
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 28 de março a 9 de abril - 

SITES DOS TCS E PARCEIROS  ______________ 

TCU | TCU aprova estudos técnicos e jurídicos de dois terminais do Porto de Santos 
Análise do Tribunal de Contas da União, relatada pelo ministro Bruno Dantas, determinou 
a inclusão, na minuta do contrato, de cláusula que inclua as condições para a prorroga-
ção ordinária. Cada contrato inicial será de 25 anos | https://bit.ly/3e7PTob 

TCU | Incra terá de buscar a recuperação de imóveis na Amazônia Legal 
Fiscalização do TCU relatada pela ministra Ana Arraes apontou falhas no Programa Terra 
Legal, a exemplo da falta de providências para a recuperação de áreas irregularmente 
ocupadas na Amazônia | https://bit.ly/34vXWqw 

TCU | Aneel deverá fiscalizar segurança de barragens geradoras de eletricidade 
Auditoria do TCU relatada pela ministra Ana Arraes aponta que compete à Aneel, e não à 
ANA, a  fiscalização da segurança de barragens de geração de energia elétrica com po-
tência de até 5 mil kW | https://bit.ly/2VkcDIQ 

TCDF | TCDF autoriza continuidade de licitação para limpeza e desinfecção de uni-
dades de saúde 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a continuidade da licitação da Secre-
taria de Saúde do DF para contratação de serviços de limpeza, higienização, conserva-
ção, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da rede pública | https://bit.ly/
2VkmyOR 
 
TCESP | Prazo para atualização de obras paralisadas ou atrasadas termina dia 10 
Atualmente, 4.638 órgãos estão cadastrados no sistema da Corte de Contas paulista e 
440 declararam ter alguma obra com problema de cronograma | https://bit.ly/2RqhG9L 

TCEAC | Rede Reducontas disponibiliza cursos e palestras em EAD 
Em virtude da impossibilidade da oferta de cursos e capacitações presenciais, a Escola 
de Contas, Conselheiro Alcides Dutra de Lima disponibiliza links de cursos e palestras 
que estão sendo ofertados gratuitamente pela Rede das Escolas de Contas – REDUCONTAS 
na plataforma de Ensino à Distância EAD | https://bit.ly/2yQZHTv 

TCEPR | TCE-PR multa secretário e determina medidas a Cambé por falha em licita-
ção 
O motivo da penalização foi a aceitação, pelo secretário municipal, de proposta em des-
conformidade com o edital da Concorrência nº 6/2018. A licitação resultou na concessão 
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dos serviços públicos de coleta, transporte e destinação final do lixo urbano desse muni-
cípio da Região Metropolitana de Londrina, no Norte do Estado | https://bit.ly/2JUsusw 

TCEPR | Licitação: ex-prefeito de Maringá é multado e município recebe recomenda-
ção 
A disputa tratou da contratação, por 12 meses, de empresa especializada na prestação 
dos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo urbano, incluindo a lavagem 
e desinfecção de áreas ocupadas por feiras livres. O certame teve o valor total de R$ 
28.746.240,00, no primeiro lote, e de R$ 1.679.919,10, no segundo | https://bit.ly/2y2-
nejT 

TCEPR | TCE-PR determina que Maringá retome contrato para a coleta de lixo reci-
clável 
O TCE-PR concedeu medida cautelar determinando que a Prefeitura de Maringá retome 
imediatamente o serviço de coleta, transporte e entrega de lixo reciclável a cooperati-
vas de catadores, realizado pela empresa Paviservice Engenharia e Serviços Ltda | 
https://bit.ly/39YJ8l6 

TCERS | TCE-RS suspende pagamento de pavimentação em Barra do Ribeiro 
Em relatório, o conselheiro Pedro Figueiredo, demonstra que, apesar de ter sido solici-
tada pelo TCE-RS a apresentação de documentos do Executivo Municipal que esclareces-
sem os indícios de irregularidades detectados em auditoria, as provas trazidas não foram 
suficientes para justificar os apontamentos da Área Técnica | https://bit.ly/34pr6HC 

TCERS | Cautelar suspende licitação de pavimentação asfáltica em Sede Nova 
O TCE-RS emitiu medida cautelar determinando a suspensão de três Tomadas de Preços 
do Executivo Municipal de Sede Nova, todas com a finalidade de contratação de serviços 
para execução de pavimentação ou capeamento asfáltico | https://bit.ly/3cbKY3T 

TCETO | Profissão Gestor destaca planejamento em obras públicas 
Está disponível no site do TCE-TO o sexto programa do projeto Profissão Gestor com o 
tema Obras Públicas, que traz um guia prático que orienta sobre a importância do plane-
jamento antes de elaborar o processo de licitação para obter obras de qualidade com 
garantia econômica, segurança, durabilidade e que atendam as necessidades da popula-
ção | https://bit.ly/2JU78vi 

SITES DE NOTÍCIAS ______________ 

G1MT | Rondonópolis (MT) deve receber R$ 4,8 milhões do governo federal para 
obras de saneamento 
Governo federal diz que dinheiro é para ajudar a manter empregos durante pandemia | 
https://glo.bo/2Vui0FJ 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G1MT | Novo trecho da Avenida Beira Rio é interditado durante obras de viaduto em 
Cuiabá 
O bloqueio será feito por causa da nova etapa de trabalho que será iniciada. Será feita a 
escavação do local | https://glo.bo/2yG4Ux5 

G1BA | Prefeitura de Salvador publica decreto que obriga uso de máscara por frentis-
tas e trabalhadores de mercados, limpeza urbana e obras  
Anúncio do decreto é mais uma medida para evitar a contaminação pelo coronavírus. 
Veja todas as determinações para capital baiana | https://glo.bo/2xfyvwY 

G1MT | MP notifica prefeitura a retirar de pauta projeto que prevê empréstimo de R
$ 50 milhões para obras de asfalto e saneamento 
MPE disse que alertou a prefeita e os vereadores sobre os impactos causados na econo-
mia devido à pandemia do novo coronavírus, que devem refletir na queda da arrecada-
ção de tributos nos próximos meses | https://glo.bo/2yPtFXV 

G1BA | Com obras concluídas, tráfego na ligação Lobato-Pirajá é liberado  
Etapa do projeto Linha Azul, em Salvador, contou com cerca de R$ 245 milhões em in-
vestimento | https://glo.bo/2UXGJTq  
 
G1BA | Linhas de ônibus que passam pelo viaduto Raul Seixas terão itinerário altera-
do por causa das obras do BRT, em Salvador 
Coletivos devem subir o novo viaduto do BRT e, em seguida, acessar retorno da via mar-
ginal da ACM, próximo à rua da Polêmica | https://glo.bo/2JP8JCC  
 
Jornal Tapajós 1ª Edição | Hospital Municipal de Santarém continua em obras 
Saiba como estão sendo atendidos os pacientes na unidade | https://bit.ly/2VjUzyH 

G1PI | Obras de viaduto na BR-343 são paralisadas após descumprir decreto de en-
frentamento ao coronavírus 
O DNIT é o responsável pela obra e disse que o caso já foi repassado para a direção | 
https://glo.bo/2XmUdtD  
 
Bom Dia Ceará | Obras essenciais seguem em andamento no Ceará 
Outras intervenções foram interrompidas após decreto do Governo | https://bit.ly/
2wsfBCR  
 
G1 Campinas e Região | Trecho da Avenida Ruy Rodriguez é interditado por 30 dias 
para obras do BRT em Campinas  
O bloqueio será entre a Rua Mágido Antônio Furtado e a Avenida Benedito Roberto Barbo-
sa, no bairro Parque Universitário de Viracopos. O local recebe nova rede de drenagem | 
https://glo.bo/2VmQ32y  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Bom Dia Santa Catarina | Obras públicas serão revistas em Santa Catarina 
Haverá uma série de requisitos para a retomada dos projetos | https://bit.ly/2y4Zc7C 

Bom Dia DF | Obras em Vicente Pires continuam  
O setor de construção civil continua funcionando nesse período de pandemia. Obras pú-
blicas e particulares estão em andamento em Vicente Pires, mas os cuidados devem ser 
tomados | https://bit.ly/2yO7DEU 

G1 Presidente Prudente | Última etapa de obras em passarela interdita temporaria-
mente a SP-270 em Regente Feijó  
Concessionária e polícia orientam aos motoristas atenção ao passar pelo trecho | 
https://glo.bo/39SYEzb 

G1CE | Hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas está com 35% das obras 
concluídas 
Prefeito Roberto Cláudio fez neste sábado a primeira atividade após se recuperar da Co-
vid-19 | https://glo.bo/3ejtLY6  
 
G1BA | Trecho da Av. Sete, em Salvador, será interditado para continuação de obras 
de requalificação  
Tráfego de veículos será bloqueado no trecho entre a Praça da Piedade e o Edifício Sula-
cap. A interdição deve durar cerca de duas semanas | https://glo.bo/2Rr4vVN  
 
G1SP | Coronavírus: Após 10 dias de obras, Hospital de Campanha no Pacaembu será 
entregue quarta-feira 
O H.M Camp será uma unidade de portas fechadas que receberá excepcionalmente paci-
entes transferidos da rede municipal da saúde até o fim da semana; tenda de 6,3 mil m² 
foi erguida por 80 funcionários | https://glo.bo/2UUjfPk  
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Obras do BRT durante a madrugada tiram o sono de morado-
res em Sorocaba  
Concessionária informou que as obras acontecem neste horário para evitar impactos no 
trânsito | https://glo.bo/2wsgZ8x  
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Obras do BRT seguem normalmente em Sorocaba durante a 
quarentena 
Trabalhos avançam nos corredores Ipanema, Itavuvu, Sul, Leste e Central | https://glo.-
bo/39ZLfVQ 
 
G1TO | UPA passa por obras e se tornará hospital de campanha para receber pacien-
tes com coronavírus em Araguaína 
Em todo o Tocantins, são 12 casos confirmados, sendo nove em Palmas e três em Ara-
guaína. Local tem várias salas com encanamento de ar comprimido, sendo 17 pontos 
onde podem ser acomodados os pacientes | https://glo.bo/3aYHfGD 
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G1 Santos | Avenida na Zona Noroeste será liberada para o trânsito após obras  
A via é uma importante ligação entre a região dos morros, demais bairros da Zona Noro-
este e da Zona Leste | https://glo.bo/34nU8aJ 
 
G1 Santos | Rodoviária de Santos entra em obras com cuidados extras de prevenção 
ao coronavírus 
Operários que estão atuando nas obras estão usando máscaras, se revezando e evitando 
aglomerações | https://glo.bo/3aWLpih  
 
G1 Bauru e Marília | Obra atinge adutora e afeta abastecimento de água na zona nor-
te de Bauru 
Moradores da Vila São Paulo e Pousada I, além dos condomínios residenciais Mirante da 
Colina I e II, podem ser prejudicados | https://glo.bo/39VXClO 

G1PB | Obras estruturais começam em hospital que vai atender pacientes de 
Covid-19 em João Pessoa 
Prefeitura de João Pessoa começou na quarta-feira (1°) obras no antigo hospital do Pron-
tocor e HTop | https://glo.bo/3c4838s 
 
G1PB | Obras de construção civil podem ser retomadas a partir desta quarta-feira 
(1º), em João Pessoa  
Decisão fica a critério das empresas voltarem ou não ao trabalho. Atividades precisam 
ter intensificação da higienização | https://glo.bo/2Ve9lqJ 
 
G1 Ribeirão Preto e Franca | Avenida do Café tem interdições para obras de mobili-
dade em Ribeirão Preto, SP 
Trecho será fechado para implantação de corredor de ônibus | https://glo.bo/2UWXezi  
 
G1 Santarém | Obras de terminais hidroviários continuam no oeste do Pará; CHP ori-
enta trabalhadores sobre prevenção à Covid-19 
Estão sendo construídos os terminais hidroviários de Santarém, Santana do Tapará, Al-
meirim e Curuá, e reformado o terminal de Óbidos | https://glo.bo/3b90j5b  
 
G1SC | Casos de coronavírus sobem para 247, e governo de SC libera obras no setor 
privado 
Estado já confirmou duas mortes em decorrência da Covid-19. Decreto de isolamento 
social foi prorrogado | https://glo.bo/2JV6FsC 

G1SC | Morro São Bento, em Santos, recebe obras emergenciais e vistorias após des-
lizamentos 
Obras devem ser concluídas em seis meses. Administração recebeu mais de R$ 14 mi-
lhões para realizar os trabalhos | https://glo.bo/2wtiumX 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://glo.bo/34nU8aJ
https://glo.bo/3aWLpih
https://glo.bo/39VXClO
https://glo.bo/3c4838s
https://glo.bo/2Ve9lqJ
https://glo.bo/2UWXezi
https://glo.bo/3b90j5b
https://glo.bo/2JV6FsC
https://glo.bo/2wtiumX


Bom Dia Minas TV Globo | Mais de R$ 100 mi em multas aplicadas à Vale devem ser 
usados em obras, em Brumadinho 
A destinação do valor está prevista em acordo homologado na Justiça | https://glo.bo/
3aSYuce 

Bom dia Vanguarda | Justiça suspende obras da duplicação da Tamoios 
Medida foi feita após pedido da prefeitura de Caraguatatuba | https://bit.ly/2Vbtbmo 

Agência Pará | Governo e Vale iniciam obras de quatro Usinas da Paz 
Além de contratar mão de obra local, o trabalho está sendo executado seguindo os pro-
tocolos de saúde e segurança recomendados pela OMS contra a covid-19 | https://bit.ly/
2y7Zx9B 
 
Fátima News MS | Governo publica concorrência do asfalto Japorã a Iguatemi 
A obra vai custar R$ 60 milhões | https://bit.ly/34tqq3Z 

Agência Brasília | GDF investe em iluminação pública e promove mais segurança 
Convênio entre CEB e Secretaria de Obras e Infraestrutura permite implantar e fazer 
melhorias no sistema de todo o Distrito Federal | https://bit.ly/34A5UPv 

Economia SC | Digitalização de gestão de obras públicas de Florianópolis concorre a 
prêmio 
A gestão das obras começou o processo digital em 2014 e concluiu toda a integração em 
2019 | https://bit.ly/2XmhqMv 

TV Jornal Recife | Hospital de campanha está sendo construído para pacientes com 
novo coronavírus em Paulista  
Com o objetivo de acolher pacientes do novo coronavírus, um hospital de campanha co-
meçou a ser construído na Região Metropolitana do Recife | https://bit.ly/39VDWP1 
 
TV Jornal Recife | Obra para Hospital de campanha tem início para atender pacien-
tes com novo coronavírus em Paulista 
A previsão apresentada pela Secretaria de Saúde do município é que deve demorar apro-
ximadamente 10 dias para a estrutura ficar pronta. Atualmente, a construção está em 
fase de concretagem | https://bit.ly/34Acohj 

TN Online | Governo do Paraná amplia estrutura hospitalar contra a Covid-19 
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a ampliação da rede pública de 
atendimento hospitalar contra o novo coronavírus | https://bit.ly/2y5RBpj 
 
UOL | Médicos têm plantões cancelados no hospital de campanha do Anhembi, em SP  
O que os profissionais de saúde não sabiam era que as obras do hospital de campanha, 
unidades de saúde acopladas a espaços já existentes, não foram concluídas | https://
bit.ly/3e6ZfQV  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JC NE | Pernambuco vai receber, da União, R$ 4 milhões para obras de saneamento 
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai liberar R$ 256 milhões para 21 Esta-
dos e Distrito Federal. Pernambuco será contemplado com quatro obras e um projeto de 
engenharia | https://bit.ly/2Va4Qx6  
 
TN Online Apucarana | Restauração do teto do Lagoão deve custar cerca de R$ 150 
mil 
Fortes ventos durante temporal destruíram parte da cobertura do Ginásio Municipal de 
Esportes José Antônio Basso (Lagoão) | https://bit.ly/2y5S3E1 

Agência de Notícias Paraná | Obras de saneamento são antecipadas em hospitais re-
gionais 
A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou as obras para a implantação de 
serviços de saneamento nos hospitais regionais de Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Bor-
ba | https://bit.ly/34pJEre 

TN Online | Prefeitura de Faxinal mantém obras de recape 
As obras de recapeamento já foram executadas em trechos da rua Eugênio Bastiani, De-
odoro Antunes Ribeiro, Claudemiro Gonçalves Moreira, São Paulo, Ana Neri, Avenida Bra-
sil, Eurides Cavalheiro de Meira, entre outras | https://bit.ly/2xa0O02 

UOL | Hospital de campanha no Pacaembu em SP começa a receber pacientes 
Serão encaminhados para o local pacientes de média e baixa complexidade que estive-
rem internados nas unidades de saúde das redes municipais | https://bit.ly/3e45BAJ 

UOL | Fundação da Mapfre doará 10 leitos ao Hospital de campanha do Pacaembu 
Obras de instalação do hospital de campanha que está sendo montado no Estádio do Pa-
caembu, na zona oeste de São Paulo, para pacientes da covid-19 | https://bit.ly/
2y86qHZ 

UOL | Veja fotos do hospital instalado no Pacaembu para vítimas do coronavírus  
O Estado vai destinar R$ 50 milhões para que a Prefeitura de São Paulo amplie as insta-
lações e aumente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva, medidas para dar conta de 
atender ao aumento na demanda de pacientes diagnosticados com covid-19 | https://
bit.ly/3e7TUJa 
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