ly/2X63Md9
TCM-PA | TCM-PA identifica quase R$1 bilhão em obras paralisadas nos municípios paraenses
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará contabilizou 255 obras públicas paralisadas
em diversas regiões do estado, totalizando um montante de R$ 901.023.979,68 | http://
bit.ly/2v2FULq
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