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SITES DE TCS E PARCEIROS _________________

CGU | CGU e AGU assinam acordo de leniência com UTC Engenharia

O termo,  baseado na Lei  Anticorrupção é o primeiro com uma das  29 empresas  processadas  

administrativamente pela CGU no âmbito da Operação Lava Jato | http://bit.ly/2u5Mhwb

CGU | CGU divulga estudo sobre eficiência dos pregões realizados pelo Governo Federal

O  trabalho  analisou  16.188  pregões  realizados  em  2016,  com  vistas  a  medir  os  custos 

administrativos decorrentes desses processos e compará-los com a economia gerada pelo certame 

(diferença entre o preço estimado e o preço final) | http://bit.ly/2tcBFdJ

TCU | TCU audita obras do PAC no Mato Grosso

A  auditoria  identificou  dois  achados  preocupantes,  como  ausência  de  estrutura  institucional 

apropriada e falta de processos de gestão adequados à execução das obras | http://bit.ly/2tD17Za

TCU | Obras na BR-163 acarretam prejuízo ao erário

No Corredor Oeste-Norte, no Pará, foram constatadas irregularidades relacionadas à liquidação 

irregular de despesas, por não comprovação de serviços de aterro, que geraram dano ao erário de 

R$ 800 mil| http://bit.ly/2uFJZHb

TCE-AP| TCE-AP, MPE, TCU E CGU reuniram gestores e imprensa em seminário sobre acesso às 

contas públicas

O seminário "Contas Abertas: Transparência e Acesso às Contas Públicas" discutiu as lacunas que 

impedem  o  acesso  eficaz  dos  cidadãos  às  informações  públicas  relacionadas  aos  gastos 

governamentais | http://bit.ly/2uzZ2RS

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

http://bit.ly/2uzZ2RS
http://bit.ly/2tD17Za
http://bit.ly/2uFJZHb
http://bit.ly/2tcBFdJ
http://bit.ly/2u5Mhwb


TCE-CE  |  Revista  Controle  prorroga  prazo  para  recebimento  de  artigos  inéditos  em  nova 

plataforma

O prazo de recebimento de novos trabalhos até o dia 28 de julho. O periódico convida autores do 

Brasil e do exterior a publicarem artigos científicos inéditos na primeira edição de 2017 (Vol. XV –  

nº 1) em sua nova plataforma digital | http://bit.ly/2tnwxaS

TCE-MT | Laboratório de Obras do TCE-MT vai gerar economia ao Estado e Municípios

A partir  de agosto deste ano,  prazo previsto para a conclusão da obra,  será possível  avaliar  o 

processo tecnológico das  camadas que compõem o pavimento asfáltico em todas as  etapas  | 

http://bit.ly/2u5RQe0

TCE-RN | Seminário inédito no TCE debaterá questão das obras paralisadas e inacabadas no 

Estado

No Estado, foram monitoradas 313 obras nesta condição, o que representa um potencial dano ao 

erário na ordem de R$ 308 milhões | http://bit.ly/2tDt17G
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