
 

 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

NOTÍCIAS DO INTERESSE DO IBRAOP 
25 de maio a 25 de junho 

 

SITES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE___________ 
 
IBRAOP | Ibraop apresenta sistema nacional de controle de obras à diretoria da 
Atricon 
A exposição foi iniciada pelo vice-presidente de Relações Político-Institucionais da 
Atricon, o conselheiro Renato Rainha (TCDF), que fez um breve relato de algumas 
etapas já vencidas para o desenvolvimento do sistema, a exemplo de um comparativo 
da funcionalidade da ferramenta com uma similar no Ministério da Economia. | 
https://bit.ly/3i5Inw4 
 
IBRAOP | Contratos com destaque para obras e serviços de engenharia durante a 
pandemia é tema de debate virtual do Ibraop 
De acordo com o presidente do Ibraop e mediador do debate, esta segunda edição do 
webinar busca contemplar diversas questões relacionadas a contratos existentes e 
novas contratações durante a pandemia causada pelo Covid-19. | 
https://bit.ly/2BnmCa2 
 
PF | A Polícia Federal esclarece sobre procedimentos relacionados ao Auxílio 
Emergencial 
PF não fornece certidões solicitadas para a concessão do Auxílio Emergencial.  | 
https://bit.ly/2Yvizl9 
 
PF | PF prende empresário envolvido em desvios na área da saúde do Rio de Janeiro 
A prisão é desdobramento da Operação Favorito, deflagrada em maio de 2020. | 
https://bit.ly/3i1OyB2 
 
PF | PF apura desvios no combate à Covid-19 no Oiapoque/AP 
Operação Panaceia combate desvio de medicamentos e de teste de diagnósticos para 
Covid-19, além do uso indevido de serviços públicos de saúde. | https://bit.ly/3dqT1tG 
 
PF | PF, com apoio do MPF e da CGU, combate fraude em licitações na área de saúde 
em Cabo Frio/RJ 
PF investiga desvios de recursos públicos de aproximadamente R$ 7 milhões que 
seriam usados no combate à pandemia da COVID-19. | https://bit.ly/2Z7L2N6 
 
PF | Polícia Federal investiga contratos para fornecimento de insumos hospitalares 
em Pernambuco 
Operação Casa de Papel cumpre 35 mandados de busca e apreensão e conta com a 
participação de 160 policiais federais. | https://bit.ly/3fW2vim 
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PF | Polícia Federal deflagra Operação antídoto para investigar contratos da 
Prefeitura do Recife 
Contratações com dispensa de licitação podem ter gerado prejuízos de mais de R$ 80 
milhões aos cofres públicos. | https://bit.ly/2Z5lCj3 
 
PF | PF, com apoio do MPF e da CGU, combate fraude em licitações na área de saúde 
em Carapebus/RJ 
Operação Scepticus cumpre 25 mandados e busca em órgãos públicos e em endereços 
de empresas e pessoas físicas. | https://bit.ly/3i1aGeP 
 
 PF | Operação Cobiça Fatal desarticula associação criminosa envolvida em fraude à 
licitação 
PF investiga possíveis desvios de recursos públicos federais que seriam usados no 
enfrentamento ao novo coronavírus. | https://bit.ly/2ZkX8CL 
 

PF | PF, em ação conjunta, realiza diversas apreensões na região de Foz do Iguaçu 
A ações ocorreram no âmbito da Operação Hórus, Programa Vigia e Operação Covid-
19. | https://bit.ly/2Vaxtv9 
 
PF | Polícia Federal deflagra Operação Para Bellum e investiga compra de 
respiradores no Pará 
Esquema teria se aproveitado da emergência causada pela pandemia do Coronavírus 
para dispensar licitação e adquirir equipamentos sem serventia para o tratamento dos 
doentes. | https://bit.ly/3eJiu3b 
 
PF | PF investiga fraude nas compras emergenciais de insumos hospitalares para 
combate ao Covid-19 
Operação Dúctil apura que contratações suspeitas ultrapassem a quantia de R$ 21 
milhões. | https://bit.ly/31h316i 
 
PF | PF investiga fraudes em contratos públicos firmados para aquisição de máscaras 
de proteção facial 
Operação Personale desarticula esquema superfaturado de venda de máscaras para a 
Secretaria de Saúde do Tocantins. | https://bit.ly/3dy2wHF 
 
PF | PF e CGU combatem fraudes na área da saúde em municípios do Estado do Acre 
e Amazonas 
Operação Off-Label investiga supostas fraudes na contratação de empresas que 
fornecem medicamentos e insumos hospitalares para onze municípios. | 
https://bit.ly/3ex08Sx 
 
PF | Polícia Federal prende, mais uma vez, empresário acusado de desvios na saúde 
do Rio 
Envolvido já havia sido preso no bojo da Operação Fatura Exposta, deflagrada em abril 
de 2019. | https://bit.ly/2ZaBu3I 
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CGU | Operação Antídoto combate irregularidades na Secretaria de Saúde do Recife 
(PE) 
CGU, PF e MPF identificaram indícios de fraudes na aquisição de materiais médico-
hospitalares para combate à Covid-19. Valores ultrapassam R$ 80 milhões. | 
https://bit.ly/3dAmelY 
 
CGU | Operação Casa de Papel combate fraudes com recursos da saúde em Recife 
(PE) 
CGU, PF e MPF apuram indícios de irregularidades em contratação de empresa, por R$ 
7,5 milhões, no âmbito das ações de enfrentamento à pandemia. | 
https://bit.ly/31hrBE6 
 
CGU | CGU e PF combatem desvios de recursos pela Universidade Federal de Santa 
Catarina 
Operação Torre de Marfim II aprofunda investigações e identifica R$ 2,4 milhões em 
propina para direcionamento do projeto e-SUS Atenção Básica. | https://bit.ly/2NuIF1f 
 

CGU | CGU e Economia publicam portaria de análise paramétrica de orçamento de 
obras 
Objetivo é reduzir custos e aumentar a produtividade com implementação de 
controles inteligentes baseados em parâmetros obtidos em banco de dados de obras 
ou serviços similares. | https://bit.ly/2Nty3ju 
 
CGU | Operação Tapiraguaia – 3ª Fase combate desvios de recursos no Mato Grosso 
CGU, MPF e PF identificaram fraudes em obras de pontes em São Félix do Araguaia 
(MT) e Serra Nova Dourada (MT). Contratos ultrapassam R$ 9 milhões. | 
https://bit.ly/3euXfC0 
 
CGU | Ouvidoria-Geral da União realiza seminário virtual para discutir os desafios 
impostos pela pandemia 
Papel das ouvidorias, controle social, política de proteção de dados e teletrabalho 
serão alguns dos temas tratados. | https://bit.ly/31aVUwl 
 
CGU | CGU e PF combatem fraudes na área da saúde em municípios do Acre e 
Amazonas 
Operação Off-Label investiga supostas fraudes na contratação de empresas que 
fornecem medicamentos e insumos hospitalares para onze municípios. | 
https://bit.ly/2Nrda8p 
 
CGU | CGU e PF combatem fraudes na compra de produtos médico-hospitalares no 
Acre 
Operação Dose de Valores investiga supostas irregularidades na contratação de 
empresas que fornecem remédios e outros insumos. Prejuízo é de R$ 750 mil. | 
https://bit.ly/2VdSgy0 
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CGU | CGU e PF combatem fraudes em compras de máscaras cirúrgicas em São Luís 
(MA) 
Operação Cobiça Fatal investiga supostas fraudes na contratação emergencial de 
empresas que forneceram máscaras cirúrgicas para a Secretaria Municipal de Saúde. | 
https://bit.ly/3hVvW61 
 
CGU | CGU, PF e MPF contra desvio de recursos do combate à Covid-19 em 
Carapebus (RJ) 
Apurações indicam ilícitos na contratação de empresas fornecedoras de testes rápidos, 
EPIs, dentre outros materiais. Contratos somam R$ 4,7 milhões. | 
https://bit.ly/37XvXl2 
 
CGU | CGU, MPF e PF combatem irregularidades envolvendo recursos da saúde no 
Pará 
Operação investiga compra de ventiladores pulmonares para UTIs. Governo do Estado 
já pagou R$ 25,2 milhões por equipamentos inservíveis. | https://bit.ly/385DcaL 
 

CGU | CGU, PF e MPF combatem irregularidades com recursos da saúde em 
Rondônia 
Operação investiga possíveis fraudes na aquisição de produtos hospitalares para 
combate à pandemia. Valores das aquisições somam R$ 21 milhões. | 
https://bit.ly/2Yt6ddc 
 
CGU | CGU e PF combatem irregularidades na Secretaria de Saúde de Rio Branco (AC) 
Operação Assepsia apura fraudes em contratação de máscaras e álcool em gel para 
enfrentamento do coronavírus. Prejuízo é de R$ 1 milhão. | https://bit.ly/2B7o94m 
 
CGU | CGU, PF e MPF combatem irregularidades com recursos da saúde em Cabo Frio 
(RJ) 
Operação Exam apura ilícitos na aquisição e baixa de medicamentos; no pagamento de 
exames de sangue; e em fraudes em licitação para o combate à Covid-19. | 
https://bit.ly/37Z5l34 
 
TCU | TCU apresenta ao Congresso Nacional ações de controle em período de 
pandemia 
Participantes discutiram medidas para apoiar a economia durante a crise da Covid-19 e 
desafios para facilitar o acesso ao crédito a micro e pequenas empresas. | 
https://bit.ly/37WBbxC 
 
TCU | TCU contribui para sistemática de acompanhamento de obras públicas 
O TCU monitorou decisão anterior sobre o aperfeiçoamento da sistemática de 
acompanhamento de obras públicas. Embora alguns problemas tenham sido 
solucionados, não se constatou o registro de cadastro unificado que reunisse as obras 
paralisadas. | https://bit.ly/37XzhwN 
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TCU | Inscrições abertas para o curso Obras Públicas de Edificação e Saneamento – 
Módulo Execução 
A capacitação tem como público-alvo servidores e gestores de municípios com até 50 
mil habitantes, especialmente aqueles envolvidos com obras públicas de edificação e 
saneamento. | https://bit.ly/2Ytri7n 

TCU | TCU aprova 3º estágio da concessão de blocos de petróleo com risco 
exploratório 
“Os procedimentos da ANP relativos à habilitação das licitantes e ao julgamento das 
propostas foram de acordo com as prescrições legais e não comprometeram a 
competitividade”, afirmou o ministro-relator Aroldo Cedraz. | https://bit.ly/37X4FLE 

 
TCDF | Contratações emergenciais de logística e de leitos de UTI são alvo de 
fiscalização do TCDF 
A contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 86 leitos de UTI tipo II e 
20 leitos de enfermaria, a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar para 
enfrentamento ao COVID-19 (Processo 00600-00000707/2020-08-e), foi alvo de uma 
representação que questiona a escolha da empresa vencedora, em detrimento de 
outra que teria apresentado proposta com preço mais vantajoso. | 
https://bit.ly/2X2wFd0 
 

TCDF | Coronavírus: TCDF examina aquisição de scanners térmicos pelo Governo do 
DF 
Os equipamentos são tablets que realizam a leitura facial e detectam problemas 
respiratórios. | https://bit.ly/2BFxznH 
 
TCDF | Compra de ventiladores pulmonares é alvo de fiscalização do TCDF 
A compra foi alvo de representação, que aponta a ausência de informações sobre a 
aquisição, que permitam a fiscalização pelos órgãos de controle. | 
https://bit.ly/31ud6NB 
 
TCEBA | Sanitização das áreas do TCE/TCM visa à prevenção contra o coronavírus 
O objetivo principal da sanitização das áreas de trabalho é manter as condições de 
limpeza ou salubridade necessárias à prevenção ou ao combate de doenças, 
diminuindo a quantidade de microorganismos (ácaros, fungos, bactérias e vírus, entre 
outros) a níveis considerados seguros. | https://bit.ly/3fXQmct 
 
TCEBA | Auditoria do TCE/BA analisa compras do estado na pandemia 
O Governo do Estado da Bahia tem conseguido comprar equipamentos e insumos 
necessários ao combate à pandemia da Covid-19 a preços abaixo da média registrada 
pelas demais unidades da Federação, mas existem falhas na transparência das 
despesas. | https://bit.ly/2ZeMLA2 
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TCEPB | COVID- 19: Estado empenha despesas de combate à pandemia com recursos 
da educação e TCE-PB emite alerta 
O comitê Especial de Acompanhamento da Gestão do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), instituído para fiscalizar as ações do Governo do Estado no combate 
à pandemia causada pelo coronavírus, identificou o comprometimento de recursos da 
educação com despesas que evidenciam desvio de finalidade. | 
https://bit.ly/2BBW9FU 
 
TCEPB | 2ª câmara imputa débito de R$ 1,3 milhão à prefeita de Coremas por 
excesso de gastos com a coleta do lixo 
A gestora deve restituir R$ 1,3 milhão aos cofres públicos municipais. A quantia refere-
se ao excesso de gastos, em três anos e sem justificativa devida, com serviços de 
coleta, transporte e destinação final do lixo da cidade. | https://bit.ly/2CArDN0 
 

TCEGO | TCE-GO e MP-GO assinam termo de cooperação para reforçar fiscalização 
A assinatura foi formalizada em reunião realizada na sede do Tribunal, com a 
participação do procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi. | 
https://bit.ly/2NtFQxo 
 
TCEGO | Webinar do Ibraop é um dos destaques da semana 
Evento virtual trata das contratações durante a pandemia. Outros destaques são o 3º 
Fórum Nacional de Auditoria e a divulgação dos resultados do Educação que Faz a 
Diferença. | https://bit.ly/3ezjC9r 
 

TCEGO | TCE-GO quer averiguação da Saneago em licitação de ETE 
Tribunal não encontrou prova material de conluio, uma vez que as interessadas não 
chegaram a participar do certame. | https://bit.ly/3fRDCEq 
 
TCEGO | Empresa penalizada 18 vezes pelo TCE-GO impedida de contratar com o 
Estado 
Hopsfar foi condenada por não desonerar ICMS na venda de medicamentos ao Estado. 
| https://bit.ly/2YzPWU3 
 
TCEGO | TCE-GO exige cumprimento de garantia em obras públicas 
Código Civil estabelece a necessidade de reparação de defeitos pelo período de cinco 
anos após a entrega da obra. | https://bit.ly/3hWvRPg 
 
TCEGO | Cancelado edital da extinta Agetop 
Também foi aplicada multa ao gerente de projetos de obras rodoviárias à época. | 
https://bit.ly/38354fR 
 
TCEGO | Multa a ex-presidente da Agetop por não ter iniciado plano de ação 
Jayme Rincon deveria ter implantado o Sistema de Gerenciamento da Malha 
Rodoviária Estadual (SGM). | https://bit.ly/2CJgpWL 
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TCEMG | TCEMG celebra Termo de Ajustamento de Gestão com o município de 
Curvelo 
Foi referendada decisão monocrática proferida pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão 
no Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), processo n. 1084400, celebrado entre o 
Tribunal de Contas e a Prefeitura de Curvelo, com o objetivo de pactuar a adequação 
da estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária municipal. | 
https://bit.ly/3843dY3 
 
TCEMG | Contratos com destaque para obras e serviços de engenharia durante a 
pandemia é tema de debate virtual do Ibraop 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) convida os servidores de 
Tribunais de Contas, Ministério Público e de demais órgãos responsáveis por controle 
externo e interno, de todas as esferas do poder, inclusive órgãos policiais, para assistir 
ao seu 2° Webinar. | https://bit.ly/3i642E8 
 
TCEMG | Portal Covid-19 inclui informações de despesas estaduais e repasses da 
União para municípios mineiros 
O TCEMG disponibilizou mais três painéis com informações sobre receitas, despesas e 
situação fiscal dos municípios e do Estado de Minas Gerais em seu hotsite específico 
para dados acerca do enfrentamento à pandemia da Covid-19. | https://bit.ly/2VAJb2v 
 
TCEMG | Lei de Responsabilidade Fiscal, transparência e licitações foram destaques 
na primeira rodada do "Encontro Técnico: o TCEMG e os Municípios" virtual 
Com mais de 300 gestores públicos municipais inscritos, e mais de 600 visualizações 
simultâneas, o primeiro módulo de debates foi centrado nos temas Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Transparência e licitações em tempos de pandemia. 
Coordenado pelo diretor-geral do TCEMG, Marconi Braga, os analistas do Tribunal 
debateram sobre a temática "a atuação do controle em tempos de pandemia". | 
https://bit.ly/3i2J0X9 
 
TCEMG | Licitação internacional da Copasa em Montes Claros é suspensa pelo 
Tribunal de Contas 
A denúncia sustenta que a exigência de instituição financeira com patrimônio líquido 
comprovado no ano de 2018 superior a três bilhões de reais “tem o condão de 
restringir a competitividade e de direcionar a contratação”. | https://bit.ly/31hqogb 
 
TCEMG | Arcco faz recomendações aos gestores públicos sobre gastos para combate 
à Covid-19 
A rede de controle destacou que continuará monitorando a observância das 
recomendações e que serão adotadas as medidas para eventual responsabilização 
pessoal daqueles que tiverem dado causa ao descumprimento dos preceitos legais 
nela contidos. | https://bit.ly/3duUn6B 
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TCEMG | Terceiro módulo do Encontro Técnico virtual debateu sobre serviços de 
engenharia, gestão orçamentária e transferências de recursos 
Os mais de 300 gestores municipais inscritos tiveram palestras sobre os impactos da 
crise na infraestrutura municipal: obras e serviços de engenharia; gestão financeira e 
orçamentária; e transferência de recursos e prestação de contas. | 
https://bit.ly/3i3HTX9 
 
TCEMG | Tribunal de Contas auxilia municípios a dar transparência nos 
investimentos em saúde por meio de nova aba no Lupa de Minas 
A ideia é que os moradores das cidades em que não há portal da transparência possam 
estar informados sobre a gestão dos recursos da saúde. | https://bit.ly/2ZeVFNY 
 
TCEPE | Resolução define novas regras de transparência durante a pandemia 
A nova Resolução inclui duas novas determinações, uma no sentido de que no 
processo de contratação ou aquisição, além da identificação que contenha, no mínimo, 
o número e tipo do processo, deve ser disponibilizado em seção específica dos sites e 
portais da transparência na internet, a íntegra do contrato ou, na sua ausência, a nota 
de empenho correspondente. | https://bit.ly/3dxojPK 
 
TCEPE | Consultas orientam gestores sobre licitação de obras na pandemia 
No texto da consulta, o prefeito se referiu ao contexto atual como a  declaração da 
situação de emergência em saúde pública, da Organização Mundial da Saúde e do 
Ministério da Saúde, e a Lei Federal no 13.979/2020, referente  à adoção de medidas 
de enfrentamento com a finalidade de minimizar os efeitos devastadores do citado 
vírus. | https://bit.ly/2Bbdo0W 
 
TCEPE | TCE alerta prefeitura de Orobó sobre irregularidades em licitações 
O pedido de Alerta foi apresentado pela equipe técnica da Inspetoria Regional de 
Surubim (IRSU) e ratificado tanto pelo Inspetor da IRSU, quanto pela a Coordenadora 
da Coordenadoria de Controle Externo (CCE), mediante Despachos respectivos, após 
uma a auditoria de acompanhamento identificar problemas em três pregões 
presenciais do Fundo Municipal de Saúde de Orobó. | https://bit.ly/3fRJv4u 

TCEPE | Secretaria é alertada sobre contratos com Consórcio Nordeste 
O Tribunal de Contas emitiu um Alerta de Responsabilização ao Secretário de Saúde do 
Estado, André Longo, para que sejam tomadas providências no sentido de evitar 
possíveis futuros prejuízos aos cofres públicos decorrentes da compra, via contratos de 
rateio, de 110 ventiladores pulmonares junto ao Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, com recursos do Fundo Estadual de Saúde 
- FES de Pernambuco. | https://bit.ly/3fXZNZr 

 
TCEPE | TCE desenvolve metodologia de verificação preço nas auditorias da Covid-19 
A metodologia está sendo utilizada para apuração de sobrepreço ou 
superfaturamento, por acaso identificados, nos contratos e compras analisados pela 
equipe técnica do TCE. | https://bit.ly/2CLBwI5 

https://bit.ly/3i3HTX9
https://bit.ly/2ZeVFNY
https://bit.ly/3dxojPK
https://bit.ly/2Bbdo0W
https://bit.ly/3fRJv4u
https://bit.ly/3fXZNZr
https://bit.ly/2CLBwI5


 

 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
TCEPE | Cautelar determina suspensão de duas licitações em Goiana 
A primeira cautelar foi relacionada ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, previsto para o 
dia 27 de maio deste ano, estimado em R$ 104.150,76, que tratava da aquisição de 
acessórios para as bandeiras do Brasil, de Pernambuco e de Goiana, a serem usados 
nos desfiles cívicos e em outros eventos no município. A outra foi referente à 
Concorrência Pública nº 04/2020, marcada para 28 de maio, para contratação de 
serviços de reestruturação e modernização do estádio municipal, estimados em R$ 
4.640.954,40. | https://bit.ly/3eBU2QT 
 
TCERO | TCE-RO fiscalizará aplicação de recursos de auxílio financeiro a Estado e 
municípios 
Em nota técnica, Atricon conclui que os Tribunais de Contas Estaduais, Municipais e do 
DF devem fiscalizar a aplicação de recursos federais do auxílio financeiro para 
enfrentamento à pandemia. | https://bit.ly/2YBPC7j 
 
TCERO | TCA: modo rápido de ressarcir dano causado a patrimônio do TCE 
Instituído pela Portaria n. 200/2020, o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) é a 
forma rápida e desburocratizada de ressarcir dano causado a patrimônio do Tribunal 
de Contas. | https://bit.ly/31lhaiS 
 

TCERO | TCE e MP negam que impediram a contratação de hospital de campanha 
Em nota conjunta, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual negam que 
tenham impedido a contratação de hospital de campanha. | https://bit.ly/2ZeYyhM 
 
TCERR | 29º aniversário do TCERR é comemorado com live avaliando sua atuação 
durante pandemia 
Abrindo a apresentação, a presidente explicou que o quadro de servidores está 
atuando 100% em teletrabalho, de suas casas, com exceção de algumas ações 
presenciais necessárias, e fez uma breve explanação sobre a história, competências, 
missão e valores da instituição. | https://bit.ly/2Zh70NQ 

TCERR | Representantes do TCERR e TCU reúnem-se com comandante da operação 
acolhida para tratar do funcionamento do hospital de campanha 
O objetivo da vídeo conferência foi debater sobre os motivos que estariam obstando a 
abertura do Hospital de Campanha em Boa Vista, além de esclarecer se os 
procedimentos de abertura garantem o funcionamento do hospital durante a 
pandemia. | 
https://bit.ly/3dC7ymp 
 
TCESC | TCE/SC expede cautelar para afastamento de Helton Zeferino do Conselho 
Fiscal da SCPar Porto de Imbituba e suspensão da remuneração 
A medida é necessária em função de o atual conselheiro fiscal estar sendo investigado 
no procedimento de compra dos respiradores no valor de R$ 33 milhões, pagos 
antecipadamente e sem garantias — inclusive, por meio de força-tarefa composta pelo 
Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Civil de Santa Catarina, que 
desencadeou a Operação Oxigênio (O2). | https://bit.ly/31mnJ4L 
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TCESC | Estudo do TCE/SC apresenta orientações aos gestores municipais de 
educação em função do período da pandemia do novo coronavírus 
Entre elas, medidas sanitárias a serem adotadas para evitar a contaminação e a 
propagação do novo coronavírus; acolhimento inicial de alunos, professores e demais 
profissionais da área. | https://bit.ly/2A3NQCg 
 
TCESC | Força-tarefa do TCE/SC, MPSC e da Polícia Civil realiza segunda etapa de 
operação que investiga compra fraudulenta de respiradores 
Para o diretor de Contas de Gestão (DGE) do Tribunal de Contas, Sidney Tavares Júnior, 
é possível afirmar que houve sobrepreço dos respiradores. | https://bit.ly/2CLE1dr 
 
TCESC | TCE/SC coordena comissão nacional voltada ao acompanhamento das 
aquisições para o combate ao novo coronavírus 
Entre as metas estabelecidas no Plano está orientar a realização de atividade de 
fiscalização nas áreas específicas por tribunais de contas; propor a padronização de 
procedimentos de fiscalização e de encaminhamento dos resultados alcançados; 
construir e compartilhar bases comuns de conhecimento para subsidiar ações de 
controle; e, ainda, compartilhar informações e experiências. | https://bit.ly/2NBCbh3 
 
TCESP | Estado de SP acumula mais de R$ 270 milhões em obras paradas na Saúde, 
aponta TCESP 
A falta de leitos, por exemplo, tem sido um dos principais desafios encontrados para 
tratar os mais de 111 mil infectados pelo vírus no Estado de São Paulo. | 
https://bit.ly/2NvODz4 
 
TCESP | Ferramenta do TCESP monitora 1.309 obras atrasadas e paradas no Estado 
A soma dos contratos, firmados por meio do Estado e dos municípios, alcança o valor 
de R$ 48.687.067.597,91. | https://bit.ly/3dGjfIY 

TCESP | Painel do TCESP mapeia gastos dos municípios com enfrentamento ao 
coronavírus 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) implantou o Painel COVID-
19/TCESP, uma ferramenta que permite ao cidadão monitorar as receitas e os gastos 
dos 644 municípios paulistas, exceto a Capital. | https://bit.ly/3hWG1PU 
 
TCESP | No combate à COVID-19, Prefeituras contratam R$ 1 bi sem licitação 
Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revela 
que, juntas, as Prefeituras paulistas (exceto da Capital) já realizaram contratações 
ajustadas com dispensa de licitação que ultrapassaram a cifra de R$ 1 bilhão. | 
https://bit.ly/2A8lXZW 
 
TCESP | TCE debate retomada de obras da Linha-6 do Metrô 
Na oportunidade, foram esclarecidos pontos acerca do retorno das obras do trecho, 
que liga os bairros da Brasilândia a São Joaquim, e que estão paradas desde 2 de 
setembro de 2016. | https://bit.ly/2CAF8MG 
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TCESP | TCE apura possíveis irregularidades em compra de mais de R$ 9 mi em luvas 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de despacho de 
autoria do Conselheiro Antonio Roque Citadini, deu prazo de 30 dias para que a 
Secretaria de Estado da Saúde explique possíveis irregularidades na compra, ao valor 
de R$ 9.161.100,00, realizada por dispensa de licitação, para aquisição de luvas 
hospitalares. | https://bit.ly/3i48vaA 
 
TCESE | TCE vai acompanhar devolução de recursos gastos com respiradores não 
entregues 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) fará um acompanhamento junto ao governo 
estadual quanto às medidas adotadas para o ressarcimento de valores investidos na 
aquisição de respiradores para o tratamento da Covid-19, por meio do Consórcio 
Nordeste, que não serão mais entregues. | https://bit.ly/2Be99BD 
 
TCESE | TCE fará auditoria operacional nos contratos firmados pelo Estado com o 
Consórcio Nordeste 
Segundo ele, o objetivo é não apenas subsidiar a análise das contas do Governo 
estadual nos exercícios 2019 e 2020, como também atualizar a legislação própria da 
Corte de Contas no que diz respeito à fiscalização dessa modalidade de despesa. | 
https://bit.ly/3g0bXB6 
 
TCEAL | TCEAL encontra irregularidades em contrato firmado pela prefeitura de 
Girau do Ponciano 
O objeto seria a aquisição de uma central de gases medicinais no valor de R$ 
332.510,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e dez reais) a ser destinada ao 
Hospital de Campanha do município. | https://bit.ly/2BKl6ig 

TCEAP | TCE Amapá acompanha inauguração do Hospital Universitário 
A inauguração do HU foi antecipada por conta do reforço na retaguarda de 
atendimento às vítimas na quarentena. Até então, a inauguração estava prevista para 
o final do ano. | https://bit.ly/2CAT9dg 
  
TCEAP | Levantamento do TCE Amapá identifica avanços e deficiências na saúde 
amapaense 
O trabalho identificou características essenciais dos sistemas de governança e gestão 
da saúde, adotados por organizações públicas e privadas tanto na esfera estadual, 
quanto municipal, que recebem recursos públicos, mesmo que eventualmente. | 
https://bit.ly/3803ECI 
 
TCEAM | Tráfico de animais, água e saneamento básico foram discutidos durante 
Websimpósio do TCE 
O acesso, uso e proteção dos recursos naturais em tempos da Covid-19 e o caso 
específico da caça furtiva foram temas abordados no evento, pelo professor do 
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, Gildo Espada.  | 
https://bit.ly/3dHh7Rf 
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TCEAM | TCE emite alerta ao Governo e às prefeituras sobre transparência de dados 
durante a pandemia 
De acordo o alerta, os Executivos devem manter atualizados os Portais da 
Transparência para disponibilizar, em tempo real e enquanto durar a situação 
emergencial decorrente da pandemia da covid-19, as ações públicas e os atos de 
gestão para permitir o acompanhamento pela sociedade e pelos órgãos de controle. | 
https://bit.ly/2YxXneb 
 
TCECE | TCE Ceará apresenta ações de controle e transparência durante live com 
Grupo de Comunicação O Povo 
A iniciativa faz parte do projeto Agir, que disponibilizou uma plataforma que reúne as 
principais notícias sobre Covid-19 que estão circulando pelo mundo. | 
https://bit.ly/3ezVsM3 
 
TCECE | Secretário de Controle Externo apresenta atuação do TCE Ceará no controle 
e transparência pública durante a pandemia 
O encontro virtual, com o tema “Controle e transparência pública durante a 
pandemia”, foi apresentado pelo jornalista e diretor de marketing do Grupo O Povo de 
Comunicação, Cliff Vilar, com participação do repórter de política do O Povo, Filipe 
Pereira. | https://bit.ly/3dziIZg 
 
TCECE | Painel Covid-19 disponibiliza dados sobre contratações emergenciais para 
combate à pandemia no Ceará 
Com o intuito de centralizar informações sobre as contratações voltadas ao combate 
da pandemia do novo coronavírus, realizadas pelas administrações públicas, o Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará está disponibilizando uma nova ferramenta: o Painel de 
Dispensas de Licitações Emergenciais e Inexigibilidades relacionadas à Covid-19. | 
https://bit.ly/2CFF6Dj 
 
TCECE | Conselheiro Edilberto Pontes debate aquisições decorrentes da pandemia e 
necessidade de fiscalização 
Também estiveram entre os assuntos a continuação dos julgamentos dos processos 
pelo TCE Ceará, por meio do Plenário Virtual, o atendimento contínuo da Ouvidoria, 
realizados à distância, durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), 
dentre outros temas. | https://bit.ly/380A8N0 
 
TCECE | Presidente do TCE Ceará reforça importância da transparência na gestão 
pública 
O presidente também informou que o TCE realizará ações, em conjunto com o 
Ministério Público Estadual, voltadas ao período eleitoral e ao processo de transição. | 
https://bit.ly/384DdLX 
 
TCECE | Sistema eletrônico vai aferir atuação dos gestores públicos no 
enfrentamento à Covid-19 
A primeira ação do programa tem como tema “Atuação Nacional dos Gestores 
Públicos no Enfrentamento à Covid-19”. | https://bit.ly/3dzTdXF 

https://bit.ly/2YxXneb
https://bit.ly/3ezVsM3
https://bit.ly/3dziIZg
https://bit.ly/2CFF6Dj
https://bit.ly/380A8N0
https://bit.ly/384DdLX
https://bit.ly/3dzTdXF


 

 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

TCEES | Determinação sobre aquisição e instalação de câmeras de 
videomonitoramento 
Contratação para fornecimento de câmeras de videomonitoramento e para o serviço 
de instalação do produto deve ser feita de forma segregada ou a administração deve 
comprovar os motivos de natureza técnica ou econômica que justifiquem a não 
segregação. | https://bit.ly/2Za3DYS 
 
TCEES | Trinta por cento da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública pode 
ser destinado a outras finalidades O Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo 
(TCE-ES), em resposta à consulta formulada pela prefeitura da Serra, esclareceu que 
30% da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) pode ser 
desvinculada de sua finalidade – integrando o montante da Desvinculação de Receitas 
Municipais (DRM). Os outros 70% devem ser utilizados exclusivamente no serviço de 
iluminação pública. | https://bit.ly/31hBtxG 
 
TCEMA | Decisão do TCE-MA dá mais transparência a gastos com enfrentamento ao 
Covid-19 
Por meio de Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), os 
fiscalizados estaduais e municipais do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
agora são obrigados a disponibilizar as contratações ou aquisições realizadas nos sítios 
e/ou portais de transparências específicos, referentes aos gastos com aquisições de 
insumos e contratação de serviços decorrentes das medidas de enfrentamento do 
novo coronavírus (Covid-19). | https://bit.ly/2Zazokv 
 
TCEMA | TCE intensifica ações de fiscalização dos recursos destinados ao combate da 
pandemia do coronavírus 
As ações de fiscalização irão incidir tanto sobre os recursos estaduais quanto os 
federais, com o emprego de metodologias adequadas à origem de cada quantitativo e 
as formas de sua aplicação. | https://bit.ly/3eCBCQ5 

TCEMT | Prefeitura de Rondonópolis tem 48h para repassar recursos federais à Santa 
Casa 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) determinou que a Prefeitura de 
Rondonópolis repasse à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, no prazo máximo 
de 48 horas, os R$ 2,4 milhões destinados pelo Governo Federal para manutenção dos 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes 
acometidos pelo novo coronavírus (Covid -19). | encurtador.com.br/ikAHQ 
 
TCEMT | TCE-MT constata inconformidades em leitos exclusivos para Covid-19 em 8 
unidades de saúde 
Na fiscalização, realizada pela Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio 
Ambiente por iniciativa do presidente da Corte de Contas, Guilherme Antônio Maluf, a 
equipe técnica encontrou inadequações no número de leitos de UTI declarados e 
existentes, leitos inaptos para funcionamento, falta de equipamentos, ausência de 
justificativa para desabilitação, dentre outros. | https://bit.ly/3eASSFf 
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TCEMT | Webinar do Ibraop sobre contratos durante a pandemia será nesta quinta-
feira (25), às 16h 
Este webinar do Ibraop busca contemplar diversas questões relacionadas a contratos 
existentes e novas contratações durante a pandemia causada pelo Covid-19. | 
https://bit.ly/2NsUtkI 
 
TCEMT | Prefeitura de Cuiabá tem três dias para divulgar informações sobre 
contratações referentes à Covid-19 
De acordo com o relator, a equipe técnica da Corte de Contas constatou que 
procedimentos realizados pela Prefeitura de Cuiabá para enfrentamento da Covid-19 
não estavam sendo devidamente disponibilizados no Portal da Transparência. | 
https://bit.ly/2BDFjXa 
 
TCEMT | TCE-MT emite orientação técnica sobre contratações de obras e serviços de 
engenharia 
O documento foi elaborado em resposta a consulta informal feita por jurisdicionado 
sobre a possibilidade de dispensa de licitação para contratações de obras e serviços de 
engenharia. | https://bit.ly/31pEDiO 
 
TCEMT | Auditoria constata irregularidades em contrato da Secretaria de Serviços 
Urbanos de Cuiabá 
A auditoria avaliou principalmente a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos 
domiciliares efetuada pela empresa Ecopav Construção e Soluções Urbanas Ltda, em 
Cuiabá. | https://bit.ly/3i3Y4Ut 
 

TCEMT | TCE-MT suspende compra de kits para teste rápido da Covid-19 por indícios 
de sobrepreço 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Arinos terá que suspender 
cautelarmente todo e qualquer contrato decorrente da dispensa de licitação destinada 
a aquisição emergencial de kits para teste do novo coronavírus (Covid-19). | 
https://bit.ly/2Vme76h 

TCEMT | Força-tarefa do TCE-MT fiscaliza aproximadamente R$ 64 milhões das 
licitações para combate à Covid-19 
O recurso representa o volume potencial de fiscalização da Corte de Contas em relação 
aos recursos aplicados no enfrentamento da pandemia. Ao todo, 84 órgãos públicos 
estaduais e municipais fizeram aquisições exclusivas para combater a Covid-19 em 
mais de 390 licitações ou contratações por dispensas de licitação. | 
https://bit.ly/2Vn0Ydj 
 
TCEMT | TCE-MT lança hotsite com informações, orientações e fiscalizações sobre a 
Covid-19 
O hotsite conta com as informações produzidas pelo TCE-MT no período do novo 
coronavírus, como as lives, dicas e notícias, a produtividade semanal dos servidores, 
além das legislações e normas pulicadas pelo Governo Federal, pelo Governo do 
Estado e as portarias internas. | https://bit.ly/2BFjVks 
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TCEMT | TCE-MT assina termo de compromisso com Governo e prefeituras para 
centralizar regulação de leitos da Covid-19 
O objetivo de propor o Termo de Compromisso Emergencial foi para harmonizar a 
regulação dos pacientes entre todos os entes para que o trabalho seja mais eficiente, 
em tempos de pandemia. | https://bit.ly/382tW79 
 
TCEMT | TCE-MT suspende cautelarmente dispensa de licitação de Pedra Preta 
Por indícios de sobrepreço, o conselheiro Isaias Lopes da Cunha suspendeu, 
cautelarmente, uma dispensa de licitação realizada pela Prefeitura de Pedra Preta para 
contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos 
sólidos e de limpeza pública, no montante de R$ 1,9 milhão. | https://bit.ly/2YyG9gJ 
 
TCEMS | TCE-MS faz recomendações à Campo Grande sobre medidas de 
enfrentamento à pandemia 
As recomendações estão fundamentadas em um relatório de acompanhamento feito 
pela equipe da Divisão de Fiscalização de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul. | https://bit.ly/2YAvCC4 
 
TCEPR | Debate virtual aborda contratos para obras públicas durante a pandemia 
O objetivo é debater as ações dos tribunais de contas e demais órgãos de controle 
quanto à exigência de publicidade e divulgação de todos os elementos das 
contratações, falar da atuação conjunta desses órgãos fiscalizadores, bem como 
responder às principais dúvidas e demandas dos gestores e servidores públicos 
participantes, além de orientá-los sobre as notas técnicas e normas sobre o assunto já 
editadas. | https://bit.ly/2NsXzoX 
 

TCEPR | Município pode celebrar convênio para utilizar hospital de cidade vizinha 
Os profissionais contratados pelo município que irá utilizar o hospital da cidade vizinha 
não poderão negar serviço aos cidadãos do município onde está localizada a instituição 
de saúde. | https://bit.ly/2B4HZxg 

TCEPR | Suspensa licitação de Campo Largo para atualizar sistema de semáforos 
O objetivo da licitação é a contratação, pelo valor máximo de R$ 4.918.955,00, de 
empresa para atualização, com fornecimento de peças, do sistema semafórico desse 
município da Região Metropolitana de Curitiba. | https://bit.ly/3g1cgvK 
 
TCEPR | Obra de asfalto em avenida gerou dano de R$ 51,2 mil ao cofre de Curitiba 
O documento objetivou a realização de obras de requalificação em trecho da Avenida 
Manoel Ribas, no bairro Santa Felicidade, pelo valor total previsto de R$ 
21.423.283,15. | https://bit.ly/2ZdLBon 
 
TCEPR | TCE confere leitos de UTI para Covid-19 nas 6 maiores cidades do Paraná 
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) está notificando as prefeituras de Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu para que informem o 
número exato e a localização dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTIs), bem 
como as equipes médicas, destinadas ao atendimento de doentes afetados pelo novo 
coronavírus. | https://bit.ly/3g5URSF 
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TCEPR | TCE-PR suspende pagamentos a empreiteira de pavimentação em 
Umuarama 
A empresa é responsável pela execução de obras de pavimentação orçadas em R$ 
7.376.753,04 na Avenida Ivo Shizuo Sooma, situada nesse município do Noroeste 
paranaense. | https://bit.ly/3g0VDQy 
 
TCEPR | Rolândia não corrige edital e licitação para o lixo é suspensa novamente 
O certame objetiva a contratação, por esse município da Região Metropolitana de 
Londrina, de empresa prestadora de serviços de coleta de lixo, poda de árvores, 
roçagem, varrição manual e operação do aterro sanitário, pelo valor máximo de R$ 
7.836.769,20. | https://bit.ly/3gc8Oyv 
 
TCEPR | Suspensa licitação para construir quadra esportiva em escola de Ângulo 
Medida cautelar suspende a licitação do Município de Ângulo (Região Metropolitana 
de Maringá, no Norte do Estado) para contratar empresa para a construção de quadra 
de esportes na Unidade de Ensino Espaço Educativo Urbano II, pelo valor máximo de 
R$ 416.769,59. | https://bit.ly/3dBPrgg 
 
TCEPR | Suspensa licitação para obra do sistema de esgoto de Querência do Norte 
A medida foi tomada em razão de indícios de irregularidade em relação à 
desclassificação de licitante porque a garantia ofertada não estava acompanhada da 
Certidão de Regularidade Operacional junto à Superintendência de Seguros Privados 
(Susep). | https://bit.ly/31kivGz 
 
TCEPR | TCE-PR multa secretário de Urbanismo e expede recomendações a Sarandi 
Com valor de R$ 4.266,80, a sanção financeira foi imposta devido à comprovação de 
falhas no edital do Pregão Presencial nº 54/2018, realizado pelo município para o 
fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material utilizado na 
pavimentação e manutenção de vias asfaltadas. O munícipio também recebeu duas 
recomendações para as futuras licitações da área. | https://bit.ly/3dCtpKt 
 
TCEPR | Seap deve apresentar plano de conservação do Palácio das Araucárias 
Foram feitas 24 recomendações e oito determinações ao órgão, em função de 13 itens 
ressalvados. | https://bit.ly/38566Yo 
 
TCEPR | Hospital deve restituir R$ 410 mil ao cofre de Quatiguá, determina o TCE-PR 
A parceria, que envolveu o repasse de R$ 960 mil, teve como objetivo a realização de 
atendimento médico de urgência e emergência, visando complementar os serviços de 
saúde ofertados por esse município do Norte Pioneiro. | https://bit.ly/31jA49K 
 
TCEPR | Envolvidos no caso AMA-Comurb devem restituir R$ 32,4 milhões a Londrina 
Os valores originais foram gastos em 1999 para pagar bens não entregues e serviços 
jamais prestados, muitas vezes contratados por meio de licitações fraudulentas, além 
de terem sido empregados para custear despesas desnecessárias. | 
https://bit.ly/2CFKLt3 
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TCEPR | Cautelar suspende licitação de consórcio para iluminação em 10 cidades 
A medida foi tomada em razão de indícios de irregularidade em relação à utilização da 
modalidade pregão para licitar serviços que não são considerados comuns. | 
https://bit.ly/384uSbl 
 
TCEPR | Pleno anula inabilitação de empresa em licitação promovida pela Unicentro 
O certame objetiva o registro de preços para a contratação, pelo valor máximo de R$ 
2.091.571,20, de serviços terceirizados de limpeza e manutenção para o Campus 
Cetedeg da universidade, situado em Guarapuava, no Centro-Sul paranaense. | 
https://bit.ly/2BI9jB6 
 
TCEPR | Cautelar suspende licitação de Alvorada do Sul para comprar pá 
carregadeira 
Os procedimentos adotados pelo município não atenderam à legislação aplicável, pois 
não foi realizado efetivo estudo quanto às necessidades da prefeitura, mas apenas a 
cotação de preços. | https://bit.ly/2B4JOdA 
 
TCEPI | Covid-19: TCE/PI e Ministério Público vistoriam estrutura do Hospital Natan 
Portela 
Na visita à UTI para pacientes com COVID-19, a equipe da inspeção constatou que 
faltam prateleiras e armários. Os profissionais não recebem toda a paramentação 
necessária. Segundo o diretor do hospital, há um projeto para que sejam instalados 
mais 10 leitos com a finalidade de receber mais pacientes. | https://bit.ly/3dBQZH6 
 
TCEPI | Comissão Covid-19 faz segunda visita técnica ao Hospital de Campanha do 
Verdão 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) fez uma segunda visita técnica para 
acompanhamento de atendimentos e de estrutura ao Hospital de Campanha do 
Verdão, para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19. | 
https://bit.ly/2Beu33z 
 
TCEPI | TCE-PI orienta Governo do Estado quanto a licitações de obras por meio 
eletrônico 
O comunicado partiu da Comissão TCE/PI COVID-19, e ocorre após a publicação do 
Decreto Estadual nº 19.034, de 17 de junho de 2020, que passou a incluir entre as 
atividades tidas como essenciais aquelas decorrentes de obras públicas. | 
https://bit.ly/2Vi8TIU 
 
 TCERJ | TCE-RJ reafirma superfaturamento da ordem de R$ 1,5 bilhão na obra da 
Linha 4 do metrô 
A relatoria do processo foi da conselheira-substituta Andrea Siqueira Martins e a 
apreciação do processo 101.387-5/18 durou mais de duas horas, com direito a nove 
defesas orais dos representantes das partes envolvidas. | https://bit.ly/3g0XBAq 
 
TCERJ | TCE encontra irregularidades na compra de medicamentos pela Secretaria 
Estadual de Saúde no combate ao novo coronavírus 
Corte de Contas determinou restrição de pagamentos de dois contratos no valor de R$ 
13.092.312. | https://bit.ly/3duVeUY 
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TCERJ | TCE-RJ determina restrição a pagamentos da Secretaria Estadual de Saúde a 
contratadas em combate à pandemia 
De acordo com o levantamento dos órgãos de controle interno e análises da SGE, o 
dano efetivado apenas nos contratos com a Carioca chega a R$ 1.097.269,30. Já o dano 
potencial, caso haja a execução completa dos contratos, chega a R$ 16.326.000. | 
https://bit.ly/2CCkQT2 
 
TCERJ | Auditoria do TCE aponta irregularidades na gestão de imóveis do 
Rioprevidência 
Ocupação irregular, inadimplência e valores de cessão abaixo dos de mercado foram 
alguns dos achados. | https://bit.ly/3i6ArdI 
 
TCERJ | TCE multa e inabilita ex-gestores da Riotrilhos para exercerem cargos 
públicos 
Envolvidos sonegaram informações durante auditoria de fiscalização da construção da 
estação de metrô General Osório. | https://bit.ly/3dAu7rE 
 
TCERJ | TCE determina que Governo do Estado não faça contrato de gestão com OSs 
para hospitais de campanha 
Corte de Contas já havia indicado suspeita de irregularidades no contrato com Iabas e 
pedido suspensão de pagamentos. | https://bit.ly/3g3Aohh 
 
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 

TCERJ | COVID-19: TCE restringe mais pagamentos da Secretaria Estadual de Saúde 
para compra de remédios 
Corte de Contas também solicitou esclarecimentos sobre aquisição de máscaras N95. 
https://bit.ly/3i1DIuZ 

TCERN | Tribunal de Contas inclui ações de enfrentamento à pandemia no Plano de 
Fiscalização Anual 
A revisão do Plano está alinhada às diretrizes da Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), sintetizadas por meio do PARECER 
TÉCNICO CNPTC Nº 05/2020 do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de 
Contas (CNPTC). | https://bit.ly/3i3eI6D 
 
TCERS | Fiscalizações do TCE-RS realizadas nos últimos 60 dias geram economia de R$ 
53 milhões aos cofres públicos 
Durante os primeiros 60 dias do isolamento social, o TCE-RS concluiu 549 relatórios de 
auditoria e realizou 3.828 procedimentos de fiscalização, dos quais 172 geraram 
benefícios econômicos quantificáveis ao povo gaúcho estimados em 53 milhões de 
reais. | https://bit.ly/2VjLOFG 
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TCERS | TCE-RS debate meio ambiente e controle externo em webconferência 
Na abertura do evento, o presidente do TCE-RS, conselheiro Estilac Xavier, destacou a 
relevância de debater a questão ambiental. | https://bit.ly/3i2odmw 
 
TCERS | TCE-RS determina retenção nos pagamentos de contrato de coleta de lixo 
em Cruz Alta 
O Município de Cruz Alta realizou com a empresa Ansus Serviços Ltda., por valores 
tidos como antieconômicos pagos na prestação de serviços de coleta, transbordo, 
transporte e destinação final de lixo. | https://bit.ly/2Za1fRP 
 
TCETO | TCE/TO entra para história com a primeira sustentação oral em sessão 
virtual do Pleno 
Sessões estão sendo realizadas por meio de videoconferência na prevenção e combate 
à pandemia. | https://bit.ly/3eDsU47 
 
TCETO | Municípios atendem ao chamado do TCE/TO e elaboram Plano de Combate 
às Queimadas 
Cerca de 90% das prefeituras tocantinenses já enviaram o documento à Corte de 
Contas. | https://bit.ly/2VlJSfQ 
 
TCETO | Pleno do TCE/TO ratifica cautelar que suspende pagamento de contrato de 
R$ 5 milhões 
Fiscalização identificou irregularidades em processo da prefeitura de Palmeirante. | 
https://bit.ly/31hi1RB 
TCETO | Tribunal institui dois novos filtros para a fiscalização de licitações, contratos 
e obras 
Funcionalidades são do Sicap-LCO Módulo Auditor e uma delas é para uso exclusivo 
sobre processos frente à pandemia . | https://bit.ly/3g0Ogc6 
 
TCMSP | Recursos destinados ao combate à Covid-19 pelo TCMSP irão para o 
Hospital M'Boi Mirim 
A instituição de saúde atende uma população de mais de 700 mil habitantes da região 
compostas pelos bairros do M'Boi Mirim, Jardim Ângela, Jardim São Luiz e arredores. | 
https://bit.ly/2VkbrpP 
 
TCMSP | G1 destaca suspensão de pregão para contratação de empresa de logística 
de medicamentos 
O edital de licitação divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o valor 
de empenho de R$ 63 milhões, apontou 17 irregularidades. Entre elas, estão a 
pesquisa de preços realizada considerada insuficiente pelas áreas técnicas do Tribunal. 
| https://bit.ly/2A5s7Kl 
 
TCMRJ | Contratos da prefeitura do Rio em tempos de Covid-19 estão sob controle 
Monitoramento do TCMRJ ganha reforço com robô desenvolvido para coletar e 
analisar dados. | https://bit.ly/386Z4m3 
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TCMRJ | TCMRJ reanalisará processos sobre obras da Transbrasil, Transcarioca e 
Bacia de Jacarepaguá 
O ex-secretário municipal de Obras Alexandre Pinto e outras 21 pessoas, entre físicas e 
jurídicas, terão que devolver R$ 22 milhões ao município do Rio, além de pagar outros 
R$ 22 milhões de multa, ou 100% do valor do dano. Eles têm 15 dias para apresentar 
as suas defesas. | https://bit.ly/31ivGrJ 
 
TCMRJ | TCMRJ determina citação de responsáveis por obras sem contrato 
Gestores deverão apresentar defesa por supostas irregularidades em obras 
emergenciais de contenção de encostas. | https://bit.ly/2ZfssCy 
 
TCMRJ | TCMRJ vê a possibilidade de superfaturamento na Saúde do Rio 
Plenário convoca responsáveis para explicar diferença de mais de R$ 156 milhões entre 
valores cotados e preços de referência. |  https://bit.ly/2BbJqtI 
 
TCMBA | Prefeituras têm 15 para informar TCM sobre gastos com pandemia 
Após o recebimento das respostas, os dados serão analisados pelas inspetorias 
regionais de controle externo do TCM, que definirão os processos de 
acompanhamento e de fiscalização a serem adotados. | https://bit.ly/3ezVOSB 
 
TCMGO | Robôs do TCMGO fiscalizam possíveis irregularidades em contratos 
realizados durante pandemia 
Publicações oficiais são inspecionadas diariamente em busca de contratações 
relacionadas ao enfrentamento da pandemia e disponibilizadas ao corpo de auditores 
do Tribunal. | https://bit.ly/36HbzUY 
 
TCMPA | Municípios do Pará contrataram mais de R$241 milhões com dispensa de 
licitação para combater a Covid-19 
Deste total, 571 foram pela modalidade de dispensa de licitação, o que totaliza 
R$241.027.451,61 em serviços contratados. Ou seja, de acordo com dados do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), 96,6% das contratações emergenciais 
foram com dispensa de licitação. | https://bit.ly/380itoQ 
 
TCMPA | Municípios do Pará realizam 31 licitações emergenciais sobre Covid-19 em 
72h, aponta TCM 
Conforme os dados disponibilizados pelo Tribunal, essas 538 licitações representam o 
montante de R$ 244.994.139,43 em contratações municipais. As empresas 
relacionadas a materiais de segurança, gestão de saúde pública e de alimentos lideram 
a lista de fornecedores em volume financeiro de contratos junto aos municípios. | 
https://bit.ly/2ZcxOi8 
 
TCMPA | Tribunal homologa sete medidas cautelares sustando seis pregões 
presenciais e uma tomada de preços em Bragança 
O plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) 
homologou sete medidas cautelares aplicadas contra a Prefeitura de Bragança, 
sustando seis processos licitatórios na modalidade de pregão presencial e uma tomada 
de preços, por contrariarem a legislação vigente em período de pandemia de Covid-19 
e instruções normativas do Tribunal. | https://bit.ly/2zyFZN0 
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TCMPA | Municípios seguem orientações do TCMPA sobre realização de licitações 
durante pandemia de Covid-19 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) tem constatado que prefeituras 
e câmaras de vereadores, assim como outros órgãos públicos municipais das 
administrações direta e indireta estão buscando seguir as orientações da Corte de 
Contas referentes a processos licitatórios. | https://bit.ly/3g0RUTk 
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