
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 20 DE ABRIL A 25 DE MAIO- 

SITE DO IBRAOP  ______________ 

IBRAOP | TCU assina termo de filiação ao Ibraop 
O Tribunal de Contas da União (TCU) é o mais novo filiado ao Instituto Brasileiro de Audi-
toria de Obras Públicas (Ibraop). A proposta de filiação foi apresentada pelo ministro 
presidente, José Mucio Monteiro, e aprovada por unanimidade durante a sessão plenária 
de 1º de abril. | https://bit.ly/2LN6nVM 

 
IBRAOP | Nota técnica do TCE-AM considera orientações do Ibraop sobre contratos de 
obras e serviços de engenharia durante a pandemia 
O documento faz referência direta às orientações do Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (Ibraop) sobre o assunto. | https://bit.ly/2WUjRnO 

IBRAOP | Ibraop integra comissão responsável por parecer técnico sobre obras públi-
cas em tempo de pandemia 
Ao todo, seis comissões foram criadas pelo CNPTC. A iniciativa é fruto de reunião ordiná-
ria do conselho, realizada por videoconferência, em conjunto com a Atricon, Abracom, 
Audicon e IRB. | https://bit.ly/2VulwRq  

SITES DOS PARCEIROS  ______________ 

IRB | CNPTC e Entidades Representativas debatem orientações aos Tribunais de Con-
tas para fiscalização em época de pandemia  
Na terceira reunião do CNPTC e demais entidades foi aprovada a criação de cinco (5) 
comissões técnicas para emitir parecer com orientações aos Tribunais de Contas para fis-
calização no período de pandemia. Confira cada comissão e sua composição: https://
bit.ly/3cbQp2h  

CGU | Operação Alquimia combate irregularidades na Secretaria de Saúde de Aroei-
ras (PB)  
Investigações apontam superfaturamento e utilização indevida de inexigibilidade de lici-
tação para compra de material de campanha de combate ao COVID-19 | https://bit.ly/
2zmrJqy  
 
CGU | CGU lança orientações sobre integridade nas relações público-privadas duran-
te a pandemia 
Objetivo é fortalecer a transparência e orientar a Administração Pública e empresas so-
bre contratações emergenciais | https://bit.ly/2XwCpuH 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CGU | CGU desarticula desvio de recursos para combate ao Covid-19 no Governo do 
Amapá  
Compra de equipamentos de proteção individual foi superfaturada. Máscaras duplas des-
cartáveis estavam 814% acima do preço praticado no mercado nacional | https://bit.ly/
3edaVAM  
 
CGU | CGU recebe trabalhos sobre "Accountability e Controle em Contexto de Pan-
demia" 
Artigos, que poderão compor dossiê especial da Revista da CGU, devem ser submetidos 
até 14 de agosto | https://bit.ly/3emM0uV 
 
CGU | Fala.BR recebe quase 16 mil manifestações de ouvidoria sobre o coronavírus  
CGU criou canal específico para o recebimento de manifestações sobre a pandemia. Nú-
mero representa 13% dos registros na plataforma Fala.BR nos últimos 30 dias | https://
bit.ly/2B0WCBe 

CGU | Medida Provisória busca dar segurança e celeridade a condutas relacionadas 
ao combate do coronavírus 
Objetivo é ampliar a segurança jurídica no momento em que agentes públicos precisam 
tomar decisões complexas em um cenário de urgências e incertezas | https://bit.ly/
2TxjKOb 

CGU | Operação Grabato apura contratação emergencial firmada pela Secretaria de 
Saúde do DF  
Irregularidades estão relacionadas a processo iniciado durante o período de emergência 
provocado pela Covid-19 para gerenciamento de leitos hospitalares. CGU participa da 
operação | https://bit.ly/2TDfrkg  
 
CGU | CGU, MPF e PF apuram irregularidades na Secretaria de Saúde de Fortaleza 
(CE) 
Operação Dispneia investiga fraude em contratação e sobrepreço na aquisição de venti-
ladores pulmonares para tratamento de pacientes com a Covid-19 | 
https://bit.ly/2LYh3kp 

SITES DOS TCS  ______________ 

TCU | TCU e Transparência Internacional lançam guia de recomendações para contra-
tações emergenciais em razão da Covid-19 
Publicação destina-se a gestores públicos federais, estaduais e municipais e oferece in-
formações práticas para que possam conduzir de forma adequada a administração dos 
recursos públicos durante a crise | https://bit.ly/36yjDaf 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TCU | Hospitais públicos maiores, estaduais e da administração indireta tendem a ser 
mais eficientes  
TCU faz levantamento para mapear critérios de realização de auditorias futuras em uni-
dades hospitalares públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) | https://bit.ly/
2X1CasA  
 
TCU | Webinário discute desafios para retomada do crescimento nos setores rodoviá-
rio, ferroviário, aeroportuário e elétrico  
O diretor da ANTT Davi Ferreira Gomes Barreto, o secretário de Energia Elétrica do Mi-
nistério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, e o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei 
Saggioro Glanzmann, discutiram impactos da Covid-19 nos setores e possíveis soluções. | 
https://bit.ly/2X1Qp0h  
 
TCU | TCU acompanha atuação da Agência Nacional de Mineração no caso Brumadi-
nho  
O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria da ministra Ana Arraes, verificou ter havi-
do problemas na Barragem I da Mina Córrego Feijão antes do rompimento. Mas o empre-
endedor não deu informações fidedignas à agência | https://bit.ly/3goKERW 

TCU | TCU determina devolução do auxílio emergencial da Covid-19 recebido por mi-
litares 
O auxílio emergencial de R$ 600 foi pago irregularmente a 73 mil militares. Ao todo, eles 
receberam R$ 43,9 milhões da primeira parcela. A fiscalização do Tribunal de Contas da 
União foi relatada pelo ministro Bruno Dantas | https://bit.ly/2LXtoFB  
 
TCU | Ações tributárias adotadas pelo Brasil durante a crise do coronavírus estão ali-
nhadas com outros países  
Acompanhamento para verificar a elaboração e a implementação das medidas aduanei-
ras e tributárias adotadas pelo governo federal em resposta à crise do coronavírus mos-
trou que as ações se alinham às de outros países | https://bit.ly/3c3tfeq 

TCU | Planos de fechamento de minas não respeitam itens de segurança 
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), relatada pela ministra Ana Arraes, veri-
ficou que os planos, na maioria dos casos, não tratam de tópicos como estabilidade de 
taludes, nível do lençol freático e drenagem | https://bit.ly/3egtCnm  
 
TCU | TCU indefere medida cautelar relativa à renovação antecipada do contrato de 
concessão da Ferrovia Malha Paulista 
O ministro-relator, Augusto Nardes, concluiu que as modificações do termo aditivo foram 
resultantes do cumprimento, pela ANTT, de determinações do próprio Plenário da Corte 
de Contas, bem como de revalidação das premissas iniciais da concessão | https://
bit.ly/2WYH4X7  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TCU | Falta de articulação entre os municípios brasileiros prejudica a provisão de 
serviços assistenciais no País 
Auditoria do TCU constatou que há forte heterogeneidade na prestação de serviços soci-
oassistenciais pelos municípios brasileiros. O trabalho verificou os fatores que afetam a 
quantidade e a qualidade desses serviços | https://bit.ly/2yBUzCU  
 
TCU | TCU determina que GDF devolva contribuições previdenciárias à União após 
pandemia 
O Tribunal decidiu que há viabilidade jurídica do ressarcimento ao Fundo Constitucional 
do Distrito Federal (FCDF), pelo GDF. Os valores de R$ 5,6 bilhões são da irregular apro-
priação pelo GDF das contribuições previdenciárias dos servidores da segurança pública 
do DF | https://bit.ly/2Xsljhr  
 
TCU | Tribunal acompanha medidas adotadas pelo governo federal em resposta à cri-
se do coronavírus 
O tempo para reconhecimento inicial do direito a benefícios previdenciários administra-
dos pelo INSS teve pequena redução durante a pandemia da Covid-19 | https://bit.ly/
3c5LcZI 
 
TCU | TCU apoia iniciativa da Enap para mobilizar sociedade na busca de soluções 
contra a Covid-19 
Se você tem respostas para os desafios propostos ou identifica novas oportunidades e 
soluções para o enfrentamento da pandemia, participe | https://bit.ly/36yl6xh  
 
TCU | TCU lança o Coopera - Programa especial de atuação no enfrentamento à crise 
da Covid 19 
A iniciativa é a resposta do TCU aos desafios trazidos pela pandemia | https://bit.ly/
3d40AHd  
 
TCDF | TCDF traça plano de ação para fiscalizar gastos públicos durante a pandemia 
Todos os processos de controle externo relacionados aos gastos públicos para conter a 
pandemia no DF serão identificados com as expressões “Processo Urgente” e “Covid-19” 
para promover a agilidade processual. | https://bit.ly/2XA3jSs 
 
TCDF | Coronavírus: TCDF analisa contratação de empresa que fará hospital de cam-
panha no Mané Garrincha 
Estádio Mané Garrincha deverá oferecer 200 leitos de internação para pacientes em tra-
tamento de Covid-19 | https://bit.ly/36wMH1L 

TCDF | Contratações emergenciais de logística e de leitos de UTI são alvo de fiscali-
zação do TCDF  
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal terá de explicar ao Tribunal de Contas do DF 
duas contratações emergenciais relacionadas ao combate ao novo coronavírus. | 
https://bit.ly/2X2wFd0  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TCEBA | 1ª Câmara do TCE/BA condena dois ex-prefeitos a devolver R$ 281,3 mil aos 
cofres públicos 
Falhas em convênios para pavimentação de ruas e construção e reformas habitacionais 
geraram restituição ao erário por ex-prefeitos em mais de R$ 280 mil | https://bit.ly/
2WZCDvh 
 
TCEBA | 1ª Câmara do TCE/BA condena ex-prefeita de Lençóis a devolver R$ 173, 5 
mil aos cofres públicos  
O convênio, firmado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 
(Conder), teve como objeto a construção do Estádio Municipal de Lençóis. A não conclu-
são da obra e as irregularidades na aplicação dos recursos estaduais repassados conduzi-
ram à decisão, por unanimidade, dos conselheiros. | https://bit.ly/2ztIrUR  
 
TCEBA | 2ª Câmara do TCE/BA condena ex-prefeito a devolver R$ 75 mil aos cofres 
públicos  
Punições foram decorrentes da desaprovação da prestação de contas do convênio 
182/2010, firmado pela Prefeitura daquele município com a Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado da Bahia (Conder), que teve como objeto a reforma da Praça 
Cônego Estrela, na área urbana de Ouriçangas. | https://bit.ly/2B1rUYK  
 
TCEBA | TCE/BA lança site para acompanhamento das despesas com a Covid-19 
O TCE/BA colocou no ar uma página no seu portal na internet com conteúdo para auxili-
ar o controle externo e o controle social no acompanhamento e verificação das ações e 
despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. | https://bit.ly/2XsGGiK 
 
TCEPB | 2ª Câmara do TCE referenda cautelares e mantém suspensas licitações de 
cinco prefeituras para obras e serviços 
As decisões são sobre variados procedimentos licitatórios abertos para contração de 
obras, materiais e serviços por cinco Prefeituras (João Pessoa, Campina Grande, Core-
mas, Brejo do Cruz e Diamante), pela Secretaria de Administração da Capital e pela Au-
tarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana – Emlur. | https://bit.ly/36uR4dI  
 
TCEPB | TCE-PB realiza levantamento das ações de saúde para enfrentamento da 
pandemia da covid-19  
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba realiza levantamento das ações de saúde exe-
cutadas nas cidades paraibanas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. | 
https://bit.ly/2ztK0SJ 
 
TCEPB | Câmara do TCE mantém suspensas licitações da PMCG para obras de pavi-
mentação, mercado e construção de parque 
Suspensas quatro licitações para contratos, pela Prefeitura de Campina Grande, de obras 
de construção do Parque Linear da Dinamérica; pavimentação em paralelepípedos em 
bairros, distritos e sítios do município; e, também, de reforma da Feira Central (Merca-
do Central). | https://bit.ly/36t2fne  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TCEPB | Novo relatório: TCE-PB volta a cobrar providências do governo estadual so-
bre ações de combate à pandemia  
O Tribunal também recomenda, assim como no relatório anterior, providências da Secre-
taria de Estado da Saúde quanto ao envio de informações sobre as aquisições de respira-
dores/ventiladores pulmonares. | https://bit.ly/3gp8Fs2  
 
TCEPB | Câmara do TCE mantém suspensas licitações de 4 prefeituras para contratos 
de obras e serviço de consultoria 
Os certames, suspensos em decisões cautelares expedidas pelo conselheiro Fernando Ro-
drigues Catão e pelo conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, objetivam, pela 
ordem, a firmação de contratos de: construção de barragem, aquisição de material de 
construção, consultoria técnica previdenciária, e pavimentação de ruas. | https://
bit.ly/3gqBd4O 
 
TCEPB | Câmara do TCE mantém suspensa concorrência do lixo em Cabedelo e de li-
citação para construir prefeitura no interior 
O conselheiro autor da cautelar expedida nos autos do processo 08383/20, expôs no pe-
dido de referendo a conclusão de relatório do órgão auditor da Corte apontando “indíci-
os de irregularidade” no procedimento. | https://bit.ly/3gm6l5k  
 
TCEPB | Câmara suspende licitações de três prefeituras por não comprovarem servi-
ços essenciais contra a Covid 
Suspensos três procedimentos licitatórios destinados à aquisição de produtos e serviços 
“não essenciais ao enfrentamento da pandemia da Covid-19”. As duas primeiras, no 
caso, para compra de materiais de construção, e a terceira para aluguel de um campo 
de futebol. | https://bit.ly/2M0kJCa  
 
TCEPB | TCE-PB atualiza sagres para orientar gestores sobre alteração dos limites de 
dispensa de licitação 
O Sistema Sagres faz alterações para coleta das informações enviadas pelos jurisdiciona-
dos sobre  os valores de dispensa de licitação. | https://bit.ly/2ZzildA 

TCEGO | TCE-GO realiza levantamento sobre transparência das OS 
Equipe também vai avaliar qualidade e coerência dos dados sobre enfrentamento à Co-
vid-19 | https://bit.ly/2ZAa49j 
 
TCEGO | Mapa interativo mostra buracos e erosões em rodovias goianas 
TCE-GO desenvolve ferramenta para cidadão conferir situação das estradas pavimenta-
das | https://bit.ly/2ZCjJMA 
 
TCEGO | Força tarefa do TCE-GO fiscaliza gastos com Covid-19 em Goiás 
Grupo vai monitorar as contratações emergenciais e orientar gestores quanto à legalida-
de e transparência das ações relacionadas à pandemia | https://bit.ly/3d0GG00 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TCEGO | TCE-GO disponibiliza painéis para acompanhamento da situação fiscal e dos 
gastos estaduais com a Covid-19 
Ferramenta contribui para o controle do cidadão sobre as contas públicas | https://
bit.ly/36rP3zc  
 
TCEMG | TCEMG lança plataforma de transparência dos gastos de municípios para en-
frentamento à pandemia 
A ferramenta está disponível para acesso público a partir de hoje em aba específica no 
portal criado pelo TCEMG para divulgação de informações acerca da pandemia da Covid-
19 | https://bit.ly/3c37wTC 
 
TCEMG | Tribunal orienta municípios para a boa gestão dos recursos durante a pan-
demia 
Em relação à transparência e controle dos gastos, o presidente do TCEMG, Mauri Torres, 
reforça a importância da divulgação dos dados e informações. | https://bit.ly/2ZBTcio 
 
TCEMG | TCEMG cria robô para inspecionar contratações públicas ligadas à pandemia 
de COVID-19 
O Centro de Inteligência e Fiscalização Integrada - Suricato, através do seu Laboratório 
de Análise de Dados, criou um robô que automatiza o processo de coleta de dados, com 
o objetivo de tornar mais eficiente, o acompanhamento das despesas destinadas ao en-
frentamento da emergência de saúde pública. | https://bit.ly/3c2Oxc2  
 
TCEMG | Rede Sustenta Minas discute ações socioambientais em reunião virtual 
Essa reunião teve o objetivo de fortalecer a cooperação técnica, o intercâmbio de expe-
riências, de informações e de apoio entre essas instituições para a concretização de pro-
gramas de responsabilidade socioambiental, em tempos de pandemia. | https://bit.ly/
2X2zOK4  
 
TCEMG | Com a temática "atuação do controle em tempos de pandemia", Encontro 
Técnico TCEMG e municípios será virtual 
O Encontro Técnico será dividido em quatro módulos, sempre às terças-feiras pela ma-
nhã, durante o mês de junho, a partir das 10h. | https://bit.ly/3d4204y 
 
TCEPE | Hospitais de campanha: presidente visita Cabo e Olinda 
O presidente do TCE visitou todas as instalações do hospital e foi informado sobre as ini-
ciativas que estão sendo tomadas pela gestão para conter o avanço da Covid-19 no mu-
nicípio. | https://bit.ly/36t6fEm  
 
TCEPE | TCE vê indícios de sobrepreço em hospital de campanha do Cabo 
De acordo com o Despacho Técnico elaborado pelos auditores, alguns itens da planilha 
contratada estão acima do valor de mercado ou não foram devidamente orçados e deta-
lhados no Termo de Referência, resultando na contratação de serviços/locações com so-
brepreço. | https://bit.ly/2zl94LN 
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TCEPE | TCE fiscaliza hospitais de campanha para COVID-19 
A insuficiência de leitos, de equipamentos e de profissionais de saúde para atender à 
crescente demanda de pacientes diagnosticados com a doença são alguns dos problemas 
auditados pela instituição no momento. | https://bit.ly/2XmMn1q 
 
TCEPE | TCE acompanha permanentemente gastos do Recife no combate à Covid- 19  
A abertura dos processos é resultado do trabalho de fiscalização e acompanhamento de 
todos os gastos realizados pela Prefeitura do Recife no enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 que vem sendo feito pela equipe de auditores da Coordenadoria de Controle 
Externo do TCE. | https://bit.ly/2X1nUzV  
 
TCEPE | TCE emite alertas sobre irregularidades em licitações e obras  
Auditoria identificou, entre outras irregularidades: ausência de projeto básico, processo 
de Adesão à ata irregular por desatendimento aos pré-requisitos condicionantes previs-
tos no Decreto Municipal. | https://bit.ly/36uDx5V  
 
TCERO | TCE-RO determina adoção de medidas em presídios 
O Tribunal de Contas determinou, entre as medidas, a disponibilização de EPIs para poli-
ciais penais, higienização de presídios e separação de apenados idosos ou com doenças 
crônicas | https://bit.ly/2ZxQril 
 
TCERO | Profaz: município arrecada mais e amplia iluminação 
Por meio da atuação do Profaz, município de Vale do Paraíso melhora arrecadação e am-
plia iluminação pública para sua população. | https://bit.ly/3ehhxy5  
 
TCERR | TCE-RR realiza fiscalização in loco na Secretaria Estadual da Saúde 
Averíguam-se irregularidades encontradas nos processos de aquisição de respiradores 
pelo Governo do Estado de Roraima. | https://bit.ly/2TEeND5  
 
TCERR | Conselheiro emite cautelares para coibir possíveis desvios de recursos pú-
blicos na Secretaria Estadual da Saúde  
Há indícios de que a Sesau, sem qualquer critério objetivo público relevante, escolheu 
duas empresas e contemplou-as com uma aquisição no valor de R$5.583.786,50, sem 
qualquer procedimento de competição prévio e num valor acima daquele estimado pela 
própria Sesau. | https://bit.ly/3d1ZBr3  
 
TCESC | Estudo do TCE/SC visa auxiliar gestores na tomada de decisões a respeito de 
medidas preventivas ao novo coronavírus  
O trabalho também possibilita avaliar se as ações de mitigação da Covid-19 impostas no 
Estado e nos municípios estão sendo eficazes ou não, a partir de uma avaliação compa-
rativa entre a quantidade de contágios estimados estatisticamente e a situação real ve-
rificada em Santa Catarina. | https://bit.ly/2AaFM2c  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TCESC | TCE/SC autua processo para apurar possíveis irregularidades apontadas por 
unidade de inteligência na compra de 200 respiradores pulmonares pelo Governo do 
Estado 
A unidade de inteligência do TCE/SC ainda ressalta ser provável que a Veigamed des-
cumpra o contrato, não efetuando a entrega dos equipamentos; e que os orçamentos 
apresentados para justificar o preço de aquisição dos aparelhos não correspondam a do-
cumentos idôneos. | https://bit.ly/2zybwyv 
 
TCESC | Nota Pública: MPSC, Polícia Civil e TCE/SC formalizam força-tarefa que já 
atua para apurar compra de respiradores pelo Estado 
A FORÇA-TAREFA interinstitucional vem trabalhando ininterruptamente desde 29 de 
abril, a partir do compartilhamento de informações e documentos. | https://bit.ly/
3ei5JvB  
 
TCESC | Estudo do TCE/SC estima número de casos de Covid-19 no Estado até o final 
de maio 
O estudo do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) tem o objetivo de auxiliar os 
gestores estaduais e municipais em tomadas de decisões. | https://bit.ly/2yv2jX4  
 
TCESP | Tribunal solicita informações sobre atraso em obras no Emílio Ribas 
A contratação – que envolve restauro, expansão e reforma geral do instituto – foi firma-
da em 2014 e precedida por licitação, ao valor inicial de R$ 139.927.183,02. | https://
bit.ly/36sVmlU  
 
TCESP | TCESP orienta Conselhos de Saúde a fiscalizar ações no combate ao corona-
vírus  
O documento destaca a importância e a competência dos Conselhos de Saúde e do sis-
tema de Controle Interno na fiscalização, no acompanhamento e no controle da aplica-
ção dos recursos da Saúde, e ressalta a competência dos órgãos para encaminhar as irre-
gularidades encontradas aos responsáveis pelo controle externo. | https://bit.ly/3d37A-
nH  
 
TCESP | Estado suspende edital para obras nas margens do Rio Pinheiros 
A decisão do Estado em suspender o edital segue em virtude dos apontamentos do Tribu-
nal de Contas, por considerar necessário o aperfeiçoamento do texto convocatório de 
modo a garantir uma concorrência ampla, transparente e justa entre as interessadas, 
bem como justificar e promover o interesse público. | https://bit.ly/3ehH9ed 
 
TCESP | Tribunal de Contas vai multar prefeitos que não divulgarem gastos com co-
ronavírus  
Os gestores, caso não cumpram as regras e orientações da Corte de Contas, estarão su-
jeitos a pagar valores indenizatórios que podem chegar a 2 mil UFESPs (o equivalente a 
R$ 55.220,00), dentre outras sanções administrativas. | https://bit.ly/2TEKAUC  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TCESP | Licitação da Linha 19-Celeste do Metrô está suspensa 
A representante, dentre outros pontos, questionou a escolha da modalidade, do tipo 
menor preço, alegando que a vencedora poderia prestar um serviço ineficiente, com fa-
lhas e contrário ao interesse público. | https://bit.ly/3d2rxvd  
 
TCESP | TCE requer novos esclarecimentos sobre obras no Hospital Emílio Ribas  
Na solicitação direcionada à Secretaria de Estado da Saúde, o Conselheiro-Relator tam-
bém pede esclarecimentos sobre a data da paralisação, os motivos, o nome da nova em-
presa contratada e as justificativas que levaram a uma nova contratação para execução 
da reforma. | https://bit.ly/36vtWfe  
 
TCESE | Coronavírus: TCE avança na fiscalização sobre gastos públicos na pandemia  
Em geral, nos casos onde as equipes técnicas apontam que há anormalidade nos gastos 
públicos, os gestores têm sido notificados para apresentação das devidas explicações. |  
https://bit.ly/2LULnwq 
 
TCESE | Presidente do TCE alerta para obrigação da transparência nos gastos com a 
Covid-19 
Conforme o conselheiro, as unidades técnicas do Tribunal estão atentas às publicações 
nos sites oficiais específicos, onde devem ser publicadas as dispensas de licitação e pre-
gões realizados com base na Lei n. 13.979, de 2020, que trata das medidas de combate à 
pandemia. | https://bit.ly/2ZAFSLf 
 
TCESE | TCE aponta necessidade de ajustes em contrato do Hospital de Campanha de 
Aracaju  
Após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), a Secretaria de Saúde de 
Aracaju deverá ajustar itens do contrato referente à instalação do Hospital de Campa-
nha para atendimento aos pacientes com Covid-19. | https://bit.ly/2yCJDF6  
 
TCESE | TCE incrementa sistema de auditoria para agilizar análise de gastos com a 
Covid-19 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) incorporou atualizações ao seu Sistema de Au-
ditoria, o Sagres, que permitem uma visualização mais precisa das dispensas de licitação 
realizadas pelos órgãos públicos sergipanos nas ações de combate ao coronavírus. | 
https://bit.ly/2X4pukK 
 
TCESE | TCE fará acompanhamento de obra que visa ampliar a Adutora do Piauitinga  
Motivada pela veiculação de notícias que questionam aspectos legais da obra, além de 
depoimentos de gestores receosos com eventual desabastecimento, a ação determinará 
se há necessidade de o Tribunal realizar auditoria. | https://bit.ly/2ZDpeKT 
 
TCEAC | TCE/AC normatiza procedimentos do governo e prefeituras em relação aos 
gastos públicos durante a pandemia covid-19  
O documento são feitas algumas recomendações aos jurisdicionados quanto a aquisição e 
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contratação de serviços com dispensa de licitação, de acordo com a Lei n.º 13.979/2020, 
dando a devida transparência a todos os atos. | https://bit.ly/2X2s62w  
 
TCEAL | TCE-AL orienta sobre Plano de Contingência para a COVID-19  
Ato orienta que os entes (Estado e municípios) que estão sob a jurisdição do Tribunal de 
Contas de Alagoas devem elaborar Plano de Contingência para o enfrentamento da CO-
VID-19, mesmo que ainda não tenha em seu território casos suspeitos e/ou confirmados 
de contágio. | https://bit.ly/2XAHdPQ  
 
TCEAP | TCE Amapá faz recomendações ao Estado e municípios quanto à transparên-
cia nas ações da pandemia 
Nas informações devem conter dados sobre boletins epidemiológicos, estrutura de go-
vernança, orçamentário e financeiro, aquisições públicas, entre outras. | https://bit.ly/
2A7B7yg  
 
TCEAM | TCE comunica MPAM, MPF, PF e TCU sobre denúncias na distribuição de gás 
natural no Amazonas  
Isenção tributária concedida pelo Governo do Amazonas à empresa Eneva S.A, por meio 
do Decreto, pode acarretar em prejuízos aos cofres públicos, na medida em que a em-
presa deixará de repassar grande valor em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). | https://bit.ly/2XIDm3h 
   
TCEAM | TCE-AM emite nota técnica sobre contratos de obras e serviços de engenha-
ria durante a pandemia  
Na nota, há orientações sobre os procedimentos de dispensa de licitação, alertando para 
os casos específicos relacionados ao combate à crise sanitária e que sejam atendidos de 
forma emergencial. Neste caso, os serviços de engenharia estão enquadrados na lei. | 
https://bit.ly/3c6TMqZ 
 
TCEAM | Tribunal emite orientação sobre gestão e descarte de resíduos sólidos dos 
serviços de saúde 
Devem ser elaborados planos de gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saú-
de. | https://bit.ly/2LVKrI4  

TCEAM | Tribunal de Contas emitirá alerta ao Governo e às prefeituras sobre transpa-
rência em dados públicos  
Entre os dados que devem ser atualizados, em tempo real, conforme a legislação vigen-
te, estão atos, contratos e demais despesas, especialmente referentes ao combate à Co-
vid-19. | https://bit.ly/2ywsfSb  
 
TCECE | TCE Ceará divulga cartilha digital com orientações para este período de ca-
lamidade 
O material, com perguntas dos gestores e orientações do TCE, tem uma abordagem didá-
tica e linguagem simples, com visual objetivo e agradável. | https://bit.ly/3gp6LYL  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TCECE | Analistas do TCE Ceará participam de teleconferência do Conselho de Pavi-
mentação  
Durante o encontro, foram discutidos o desenvolvimento de termo de cooperação, vol-
tado a formalizar o conselho como órgão consultivo, e a apresentação dos subprojetos 
do Programa Cientista Chefe, em que o TCE Ceará atua em parceria com a Fundação Ce-
arense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e a Universidade 
Federal do Ceará (UFC). | https://bit.ly/2TFJOql  
 
TCEES | Cautelar determina suspensão de licitação de manutenção de cemitérios na 
Serra  
Acompanhando a manifestação técnica, o conselheiro entendeu que o edital contém 
exigências ilegais, que podem restringir a participação de potenciais licitantes e a com-
petitividade do certame. | https://bit.ly/3d82jeN  
 
TCEES | Auditores do TCE-ES debatem contratação e execução de obras em tempos 
de pandemia 
O assunto é considerado de extrema importância, tanto para servidores da área técnica 
da Corte de Contas como para jurisdicionados que estão trabalhando com o tema diari-
amente. | https://bit.ly/2XCmDyt 
 
TCEES | Parecer técnico sugere pontos de controle em contratação de obras e servi-
ços de engenharia 
Os trabalhos têm como objetivo uniformizar posicionamentos para a atuação dos Tribu-
nais de Contas e oferecer possíveis soluções para a melhor atuação do controle externo, 
observando a atipicidade do momento diante do cenário provocado pela pandemia do 
novo coronavírus. | https://bit.ly/36DHXHS 
 
TCEES | Cautelar determina suspensão de contrato de construção de creche com 
possível sobrepreço  
O conselheiro afirmou que há possibilidade de sobrepreço na contratação em relação ao 
mercado. | https://bit.ly/3evk7ko 
 
TCEES | Edital, da prefeitura de Vila Velha, visa contratação de serviço de ilumina-
ção pública 
O edital analisado traz como previsão o valor de R$ 335 milhões. | https://bit.ly/3et9-
GO5 

 
TCEMA | Decisão Normativa do TCE sistematiza aquisição de bens e serviços durante 
pandemia 
A Decisão Normativa define que as despesas mencionadas na Lei nº 13.979/2020 podem 
ser realizadas de três formas: dispensa de licitação (art. 4º); pregão com prazos proce-
dimentais reduzidos à metade (art. 4º-G); ou suprimento de fundos (adiantamento), com 
limites de valor ampliados (art. 6º-A). | https://bit.ly/3ddvInW 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TCEMA | TCE e Sebrae lançam cartilha para estimular a contratação de micro e pe-
quenas empresas durante a pandemia 
As orientações do TCE e do Sebrae têm como ponto de partida a Lei Complementar n° 
123/2006, que estabeleceu tratamento diferenciado e simplificado nas aquisições públi-
cas para as micro e pequenas empresas. | https://bit.ly/2XJ6KpM  
 
TCEMT | TCE-MT homologa levantamentos e admite representações para apurar in-
conformidades em unidades escolares 
Os procedimentos tiveram por objetivo avaliar a infraestrutura de três unidades escola-
res, a fim de propor ações de melhoria. | https://bit.ly/3cgBPX3  
 
TCEMT | Pleno do TCE-MT extingue recursos de agravo interpostos por servidores da 
Sinfra-MT  
Os recursos questionavam o julgamento de uma Representação de Natureza Interna mo-
vida pelo Ministério Público de Contas (MPC), que apontava supostas irregularidades em 
contrato que tinha o objetivo de restaurar a rodovia MT175/MT 258, numa extensão de 
62, 3 km, a ser executada pela empresa Geosolo Engenharia, Planejamento e Consulto-
ria Ltda. | https://bit.ly/2TNsrnG  
 
TCEMT | Ibraop promove webinar sobre contratação e execução de obras e serviços 
de engenharia em tempos de pandemia 
Além de abordar a amplitude e aplicabilidade da Lei n. 13.979/20, o debate virtual a ser 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) também irá 
tratar de aspectos da Medida Provisória 961/20. | https://bit.ly/3evnPdO 
 
TCEMT | TCE-MT amplia Radar Covid-19 e lança módulo aquisições  
A nova aba “Aquisições” tem o objetivo de centralizar as licitações/dispensas realizadas 
pelos gestores estaduais e municipais, relacionadas à Covid-19 e Saúde. | encurtador.-
com.br/dyJ03  

TCEMT | TCE-MT propõe centralização da regulação dos leitos para Governo e prefei-
turas de Cuiabá e VG  
Uma das cláusulas do Termo de Compromisso prevê que as prefeituras de Cuiabá e Vár-
zea Grande disponibilizem ao Estado, para fins de regulação, os dados essenciais à iden-
tificação do número de leitos públicos de UTI e enfermaria disponíveis. | https://bit.ly/
2Ma61J2  
 
TCEMT | Pleno do TCE-MT mantém declaração de inidoneidade de empresa 
Parcial provimento ao recurso ordinário, interposto pela construtora Marciano de Olivei-
ra e Ribeiro Filho Ltda, com o objetivo de modificar a decisão da Corte Cortes referente 
a irregularidades ocorridas nas obras de reforma realizadas na ponte sobre o Rio Aricá 
Mirim. | https://bit.ly/2BcEsfY  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TCEMA | TCE começa a fiscalizar aplicação de recursos destinados ao enfrentamento 
do Covid-19 no Estado  
As ações alcançam tanto recursos federais como estaduais e dos próprios municípios. | 
https://bit.ly/3ceyE2h 

TCEMT | Levantamento do TCE-MT aponta existência de mais de 3,7 mil obras parali-
sadas em MT 
Constatou-se a existência de mais de 3,7 mil obras paralisadas em Mato Grosso, sendo 
elas de responsabilidade do Governo do Estado e de 139 prefeituras. | https://bit.ly/
2zIaakF  
 
TCEMT | Levantamento analisa infraestrutura de 17 escolas municipais e estaduais 
de MT 
O estudo, finalizado em dezembro de 2019, faz parte do Programa “Visita às Escolas”, 
que tem por objetivo avaliar a infraestrutura, incluindo estrutura elétrica, hidráulica, 
mobiliário, pintura, iluminação, climatização e merenda escolar. | https://bit.ly/36-
Fi8qQ 
 
TCEMT | Escola Superior de Contas realiza Curso EaD Geo-obras 
Ao todo, 50 pessoas estão inscritas para a primeira turma do curso. As inscrições foram 
gratuitas e o curso será ministrado pela servidora do TCE-MT, Heloísa Auxiliadora Boa-
ventura de Moraes, tendo início no dia 1º de junho. | https://bit.ly/2XaaH7W 
 
TCEMT | TCE-MT cria comissões especiais de apoio e fiscalização para o enfrenta-
mento ao coronavírus  
O TCE-MT criou duas comissões especiais para o enfrentamento ao novo coronavírus 
(COVID-19): Apoio e Fiscalização. | https://bit.ly/2TOwwYI 
 
TCEMS | Cartilha do TCE-MS orienta contratação emergencial pela pandemia  
A elaboração dessa cartilha vem ao encontro do trabalho preventivo e pedagógico reali-
zado pelo TCE/MS, voltado a evitar a má utilização do dinheiro público. |  
https://bit.ly/3ccinL9 
 
TCEPA | Sessão Virtual: TCE registra processos. Pleno aprova Inspeção Extraordinária 
na Sespa  
O procurador de Contas do MPC-PA, Patrick Mesquita, fez uma exposição detalhada sobre 
o primeiro relatório relativo à aquisição de respiradores pelo governo estadual, sugerin-
do a realização de uma “Inspeção Extraordinária” na Sespa | https://bit.ly/2XaLqdI 

TCEPR | Tribunal questiona Prefeitura de Marmeleiro sobre aluguel de hospital  
O processo resultou no aluguel do Hospital Nossa Senhora das Graças, pelo prazo de cin-
co anos, por R$ 300 mil, sob a justificativa da necessidade de reforçar o atendimento a 
pacientes acometidos pela Covid-19 | https://bit.ly/3dg83TY  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TCEPR | Campos Gerais: empresas contratadas pelo DER devem restituir R$ 130 mil 
A falha mais grave encontrada pela inspetoria foi o pagamento de R$ 129.629,44 feito 
para o consórcio, o qual alegou que o valor seria repassado a seus funcionários na forma 
de assistência médica| https://bit.ly/2XI0pea  
 
TCEPR | Cautelar do TCE-PR suspende licitação de Marialva para arborização urbana 
A medida liminar foi tomada em razão de indícios de irregularidade em relação à reali-
zação da licitação de objetos distintos em lote único, o que seria restritivo à competiti-
vidade do certame | https://bit.ly/2ZLt053  
 
TCEPR | Pleno faz recomendações ao Instituto das Águas em licitações e afasta mul-
tas 
Tanto a irregularidade do processo licitatório quanto as multas aplicadas inicialmente 
foram motivadas por duas irregularidades: regulamentação insuficiente e contraditória 
da subcontratação no edital e ausência de critérios objetivos para a exigência de quali-
ficação econômico-financeira. Foi ressalvada a vedação injustificada à participação de 
consórcios. | https://bit.ly/3ernwR6  
 
TCEPR | Licitações de asfalto têm picos em períodos eleitorais no Paraná, aponta TCE 
Conforme números consolidados a partir de dados disponíveis no Mural de Licitações Mu-
nicipais do TCE-PR - no qual se encontram informações sobre todos os procedimentos li-
citatórios realizados pelas prefeituras paranaenses -, foram registrados picos considerá-
veis nos valores envolvidos em tais certames nos anos de 2012, 2014 e 2018. | https://
bit.ly/2ZOenya  
 
TCEPR | Cautelar suspende licitação de Pitangueiras para coleta e destinação do lixo  
A medida foi tomada em razão de indícios de irregularidade em relação à exigência de 
que o aterro seja de propriedade do licitante. | https://bit.ly/2ZJp6K5  
 
TCEPR | Punidas irregularidades em obras do Centro Municipal de Saúde de Mercedes  
Em virtude da falta de cobrança das duas multas por parte da atual e dos antigos secre-
tários de Saúde, o relator defendeu que os três devem restituir, de forma solidária, R$ 
26.092,68 ao tesouro de Mercedes. | https://bit.ly/2yI5UkJ 
TCEPR | Devido a falha em pregão, Ângulo não deve renovar contrato de coleta de 
lixo  
Os conselheiros também multaram o prefeito, Rogério Aparecido Bernardo (gestão 2017-
2020), e o pregoeiro Antônio Carlos da Silva, individualmente, em R$ 4.266,80. |  
https://bit.ly/36FWnHF 
 
TCEPI | TCE/PI cria comissão para analisar gastos no combate ao novo coronavírus  
A comissão, criada pela portaria 190/2020, é formada por diversos auditores de controle 
externo de diferentes setores, permitindo uma visão mais ampla do acompanhamento 
dos gastos. | https://bit.ly/2Xc2vnV  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TCEPI | TCE/PI suspende licitações não relacionadas ao combate ao coronavírus 
Foram analisadas 23 licitações em 06 órgãos estaduais envolvendo aproximadamente R$ 
19 milhões. | https://bit.ly/2TOFrta  
 
TCEPI | TCE/PI cria ferramenta para população acompanhar gastos no combate ao co-
ronavírus  
O “Painel Covid-19 Piauí” permite que a população verifique o valor total repassado pelo 
Fundo Nacional de Saúde – FNS ao estado e aos municípios piauienses, discriminando o 
montante de cada transferência, a data do recebimento e quanto deste valor é destina-
do a ações de enfrentamento à covid-19. | https://bit.ly/2XJ8MpW  
 
TCEPI | Covid-19: TCE/PI faz visitas técnicas em obras em três hospitais de campa-
nha em Teresina  
Equipes do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) realizaram visitas técnicas 
para acompanhamento das obras em três hospitais de campanha que estão sendo prepa-
rados em Teresina para atendimento exclusivo das vítimas do novo coronavírus. | 
https://bit.ly/3gzyTbu  
 
TCEPI | Instrução Normativa altera prazos nos sistemas Sistemas Licitações, Contra-
tos e Obras Web  
A nova Instrução Normativa traz medidas especificas sobre contratos relacionados ao en-
frentamento da covid-19. | https://bit.ly/3eqQ2T1  
 
TCERJ | TCE-RJ detecta irregularidades em Chamamento Público da Secretaria de 
Estado de Saúde para aquisição de respiradores e de testes rápidos 
Empresas não teriam a capacidade de entrega imediata dos produtos. | https://bit.ly/
36EYFXd  
 
TCERJ | TCE pede esclarecimentos ao Estado sobre contratação de estrutura para 
implantação de leitos hospitalares  
Com suspeitas de irregularidades, contratos têm valor de mais de R$ 106 milhões por 
seis meses de duração. | https://bit.ly/3gy55fv 

TCERJ | TCE-RJ determina celeridade para conclusão das obras da estação de metrô 
Gávea  
Corte de Contas considera insuficientes as ações realizadas até agora pelo Governo do 
Estado | https://bit.ly/3gzVGnt  
 
TCERJ | Auditoria encontra irregularidades em contrato de concessão da Linha 4 do 
Metrô  
Sérgio Cabral e Júlio Lopes, ex-governador e ex-presidente da Riotrilhos, deverão dar 
explicações sobre ausência de licitação e outras falhas identificadas em auditoria | 
https://bit.ly/2BcRJVO 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TCERJ | TCE-RJ identifica dano ao erário durante obras da estação multimodal do 
Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 
Engenheiro responsável pela fiscalização do contrato e construtora deverão devolver R$ 
2.928.192,85 | https://bit.ly/2yF0eYG  
 
TCERJ | Auditoria do TCE identifica dano adicional ao erário nas obras da Linha 4 do 
Metrô  
Corpo Técnico apontou, preliminarmente, superfaturamento de R$ 99 milhões. Em con-
trato anterior, já havia sido apurado dano de R$ 1,4 bilhão | https://bit.ly/2XeQGNL  
 
TCERJ | Auditoria do TCE aponta sobrepreço de mais de R$ 123 milhões na aquisição 
de respiradores pelo Governo do Estado do RJ 
Corpo Técnico sugere a devolução de mais de R$ 36 milhões aos cofres públicos | 
https://bit.ly/2XJkGjA  
 
TCERJ | TCE-RJ determina que Governo do Estado suspenda pagamentos a instituto 
responsável por hospitais de campanha  
Corte de Contas também solicita justificativas técnicas para a escolha do IABAS |  
https://bit.ly/3eqRlBp  
 
TCERN | Auditoria aponta preços acima do valor de mercado para leitos de Covid-19 
no hospital da Liga 
Cada leito custará R$ 3,2 mil no contrato com a Liga, o que significa mais que o dobro 
do gasto com leitos de UTI de perfil semelhante, segundo comparação feita pelos audi-
tores. | https://bit.ly/3erIEXs  
 
TCERN | Decisão do TCE admite pagamento antecipado em compras públicas durante 
pandemia 
A compra com pagamento antecipado deve observar alguns pressupostos, entre eles o 
esforço para resguardar o erário, com a obtenção de garantias por parte do fornecedor, 
além de compensações financeiras e penalizações por possíveis prejuízos ao poder públi-
co. | https://bit.ly/2yGBu2g 

TCERN | TCE aponta inconsistências em contratação do governo para implantação de 
hospital de campanha 
Conselheiro Gilberto Jales determinou diligência para Sesap comprovar desistência ofici-
al de utilização da Arena das Dunas e informar sobre continuidade do projeto. |  
https://bit.ly/3dekUGb 
 
TCERS | TCE-RS suspende concorrência pública para coleta de lixo em Passo Fundo 
O TCE-RS emitiu medida cautelar determinando que o Executivo Municipal de Passo Fun-
do abstenha-se de dar prosseguimento à concorrência pública que visa à contratação de 
empresa para a prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos do município. | https://bit.ly/2zFiHVD  
 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/2yF0eYG
https://bit.ly/2XeQGNL
https://bit.ly/2XJkGjA
https://bit.ly/3eqRlBp
https://bit.ly/3erIEXs
https://bit.ly/2yGBu2g
https://bit.ly/3dekUGb
https://bit.ly/2zFiHVD


TCERS | TCE-RS disponibiliza dados sobre contratações para o enfrentamento à Co-
vid-19 
Está disponível, no sistema LicitaCon Cidadão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), 
a consulta às contratações emergenciais dos órgãos públicos relacionadas ao enfrenta-
mento do novo coronavírus. | https://bit.ly/3dcwh1n 
 
TCETO | Fiscalização do TCE/TO identifica irregularidades em processos de compras 
referentes à área da saúde  
Controle Externo acompanha editais para assegurar transparência na aplicação dos re-
cursos | https://bit.ly/2yH44AC  
 
TCETO | Licitação de R$ 1,6 mi para contratar empresa de limpeza pública é suspensa 
pelo TCE/TO  
Com irregularidades no edital, prefeitura de Nova Olinda terá que fazer correções no 
processo de contratação | https://bit.ly/2AffHiG  
 
TCETO | Tribunal usa drone para fiscalizar construção do novo quartel do Corpo de 
Bombeiros  
Equipe realizou o trabalho em parceria com o IFTO | https://bit.ly/3exDLwe  
 
TCETO | Lançado o hotsite do TCE/TO sobre o combate ao Coronavírus 
Ferramenta já está disponível para toda população e gestores tocantinenses | https://
bit.ly/3grff1k  
 
TCETO | TCE/TO recomenda e Secretaria Estadual de Infraestrutura suspende execu-
ção de contrato de R$ 24,5 mi 
Empresa faria serviços de manutenção preventiva e reparo em órgãos públicos do Estado 
| https://bit.ly/3de8X35  
 
TCMSP | TCMSP apresenta resultados do segundo ano do Programa de Visitas às Esco-
las 
Entre os itens analisados estavam a organização dos espaços nas escolas (observação da 
existência de locais para a prática esportiva e laboratórios de ciências, previstos no Pla-
no Municipal de Educação e problemas estruturais das unidades de ensino (conservação 
predial, limpeza, acessibilidade, segurança, mobiliário, condições de banheiros, cozinha 
e refeitórios). | https://bit.ly/2TNQGSI  
 
TCMSP | TCMSP suspende a concorrência para concessão de cemitérios e crematório 
públicos  
O Colegiado referendou a suspensão do Edital de Concorrência 2//2019, promovido pela 
Secretaria de Governo Municipal, para concessão dos serviços de gestão, operação, ma-
nutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 cemitérios e crematórios públi-
cos, e da prestação de serviços funerários no Município de São Paulo, no valor estimado 
de R$ 6.857.000.000,00, pelo prazo 35 anos. | https://bit.ly/2TQOQQT  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TCMSP | Portal G1 destaca suspensão realizada por TCMSP de edital de concessão de 
cemitérios 
A matéria destaca que esta é a terceira suspensão do trâmite realizada pela Corte de 
Contas, que continua observando correções no edital. Ressalta, ainda, que de acordo 
com o TCMSP alguns serviços ficariam muito mais caros, como a cremação de corpos, 
que teria previsão de reajuste de aproximadamente 2.000%. | https://bit.ly/3erEsHa  
 
TCMRJ | TCMRJ fiscaliza gastos com Covid-19  
A publicação mapeia riscos e propõe duas determinações para ajuste de condutas, prin-
cipalmente relacionadas à publicização das ações governamentais nesse período emer-
gencial, visando a dar maior transparência e facilitar o controle externo e social. | 
https://bit.ly/3evdzSC  
 
TCMBA | TCM fará levantamento sobre gastos municipais com pandemia  
O objetivo é acompanhar de perto e obter informações sobre os atos praticados pelos 
gestores municipais, com a brevidade possível, de modo a reforçar a missão orientadora 
da Corte de Contas e estimular o uso eficiente e regular dos recursos públicos. | 
https://bit.ly/2XDNv14  
 
TCMGO | Robôs do TCMGO fiscalizam possíveis irregularidades em contratos realiza-
dos durante pandemia 
Publicações oficiais são inspecionadas diariamente em busca de contratações relaciona-
das ao enfrentamento da pandemia e disponibilizadas ao corpo de auditores do Tribunal. 
| https://bit.ly/36HbzUY 
 
TCMPA | TCMPA suspende licitação de quase R$5 milhões em Marabá, após receber 
denúncia 
Medida cautelar suspende processo licitatório da Secretaria Municipal de Obras e Vias 
Públicas de Marabá para contratação de empresa de engenharia para a execução de 
obras de drenagem estimadas em R$4.994.990,36. | https://bit.ly/2MavrGg  
 
TCMPA | Tribunal homologa sete medidas cautelares sustando seis pregões presenci-
ais e uma tomada de preços em Bragança 
O Tribunal orientou ao Jurisdicionado que promova a contratação do objeto “serviços de 
Engenharia para Recuperação de Defeitos em Pavimentos Asfálticos (tapa buraco) e 
CBUQ” por meio de pregão eletrônico ou que justifique a escolha pela tomada de pre-
ços. | https://bit.ly/2zyFZN0  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