NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 10 a 30 de setembro SITE DO IBRAOP ________________
IBRAOP | Ibraop é convidado a participar do I Encontro Técnico sobre Fiscalização de
Concessões e PPPs
Os associados do Ibraop foram convidados a participar do I Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas Subnacionais. O evento será realizado, nos dias 10 e 11 de outubro, na Escola Superior de Gestão e Controle “Francisco
Juruena” do TCE do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre | http://bit.ly/2ksTF4y
IBRAOP | André Mendes representou o Ibraop no painel “Gestão Pública em Engenharia” do 76ª SOEA
O auditor federal André Luiz Mendes representou o Ibraop ao participar do painel “Gestão Pública da Engenharia” da 76ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia
(SOEA). O evento foi realizado de 16 a 19 de setembro, em Palmas (TO) | http://bit.ly/
2m3T2P3
IBRAOP | TCE-ES passa a adotar orientação técnica do Ibraop para análise de preços
de obras
O TCE do Espírito Santo passou a adotar a Orientação Técnica nº 05/2012, elaborada
pelo Ibraop, como referência para apuração do sobrepreço e superfaturamento em obras
públicas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 26 de setembro |
http://bit.ly/2nCkggL
SITES DOS TCS __________________
TCE-MS | Remessa eletrônica de documentos de engenharia é tema de curso no TCEMS
O novo sistema de cadastro desenvolvido por técnicos do Tribunal de Contas de Mato
Grosso do Sul, teve aprovação em sessão do Pleno no último dia 11 de setembro de 2019
| http://bit.ly/2nD5OFo
TCE-RJ | Auditoria identifica dano ao erário de R$ 161 milhões em reforma do Maracanã
Auditoria Governamental realizada na Secretaria de Estado de Obras (Seobras), um dano
ao erário no valor de R$ 161.742.627,79, relativo às obras de reforma do Maracanã para
a Copa do Mundo de 2014 | http://bit.ly/2nqvx47
TCE-PR | TCE-PR realiza auditorias de pavimentação em cinco cidades a partir de setembro
O Tribunal de Contas pretende dar início, já em setembro, a novas auditorias de obras
de pavimentação urbana previstas em seu Plano Anual de Fiscalização de 2019 | http://
bit.ly/2poojhy
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SITES DE NOTÍCIAS ____________
DOU | Confira Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição
de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia,
e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal
| http://bit.ly/2mGQIOM
AF NOTÍCIAS | TCE anula em definitivo licitação do Complexo de Turismo e Negócios
Via Lago em Araguaína
Foi determinada a anulação da licitação nº 008/2018 da Prefeitura de Araguaína para
implantação, comercialização e gestão de empreendimento denominado no Complexo de
Turismo e Negócios Via Lago | http://bit.ly/2mMh2Hq
JORNAL TAPAJÓS | Imóvel apresenta rachaduras depois do início de uma obra pública
em Santarém
Moradores de casa no bairro Aldeia tiveram que deixar o imóvel na sexta-feira (27) por
recomendação do Corpo de Bombeiros, depois que um buraco se abriu na estrutura |
http://bit.ly/2npR5xO
BOM DIA SANTA CATARINA | MPSC pede explicações ao Estado e município de Balneário Camboriú por obra pública
Inquérito foi instalado para investigar por que um pronto socorro, construído em Balneário Camboriú há oito anos, nunca funcionou. Mais de R$ 4 milhões gastos em obra parada
| http://bit.ly/2mH8Lo2
G1 RR | Morador denuncia construção ilegal de obra particular em praça pública de
Baliza, Sul de RR
Caso foi levado ao Ministério Público Estadual. Prefeito Marcelo Jorge (Pros) disse que
ainda hoje deve notificar vendedor responsável pela obra | https://glo.bo/2nz4SC4
RBS NOTÍCIAS | Governo do RS libera R$ 31 milhões para obras emergenciais nas escolas públicas
Instituições têm problemas elétricos e de infraestrutura | http://bit.ly/2npzPc1
G1 PR | Vídeo mostra operário fazendo manobras com pá carregadeira em canteiro
de obra pública de Londrina
Caso aconteceu na obra do viaduto Avenida Leste-Oeste com Avenida Dez de Dezembro;
vídeo foi gravado por um dos operários. Os dois foram demitidos | https://glo.bo/
2nDqD3J
BOA NOITE PARANÁ | Câmara de Cianorte vota hoje projeto de transparência em
obra pública
Veja o que é destaque nas câmaras de Umuarama e Paranavaí | http://bit.ly/2mNm1rq
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BOA NOITE PARANÁ | Obras em escolas públicas continuam sem data para conclusão
em Cianorte
Alunos do Ensino Médio vão se formar esse ano e não terão aproveitado a quadra esportiva | http://bit.ly/2ohqyCR
G1 PR | Rodrigo Maia defende mudanças em regras para parcerias público-privadas,
durante sessão na Alep
Marco regulatório sobre recursos privados em obras públicas foi tema de debate na Assembleia Legislativa do Paraná | https://glo.bo/2nqhfR1
G1 PR | Duas construtoras investigadas na Quadro Negro vão devolver R$ 1,6 milhão
após acordos de leniência
Termos homologados nesta semana foram assinados com a Atro Construção Civil e a TS
Construção Civil; operação apura desvios de cerca de R$ 20 milhões de obras de construção e reforma de escolas públicas do Paraná | https://glo.bo/2odbhTr
G1 AP | Obras da segurança pública orçadas em R$ 130 milhões são vistoriadas no
Amapá
Oriundas de emendas parlamentares, construções em Macapá e Santana são de delegacias, penitenciária, quartéis e píer | https://glo.bo/2od4tFn
G1 RJ | Alerj aprova instalação de QR Code em placas de obras públicas
Deputados também aprovaram nesta quinta, projeto que cria o programa de prevenção
ao suicídio de policiais. Já o projeto que prevê o uso de placas de bronze nos veículos de
uso exclusivo dos parlamentares foi retirado da pauta | https://glo.bo/2nzrNgz
G1 RJ | MPF pede retomada das obras do Hospital do Câncer em Nova Friburgo, no
RJ
Pedido foi encaminhado à Justiça Federal. Obras estão paralisadas desde 2016 | https://
glo.bo/2nzA4B9
JORNAL DO AMAPÁ | Equipe do Ministério da Justiça está no Amapá para visitar obras
de segurança pública
O Estado tem investimentos de mais de 136 milhões de reais no reaparelhamento no setor| http://bit.ly/2p6XWfV
G1 AC | Moradores fecham rua que liga bairros de Rio Branco para cobrar melhorias
Com pneus e cavaletes, moradores bloquearam a Estrada São Francisco, nesta quartafeira (25). Eles reclamam dos buracos nas ruas, obras inacabadas e falta de iluminação
pública | https://glo.bo/2nCXrts
G1 TO | Governo publica lista de terrenos que serão desapropriados para obra de
parque em Gurupi
Parque Linear da cidade está em construção desde 2017 e deve ter 35 km de extensão.
Ideia é integrar quatro córregos no projeto | https://glo.bo/2nzkDsJ
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