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NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 de outubro a 31 de outubro - 
 

IBRAOP _______________ 

 
HOTSITE 20 ANOS | Vices-Presidentes do Ibraop e da Atricon se 
manifestam sobre os 20 anos de fundação do Instituto 
A vice-presidente do Ibraop, Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva (TCE-MT), e o 

vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricon, conselheiro 
Antônio Renato Alves Rainha (TCDF), homenagearam os 20 anos de fundação 
do Ibraop em vídeos, publicados  esta semana no hotsite 
| https://bit.ly/3eaQxlg 
 
IBRAOP | Confira as programações do Seminário Técnico e do Ciclo de 
Palestras do Ibraop 
O Seminário Técnico e o Ciclo de Palestras do Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas (Ibraop) já estão com suas programações atualizadas e 
publicadas no hotsite www.ibraop.org.br/20anos. Os eventos serão  virtuais e 
realizados em novembro para comemorar os 20 anos do 
Ibraop  https://bit.ly/34ohb6V 
 
IBRAOP | Obras Rodoviárias: Ibraop conclui procedimento de auditoria 
sobre plano de amostragem e extração de amostras de concreto asfáltico 
“Plano de Amostragem, Extração e Preparação de Amostras de Concreto 
Asfáltico para Fins de Auditoria’’ é o tema do mais novo procedimento de 

auditoria de obras publicado pelo Ibraop) -  o PROC-IBR-ROD 101/2020 
| https://bit.ly/34oSjvW 
 
HOTSITE 20 ANOS | Presidente da Atricon e procurador do TCE-PR 
parabenizam Ibraop por seus 20 anos de fundação 
O presidente da Atricon e Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como o procurador 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Gabriel Guy Léger, 
fizeram um vídeo em homenagem aos 20 anos de fundação do Ibraop 
| https://bit.ly/3kxJVQp 
 
IBRAOP | Associados do Ibraop são convocados para Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 23 de novembro 
O Ibraop convoca seus associados para Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada, virtualmente, no dia 23 de novembro, às 16h. O ato de convocação 
foi aprovado pela Diretoria Executiva, em reunião realizada no dia 14 de 
outubro | https://bit.ly/3dBtcZH 
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IBRAOP | Diretoria Executiva define programação de Seminário Técnico e 
Ciclo de Palestras do Ibraop 
Os detalhes das programações do Seminário Técnico e do Ciclo de Palestras do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) já começaram a ser 
definidos. Os eventos serão  virtuais e realizados em novembro para 

comemorar os 20 anos do Ibraop | https://bit.ly/3jaTnrp 
 
IBRAOP | TCE-ES oficializa adoção de Manual de Auditoria de Obras 
Públicas do Ibraop em suas fiscalizações 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo passou a adotar oficialmente 
o Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, elaborado 
pelo Ibraop, como orientação técnica aplicável às fiscalizações em obras 
públicas e serviços de engenharia realizadas pela instituição 
| https://bit.ly/3k4NhKs 
 
HOTSITE 20 ANOS | Nova entrevista, depoimento e capítulo da história do 
Ibraop estão disponíveis no ‘Hotsite 20 Anos’ 
“Novas Possibilidades de Detecção de Colusão em Licitações de Obras de 
Engenharia” foi o tema de apresentação feita pelo perito da Polícia Federal 
Régis Signor, em setembro de 2019, durante o Encontro Nacional de Auditoria 
de Obras Públicas (Enaop), em Vitória (ES) | https://bit.ly/2SPU7XV 
 

HOTSITE 20 ANOS | Entrevista relembra artigo técnico apresentado por 
peritos da Polícia Federal no XIII Sinaop, em 2010 
Entrevista da semana relembra artigo técnico apresentado por peritos da 
Polícia Federal no XIII Sinaop, em 2010 Demonstrar em que medida o custo de 
referência oficial das obras públicas, calculado com base na mediana do 
SINAPI, é superior ao custo real das empresas | https://bit.ly/34pUw96 
 

PARCEIROS _______________ 

 

ATRICON | TCE-PB imputa débitos a gestores por irregularidades na gestão 
de pessoal e excesso de gasto com obras 
O valor imputado corresponde ao excesso de preços em obras de reforma e 
restauração de praça, unidade de saúde, o muro de uma escola, e construção 
de creche e uma cozinha escolar. | http://bit.ly/36ycO8X 
 
ATRICON | TCE-GO decide: Goinfra terá que suspender pagamentos de 
obras da GO-450  
Contrato de R$ 5,1 milhões pode ter gerado prejuízos ao Estado. | 
http://bit.ly/3eSza9b 
 
ATRICON | Contrato da Saneago suspenso pelo TCE-GO 
O contrato com a empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda ficará suspenso até 
o julgamento final de mérito da legalidade pelo TCE-GO. | 
http://bit.ly/35oHeLC 
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ATRICON | Câmara do TCE-PB mantém suspensa concorrência de R$21,8 
milhões do DER para programa rodoviário 
A 2ª Câmara do TCE-PB decidiu manter suspensa a concorrência pública nº 
09/2020, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). | 
http://bit.ly/35sB4dE 

 
DNIT | DNIT segue com as obras de duplicação na BR-101/SE 
A conclusão desse serviço na rodovia federal deve reduzir o tempo de viagem 
e diminuir o número de acidentes, além de facilitar o escoamento da 
produção agrícola. | http://bit.ly/3ns8qiM 
 
DNIT | DNIT recupera 190,34 quilômetros de pista na BR-163/PA em 2020 
Investimento total na obra, neste ano, foi de R$ 115.773.549. | 
http://bit.ly/2UzF9GE 
 
DNIT | Presidente Bolsonaro visita obras da BR-135 no Maranhão 
Rodovia federal é uma das mais importantes no contexto econômico do 
estado. | http://bit.ly/35yUSfl 
 

DNIT | RS: Comitiva do Ministério da Infraestrutura e do DNIT inspeciona 
obras da Nova Ponte do Guaíba e da Travessia de Santa Maria 
A construção da nova ponte sobre o rio Guaíba tem mais de 90% dos serviços 
já executados pelo DNIT. | http://bit.ly/2UyCCws 
 

DNIT | DNIT segue com a construção de três viadutos na BR-163/364, em 
Cuiabá 

Os empreendimentos fazem parte do lote 3 da duplicação da rodovia federal. 
| http://bit.ly/2IMSAA7 
 
DNIT | DNIT dá início a obras de pavimentação e melhoramentos na BR-
416/AL 
Rodovia facilita escoamento da produção e impulsiona turismo. | 
http://bit.ly/36Gbr8u 
 
DNIT | DNIT entrega mais 12,47 quilômetros de pista restaurada na BR-
282/SC 
A Autarquia já recuperou, neste ano, 53,87 quilômetros da rodovia federal. | 
http://bit.ly/3lBRJB7 
 
DNIT | DNIT executa obras de manutenção rodoviária na BR-210/AP 
Serviços acontecem do km 0,0 ao km 21, nos limites da cidade de Macapá. | 
http://bit.ly/38RVgYi 
 
DNIT | Ministro da Infraestrutura visita obras de manutenção na BR-493, no 

Rio de Janeiro 
E o DNIT já planeja retomar a duplicação do trecho, que faz parte do Arco 
Metropolitano. | http://bit.ly/2H7N9LT 
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DNIT | DNIT libera ao tráfego viaduto do Arroio do Padre na BR-116/RS 
Obras de duplicação da rodovia contam com 93 quilômetros abertos ao 
trânsito. | http://bit.ly/2UuYl8i 
 
DNIT | DNIT segue com as obras de pavimentação na Estrada da Boiadeira, 

na BR-487/PR 
Autarquia executa a mesoestrutura para o novo viaduto no km 33+750m. | 
http://bit.ly/32MFNEX 
 
DNIT | DNIT avança com as obras de duplicação da BR-153 no estado de 
São Paulo 
A obra busca melhorar a fluidez e aumentar a segurança tanto dos usuários, 
quanto dos pedestres e ciclistas. | http://bit.ly/3kA9izV 
 
DNIT | DNIT entrega primeiro segmento de pista duplicada na BR-116/BA 
Norte 
Previsão da Autarquia é concluir mais 15 quilômetros até o fim do ano. | 
http://bit.ly/35yW8z5 
 
DNIT | DNIT executa serviços de restauração e conservação na BR-354/MG 
e na BR-265/MG 
Objetivo é assegurar boas condições de segurança e trafegabilidade. | 

http://bit.ly/36LxnyU 
 
DNIT | DNIT avança com obras de duplicação da BR-163 no Paraná 
Rodovia é importante corredor logístico para escoamento da produção. | 
http://bit.ly/3pAF57S 
 
DNIT | DNIT implanta sinalização viária nas obras de duplicação da BR-
101/SE 
Até o fim do ano, mais nove quilômetros de pista duplicada serão abertos ao 
tráfego. | http://bit.ly/32SBgB1 
 
DNIT | DNIT executa obras de manutenção e de conservação em rodovias 
do Paraná 
Serviços da Autarquia acontecem na BR-163, na BR-280, na BR-158, na BR-373, 
na BR-469, na BR-272, na BR-376, na BR-153, na BR-476, na BR-277 e na BR-
116 | http://bit.ly/32QkYsC 
 
DNIT | DNIT segue com as obras de restauração no trecho Norte da BR-

156/AP 
Atualmente, equipes da Autarquia realizam serviços de fresagem com 
recomposição de capa asfáltica em CBUQ. | http://bit.ly/3f3OWxY 
 
DNIT | DNIT inicia instalação de vigas de viaduto da Nova Ponte do 
Guaíba/RS 
Operação acontece na BR-116/BR-290 e vai provocar diversas alterações no 
trânsito até o dia 23/10. | http://bit.ly/32QlBT0 
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DNIT | DNIT avança nos serviços de recuperação e manutenção da BR-
153/TO 
A obra busca garantir melhorias nas condições de segurança e trafegabilidade 
da rodovia. | http://bit.ly/3nsh54M 
 

DNIT | DNIT entrega 14,6 quilômetros de pista pavimentada na BR-419/MS 
Previsão da Autarquia é concluir mais 21,4 quilômetros até o fim do ano. | 
http://bit.ly/3f3QcRC 
 
DNIT | Ministro da Infraestrutura e diretor-geral do DNIT visitam obras na 
BR-447/ES e Contorno do Mestre Álvaro 
Empreendimentos visam melhorias no escoamento da produção até o porto de 
Capuaba e na mobilidade urbana de municípios capixabas. | 
http://bit.ly/3lEoNIu 
 
DNIT | Ministro da Infraestrutura e diretoria do DNIT acompanham 
dragagem do Rio Madeira 
Serviço garante a navegação em uma das principais passagens logísticas do 
país. | http://bit.ly/3nwaLZY 
 
DNIT | BR-319/AM: rodovia recebe serviços de manutenção visando boa 
trafegabilidade 

Ordens de Serviço foram assinadas pelo Ministro da Infraestrutura e pelo 
Diretor-Geral do DNIT neste sábado (3). | http://bit.ly/36KCQpA 
 
DNIT | Governo Federal assina Ordem de Serviço para a construção de 
passarelas na BR-364/RO 
Projeto prevê seis novas estruturas em Porto Velho. Documento autoriza o 
início das obras nas duas primeiras. | http://bit.ly/3f3yJsL 
 
DNIT | DNIT fecha parceria com o Exército para obras na Travessia Urbana 
de Jaru, em Rondônia 
Empreendimento, na BR-364/RO, deve ser concluído no fim de 2022. | 
http://bit.ly/35zq5Po 
 
DNIT | DNIT conclui as obras da Travessia Urbana de Porto Velho, na BR-
364/RO 
O investimento total da Autarquia no empreendimento foi R$ 94.486.531,71. | 
http://bit.ly/2IE9u42 
 

DNIT | Ministro da Infraestrutura, diretor-geral do DNIT, parlamentares e 
autoridades de RO e AC realizam visita técnica à Ponte sobre o Rio 
Madeira, em Rondônia 
Objetivo do evento foi visitar o andamento da obra que estará pronta no final 
deste ano. | http://bit.ly/2Kg0qDi 
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DNIT | DNIT entrega 8,8 quilômetros de pista pavimentada na BR-
285/RS/SC em Timbé do Sul/SC 
A nova estrada traz benefícios para cidade e proporciona mais segurança e 
trafegabilidade para os usuários. | http://bit.ly/3nyXMqH 
 

DNIT | DNIT retoma obras de duplicação na BR-101, no estado da Bahia 
Equipes iniciam os serviços na primeira quinzena de outubro. | 
http://bit.ly/2UAjP3z 
 
SITES DE TCs  ______________ 

 
TCE-GO | Goinfra terá de suspender pagamentos de obras da GO-450 
Contrato de R$ 5,1 milhões pode ter gerado prejuízos ao Estado. | 
http://bit.ly/36Lngu4 
 
TCM-GO | Assista ao TCM Notícias desta semana com a Secretária de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO Éricka Cândido 
Em pauta: Cartilha do CNPTC | http://bit.ly/3lQdCwo 
 

TCE-PR | TCE-PR decide revogar suspensão de pagamentos do DER por 
obras na PR-466 
O Pleno homologou a revogação parcial de decisão cautelar emitida em 
julho. | http://bit.ly/32YTAsl 
 
TCE-PR | S. Helena regulariza prestação de contas de 2013; multa ao ex-
prefeito é afastada 
Tribunal mudou entendimento e deixou de sancionar gestor por solicitar à 
Câmara de Vereadores a abertura de créditos adicionais enquanto obras 
estavam paralisadas no município. | http://bit.ly/3fn8AoY 
 
TCE-PR | Querência do Norte deve anular desclassificação indevida de 
empresa em licitação 
Ao julgar mérito de Representação que havia motivado a emissão de medida 
cautelar, TCE-PR considera que a Trienge Construção Civil tem o direito de 
participar de certame para obra de rede de esgoto. | http://bit.ly/3nEgFID 
 

TCE-PR | Responsáveis por licitação de obras da Assembleia com falhas são 
multados 
TCE-PR comprova irregularidades, como falta de projeto básico, orçamentos 

detalhados e de contrato em pregão realizado em 2015 pelo Poder Legislativo 
estadual. Cabe recurso da decisão. | http://bit.ly/3nEUL85 
 
TCE-PR | TCE-PR determina que Maringá adote 5 medidas em licitações de 
obras 
Corte julgou regular com ressalvas licitação e execução de obras habitacionais 
no município. Fiscalização foi realizada no âmbito do Plano Anual de 
Fiscalização de 2019 do órgão de controle. | http://bit.ly/35N7Gih 
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TCE-PR | Cautelares do Tribunal suspendem 3 licitações para 
pavimentação em Loanda 
Problemas apontados por representante em três certames foram corroborados 
em análise técnica da Coordenadoria de Obras Públicas do Tribunal.  
 http://bit.ly/2UIPLDe 

 
TCE-PR | TCE-PR suspende licitação de Cruzeiro do Oeste para revitalizar 
parque 
Edital do certame, já revogado pela Prefeitura, previa que as interessadas 
apresentassem atestados de capacidade técnica registrados junto ao Crea ou 
ao CAU. | http://bit.ly/331PlMx  
 
TCE-PR | TCE-PR suspende licitações de Santa Izabel do Oeste para 
pavimentação de ruas 
Tribunal julgou serem aparentemente irregulares regras fixadas nos editais 
dos certames para a realização de visita técnica aos locais das obras pelas 
interessadas na disputa. | http://bit.ly/3fgIkwh 
 
TCE-PE | Projeto de Navegabilidade: auditorias do TCE subsidiam processo 
do TCU 
Tomada de Contas Especial para apreciar os indícios de gestão irregular e a 
paralisação das obras de implantação dos corredores de transporte público 

fluvial no Recife. | http://bit.ly/3foCZ6i 
 
TCE-RJ | TCE-RJ determina restituição de R$ 275 mil referentes a obra de 
viaduto em Nova Iguaçu 
Auditoria no DER-RJ apontou possíveis irregularidades e pagamentos 
indevidos. | http://bit.ly/2Kpib2X 
 
TCE-ES | TCE-ES irá implementar metodologia de acompanhamento 
contínuo de representações relacionadas a obras visando melhoria da 
gestão das licitações 
Objetivo de apurar quantidade de representações por unidade jurisdicionada 
recebidas pela Corte, relacionadas à temática “obras e serviços de 
engenharia”. | http://bit.ly/2HxeUh0 
 
TCE-ES | Empresa terá de restituir mais de R$ 59 mil aos cofres por 
recebimento de valores de serviços não executados 
Irregularidades na construção da Escola Estadual de Ensino Técnico no 
município de Iúna. | http://bit.ly/364xjeJ 

 
TCE-ES | Presidente do TCE-ES debate “labirinto das obras públicas” com 
representantes da construção civil 
Os principais problemas que vêm afetando o desenvolvimento regular das 
diversas obras públicas do Estado. | http://bit.ly/2IXjhCY 
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TCE-TO | TCE/TO aplica capacitação sobre sistema de licitação, contratos e 
obras 
Sistema SICAP- LCO foi apresentado para agentes públicos, gestores e 
responsáveis pelo Controle Interno. | http://bit.ly/3l635wa 
 

TCE-SP | Tribunal de Contas paralisa edital para conclusão de obras no 
Rodoanel 
Determinou a paralisação de edital da concorrência internacional, promovida 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). | http://bit.ly/3m79p7D 
 
TCE-SP | Ferramenta do Tribunal de Contas monitora sobrepreço em obras 
públicas 
A ferramenta tem como objetivo prevenir possíveis irregularidades na 
execução de empreendimentos. | http://bit.ly/39moU8x 
 
SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

 
G1 | Abertura de crédito especial para obras de saneamento é aprovada 
pela Câmara em Divinópolis 

Crédito será no valor de R$ 200 mil para as secretarias de Fiscalização e Obras 
Públicas e Planejamento e de Desenvolvimento Econômico Sustentável e 
Turismo. | http://glo.bo/3l9UJDM 
 
G1 | Ministério Público cobra da Prefeitura informações sobre a situação 
de boxistas e o andamento das obras de revitalização do Camelódromo 
Em pedido protocolado na Vara da Fazenda Pública, o promotor de Justiça 
Jurandir José dos Santos quer que o Poder Executivo 'preste todos os 
esclarecimentos. | http://glo.bo/366r9uu 
 
G1 | Gestão de resíduos sólidos é tema de audiência pública em Porto 
Velho na quarta, 14 
Iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente em conjunto com o Governo de 
Rondônia. | http://glo.bo/3q7bUtf 
 
G1 | Mais de 500t de lixo são retiradas de praias do litoral de SP em 
feriado prolongado 
Levantamento mostra quanto lixo foi retirado entre sábado (10) a terça-feira 

(13) nas cidades da região. | http://glo.bo/3fIvJCv 
 
G1 | Empresa investigada na operação Ápia é absolvida de ação civil após 
refazer obras de rodovia superfaturada 
Juiz entendeu que dano foi reparado e condutas irregulares foram corrigidas. 
| http://glo.bo/3fHVBy3 
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G1 | Secretário e subsecretário de Obras de Fundão, ES, são presos em 
operação do MP 
Investigações apontam que fraude envolvia o direcionamento de licitações e 
possível superfaturamento de contratos em favor de uma construtora. | 
http://glo.bo/3mjSOxG 

 
Adufg Sindicato | G1: Governo propõe retirar R$ 1,4 bi da Educação e 
liberar recursos para obras de infraestrutura 
Educação terá a maior perda entre os ministérios, se proposta for aprovada. 
Texto libera cerca de R$ 3,2 bilhões para obras federais em estados e 
municípios. | http://bit.ly/39kU7Zv 
 
R7 | Por obras, Bolsonaro quer R$ 1,4 bi do Ministério da Educação 
A pasta recebeu a maior tesourada na proposta de remanejamento de R$ 
6,118 bilhões, formalizada ontem ao Legislativo. | http://bit.ly/2Vcn8OI 
 
R7 | 'Fazemos mais com menos', diz Bolsonaro ao inaugurar obra no MA 
Presidente acompanhou trabalhos na BR-135, que dá acesso a São Luís e que, 
até dezembro, terá 11 km restaurados com investimento de R$ 42 milhões. 
http://bit.ly/39vwKg6 
 
IstoÉ Dinheiro | Por obras, Bolsonaro quer R$ 1,4 bi do MEC 

A pasta recebeu a maior tesourada na proposta de remanejamento de R$ 
6,118 bilhões, formalizada ontem ao Legislativo. | http://bit.ly/39ukiNC 
 
IstoÉ Dinheiro | Indicado para TCU, Oliveira fala sobre Bolsonaro, teto de 
gastos e obras paradas 
Indicado assume posto de ministro no Tribunal de Contas da União. | 
http://bit.ly/3o8f3qU 
 
AL-MT | Ulysses Moraes realiza fiscalização em escola com obra paralisada 
em Sinop  
A unidade escolar deveria ter sido entregue em 2016, mas até o momento está 
com a estrutura inacabada. http://bit.ly/39tbzLr 
 
GOV BR| No Nordeste, ministro anuncia obra de barragem e entrega 
moradias populares 
Ações beneficiam famílias de baixa renda e levam água a quem sofre efeitos 
da seca. | http://bit.ly/39w7QwP 
 

GOV BR | Com novo calado, porto do Rio Grande poderá receber os 
maiores navios do mundo 
Ministro Tarcísio de Freitas homologou novo calado nesta segunda-feira (26). | 
http://bit.ly/2JgyC1B 
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GOV BR | Representantes do Governo vistoriam obras da Ferrovia Norte-
Sul que será entregue em 2021 
Ferrovia vai baratear custos do transporte de carga beneficiando produtores e 
consumidores. | http://bit.ly/39F0erE 
 

GOV BR | Com avanço nas obras, Governo inaugura hospital universitário 
no RS 
Pertencente à Rede Ebserh, Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPe), no RS, estava em construção desde 2016. | 
http://bit.ly/3lvh4vz 
 
GOV BR | Inaugurado Cais de Atalaia no Porto de Vitória em Espírito Santo 
Ministro da Infraestrutura também autorizou, no último sábado, execução de 
obras para melhorias na BR-319, no Amazonas. | http://bit.ly/3qfzkN4 
 
Agência Brasil | Pandemia causa atrasos nas obras de recuperação de 
Mariana 
Atualmente, obras contam com um terço da força de trabalho prevista. | 
http://bit.ly/37sFsJ5 
 
Agência Brasil | Governo retoma obras da Linha 6 do Metrô de São Paulo 
Anúncio foi feito hoje pelo governador João Doria. | http://bit.ly/2KNbFDl 

 
Estradas | Tribunal de Contas de (TCE) paralisa edital para conclusão de 
obras no Rodoanel 
De acordo com o TCE, há indícios de possíveis infrações ao previsto na Lei de 
Licitações; o DER terá que se explicar. | http://bit.ly/2L1g4mg 
 
Estradas | Obras da nova ponte do Guaíba alteram tráfego a partir desta 
terça-feira (27) 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), a partir de 3 de novembro, mudança será definitiva. | 
http://bit.ly/341RoB1 
 
Estradas | Viadutos em construção na BR-163, em Cuiabá (MT), vão 
garantir fluidez ao tráfego 
De acordo com o DNIT, obras fazem parte do lote 3 da duplicação da rodovia; 
investimento é de R$ 50 milhões. | http://bit.ly/2VFFzeY 
 
Estradas | Aplicativo do DNIT facilita acesso às informações de obras 

De acordo com a Autarquia, objetivo é dar mais transparência às obras em 
andamento, além de ser importante na prestação de contas. | 
http://bit.ly/3g9Lum7 
 
Estradas | BR-116, no RS, recebe obras de sinalização em trecho 
metropolitano 
De acordo com o DNIT a ação acontece ente 8h30 e 16h30. | 
http://bit.ly/3opbWLf 
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Estradas | Iniciadas as obras de pavimentação e melhoramento na BR-416, 
em Alagoas 
De acordo com o Dnit, rodovia facilita escoamento da produção e impulsiona 
turismo. | http://bit.ly/3giGM5t 
 

Estradas | Rodovia BR-210, no Amapá, passa por obras de manutenção 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), serviços são entre os Kms o e 21, em Macapá. | http://bit.ly/36HykJS 
 
Estradas | Obras de requalificação da PE-460, em Salgueiro, são finalizadas 
Estrada que dá acesso ao distrito quilombola de Conceição das Crioulas 
recebeu aporte de R$ 25 milhões e vai beneficiar cerca de 65 mil pessoas na 
região. | http://bit.ly/39Pae1X 
 
Estradas | DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA MG-050 É FINALIZADA EM PASSOS, 
NO SUL DE MINAS 
De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DER-MG), obra vai impulsionar o desenvolvimento econômico da 
região. | http://bit.ly/2VRFhlz 
 
Estradas | Concluídas as obras de contenção na RJ-142 em Nova Friburgo 
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), obras 

receberam investimentos de mais de R$ 4,2 milhões. | http://bit.ly/36FSO5B 
 
Estradas | Obras de duplicação da BR-153, em SP, devem ser concluídas 
em 2021 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), serviços vão garantir mais segurança aos pedestres e ciclistas. | 
http://bit.ly/2IcYuL4 
 
Estradas | Acesso da SP-425 à SP-270 terá desvio para obras em Presidente 
Prudente 
De acordo com a concessionária Cart, interdição está programada para o 
horário das 8h às 17h. | http://bit.ly/39KqalJ 
 
Estradas | Obras de asfaltamento na LMG-799, no Triângulo, entram na 
fase final 
De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DER-MG), obras vão facilitar o escoamento da produção 
sucroalcooleira. | http://bit.ly/3omAioY 

 
Estradas | Obras de duplicação da BR-163 no Paraná avançam 
De acordo com o Dnit, rodovia é importante corredor logístico para 
escoamento da produção. | http://bit.ly/2VCZsn9 
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Estradas | Rodovias BR-354 e BR-265 recebem obras de reparos no 
pavimento 
De acordo com DNIT o objetivo é assegurar boas condições de segurança e 
trafegabilidade. | http://bit.ly/2JT7tkX 
 

Estradas | Rodonorte fará lançamento de vigas para o novo ‘Trevo de 
Brotas’ 
Obras na região de Piraí do Sul, no km 257 da PR-151, vão permitir acessos em 
desnível e mais segurança aos motoristas. | http://bit.ly/33KKYGh 
 
Estradas | Obras alteram o tráfego na BR-101 a partir desta terça (13) no 
ES 
De acordo com a concessionária, obras irão recuperar o pavimento e 
implantar nova barreira de concreto entre os Kms 311,6 e 312,7, em Vila 
Velha. | http://bit.ly/2JCtkgT 
 
Estradas | Parte das obras de pavimentação na BR-419, no MS, é concluída 
De acordo com o Órgão responsável, até o fim de 2020, mais 21,4 quilômetros 
serão concluídos. | http://bit.ly/2JBNNCy 
 
Estradas | MT terá 4,7 mil quilômetros de asfalta novo e recuperação de 
rodovias 

De com o governo do Estado, em alguns trechos já foram iniciados os 
trabalhos. | http://bit.ly/3qraOZs 
 
Estradas | Obras em vários trechos na via Dutra (BR-116) recuperam 
pavimento 
De acordo com a concessionária NovaDutra, serviços serão realizados até 
domingo (4). | http://bit.ly/37R2dXJ 
 
Metrópoles | GDF estuda prorrogar para 2022 cobrança de resíduos das 
obras de estatais 
De acordo com análise, a cobrança que seria realizada a partir do ano que 
vem passaria a valer só em 2022. Governador precisa chancelar. | 
http://bit.ly/2ItdoNw 
 
Metrópoles | CLDF aprova projeto que proíbe obras em vias urbanas nos 
horários de pico 
O texto foi votado em dois turnos e agora segue para a análise do governador 
Ibaneis Rocha (MDB). | http://bit.ly/3n6TIhe 

 
Metrópoles | Obras do túnel de Taguatinga recebem R$ 23 milhões em 
crédito suplementar 
Ao todo, R$ 275,7 milhões serão investidos na construção, que está sendo 
coordenada pelo Consórcio Novo Túnel. | http://bit.ly/2JMQqBB 
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Metrópoles | Por falta de profissionais, projetos de obras no DF ficam 
parados 
A escassez de profissionais na Central de Aprovação de Projetos têm atrasado 
as autorizações para início de serviços na capital do país. | 
http://bit.ly/3n7xvzC 

 
Metrópoles | Webinar debaterá o cenário e as tendências na gestão de 
Resíduos Sólidos 
Promovido pelo Estadão, evento terá como debatedor Fabrício Soler, sócio do 
Felsberg Advogados. | http://bit.ly/2VRfw4Q 
 
Metrópoles | Webinar debaterá a exigência do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
Previsto na PNRS, documento é obrigatório para diversos segmentos que 
geram grande quantidade de resíduos. | http://bit.ly/3n1lrjK 
 
Metrópoles | Eleições municipais e pandemia: arquitetos indicam ações 
para tornar cidades saudáveis 
A Carta reforça a importância da inserção do poder concedente municipal nas 
definições da política, da gestão e do planejamento dos serviços públicos de 
saneamento básico. | http://bit.ly/37PElmW 
 

Agência Brasília | Vicente Pires avança na regularização fundiária 
Desde o início desta gestão, 1.750 lotes já foram ofertados aos moradores da 
cidade. | https://bit.ly/3qEowbx 
 
Agência Brasília | Licitação para supervisão das obras no Setor Policial 
Empresa ficará responsável por fiscalizar a segurança e o andamento dos 
serviços. | https://bit.ly/37LCU9p 
 
Agência Brasília | Após décadas, ADE do Gama ganha infraestrutura 
Governo investe R$ 3,4 mi em drenagem e pavimentação; anuncia mais R$ 2 
mi em obras; e lança linhas de crédito com juros baixos para empresas. | 
https://bit.ly/3lWCIsY 
 
Agência Brasília | Obras reduzem impacto da crise e geram empregos 
Já são 393, entre finalizadas e em execução, com investimentos de mais de 
R$ 2,2 bilhões. | http://bit.ly/3qEJQOa 
 
Agência Brasília | Obras para reduzir a perda e melhorar a qualidade da 

água no Itapoã 
Pelo menos 68 mil pessoas serão beneficiadas. Para executar o serviço, será 
preciso interromper o fornecimento. | http://bit.ly/3n0Ld7t 
 
Agência Brasília | Seis empresas disputam obra da rodoviária do Itapoã 
Semob conclui mais uma etapa da licitação do terminal. Previsão é que 
terminal seja licitado ainda este ano. | https://bit.ly/3lZzHI4 
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Agência Brasília | Avança alargamento de trecho da DF-001 
Nova etapa da obra vai gerar 70 empregos. Serviços incluem 
microrrevestimento asfáltico em uma extensão de 8,3 km. | 
https://bit.ly/3mZZYHM 
 

Agência Brasília | Vicente Pires se prepara para as chuvas 
Em dois dias, GDF Presente recolheu 80 toneladas de entulho e aplicou 22 
toneladas de massa asfáltica em 2.118 buracos. | https://bit.ly/3oBB2qk 
 
Agência Brasília | São Sebastião ganhará R$ 1 milhão em obras 
Recursos serão usados para reformar duas praças e campo sintético em frente 
à delegacia. Setor Vila Nova também vai ganhar um novo ponto de encontro. | 
https://bit.ly/2IuuQBf 
 
Agência Brasília | Ponte fará ligação entre as ruas 1 e 3B de Vicente Pires 
Com orçamento de R$ 5,8 milhões e previsão de gerar 120 empregos durante a 
fase das obras, estrutura terá 180 m de extensão e 13,8 m de largura. | 
https://bit.ly/3lYL9Uz 
 
Agência Brasília | GDF recolhe 400 toneladas de lixo de obras 
Limpeza desta vez foi feita em Sobradinho, Santa Maria e Paranoá. Em média, 
equipes retiram 15 toneladas diárias em cada cidade. | http://bit.ly/3guCE2c 

 
Gazeta do Povo | MP-PR e MPF pedem paralisação total de obras da Engie 
na Escarpa Devoniana 
A ação requer, liminarmente, a suspensão de todas as licenças e autorizações 
ambientais. | https://bit.ly/375Oxcb 
 
Agência Pará | Setran acelera as obras de reconstrução dos 60 Km da PA-
275 
Rodovia é importante corredor logístico para o escoamento da produção 
mineral e para o agronegócio no sudeste do Pará. | https://bit.ly/2JVYD6z 
 
Agência Pará | Obras da Nova BR avançam com a construção de viaduto, 
túneis e Terminal de Integração 
Em etapas diversas, as obras avançam para a implantação do sistema 
integrado BRT Metropolitano. | https://bit.ly/3gDGLtc 
 
Agência Pará | Governo conclui os últimos quilômetros da construção e 
pavimentação da PA-252 

A via é uma importante alternativa de acesso às regiões sul e sudeste estadual 
e o avanço da obra contribui para integrar a malha rodoviária paraense. | 
https://bit.ly/2W2Fq5A 
 
Agência Pará | Obras da PA-159 levam infraestrutura de transporte para o 
Marajó 
As obras devem ficar prontas ainda no primeiro semestre de 2021. | 
https://bit.ly/3qLlH8E 
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Agência Pará | Obras da ponte Acará-Miri, em Tomé-Açu, entram na reta 
final 
Estrutura ganhou mais 30 metros de extensão. Previsão de entrega é para o 
final de outubro. | https://bit.ly/373vzCT 

 
Agência Pará | Obras de pavimentação de estrada avançam em São 
Francisco do Pará 
Iniciadas em agosto, as obras prosseguem em ritmo acelerado com os 
trabalhos de terraplenagem e asfaltamento. | https://bit.ly/3m61dnz 
 
Agência Pará | Setran finaliza obras de manutenção na PA-151, que dá 
acesso ao Trevo do Peteca 
Equipes da Secretaria agora continuam os trabalhos na PA-252, entre 
Abaetetuba e o Rio Meruú. | https://bit.ly/342BuWW 
 
Agência Pará | Setran conclui obras na pista do aeródromo de São Félix do 
Xingu 
Foram executados serviços de drenagem e terraplanagem na nova pista, que 
foi expandida e conta agora com 1.600 metros de extensão por 30 metros de 
largura. | https://bit.ly/3qKt6VA 
 

Agência Pará | Obras e programas do Estado impulsionam empregos 
formais e mantêm o Pará na liderança regional 
Projeto da Nova BR e o programa habitacional ‘Sua Casa’ ganham destaque na 
geração de postos de trabalho. | https://bit.ly/2KdFnRS 
 
Agência Pará | Governo vistoria obras de urbanização no bairro do Marco e 
Telégrafo, em Belém 
Serviços vão melhorar mobilidade e qualidade de vida dos moradores. | 
https://bit.ly/3m62OK5 
 
Agência Pará | Governo vai trocar todo o pavimento asfáltico da ponte 
sobre o Rio Guamá 
Setran iniciará, no próximo mês, a substituição de 100% do pavimento 
asfáltico da pista da ponte. | https://bit.ly/3gyCua8 
 
Agência Pará | Pavimentada e sinalizada, rodovia Carne de Sol é entregue 
pelo Estado para integrar o sudeste do Pará 
Concluída com seis meses de antecedência, a obra vai facilitar o 

deslocamento das pessoas e o escoamento da produção. | 
https://bit.ly/37Lh7OQ 
 
Agência Pará | Obras de pavimentação em Benevides estão em fase de 
conclusão 
Governo do Estado finaliza, através do programa Asfalto Por Todo o Pará, a 
execução de 5 km de asfalto no município da Região Metropolitana de Belém. 
| https://bit.ly/3qO9ShR 
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Agência Pará | Setran executa obras de conservação e pavimentação no 
sudeste do Pará 
Os serviços ocorrem no perímetro urbano de Cumaru do Norte e Redenção, e 
serão estendidos ao município de Conceição do Araguaia. | 

https://bit.ly/376deoQ 
 
Agência Pará | Avança obra de reconstrução da PA-140, na região nordeste 
estadual  
São serviços de terraplanagem nos bordos da pista entre outros. | 
https://bit.ly/3mb4e5Y 
 
Agência Pará | Obras na BR-316 avançam e tráfego no km 7 será 
restabelecido temporariamente 
Novos ajustes no trânsito são necessários para avanço da construção de túneis 
de acesso ao Terminal de Integração de Ananindeua. | https://bit.ly/39Wct3r 
 
Agência Pará | 'Asfalto por Todo o Pará' chega a 100 municípios e a todas 
as regiões de Integração 
São mais de R$ 700 milhões em investimentos do governo do Estado em obras 
que transformam a realidade de milhares de pessoas. | 
https://bit.ly/2KaBRHZ 

 
Agência Acre | Estado fiscaliza obras de revitalização em parques públicos 
de Cruzeiro do Sul 
Equipe de profissionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) 
fiscalizou obras dos principais parques e praças, que passam por um processo 
de revitalização. | https://bit.ly/3a4vkcr 
 
Agência Acre | Estrada de Plácido que liga o Brasil à Bolívia passa por 
macrodrenagem e será pavimentada 
O valor da obra é de pouco mais de um milhão. | https://bit.ly/3mcNET8 
 
Agência Acre | Governo fiscaliza obras de reforma e manutenção em 
aeródromos de Tarauacá e Feijó 
A visita técnica foi realizada para a fiscalização dos serviços. | 
https://bit.ly/3a2iHPe 
 
Agência Acre | Após obras do Estado, pista de Feijó ganha iluminação 
inédita e está pronta para receber voos noturnos 

O governador Gladson Cameli aproveitou para verificar de perto os resultados 
das obras de recuperação. | https://bit.ly/37byiKx 
 
Agência Acre | Governadores do Acre e Rondônia vistoriam fase final das 
obras da ponte sobre o rio Madeira, acompanhados do ministro da 
Infraestrutura 
A estrutura de concreto e aço, uma das maiores já erguidas pela engenharia 
na Amazônia. | https://bit.ly/3oKVsgQ 
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Agência Acre | Andamento de obras e projetos de infraestrutura são 
apresentados ao governador Gladson Cameli 
Investir em obras públicas que resultem na melhoria da qualidade de vida da 
população. | https://bit.ly/2W5nnfd 
 

Agência de Notícia do Paraná | Paranacidade fortalece a adoção da 
metodologia BIM para obras públicas 
Metodologia possibilita em um modelo virtual a incorporação de todos os 
projetos necessários a uma mesma obra para a identificação de eventuais 
inconsistências. | https://bit.ly/3ndGZtx 
 
Agência de Notícia do Paraná | Governo inicia desapropriação para obras 
do Trevo Cataratas 
Decreto de utilidade pública foi publicado no Diário Oficial. | 
https://bit.ly/2KnYOqU 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras de R$ 11,7 milhões no câmpus UEL 
atendem projetos acadêmicos 
Mesmo com as dificuldades em decorrência da pandemia, a Universidade 
Estadual de Londrina manteve ritmo praticamente normal de obras. | 
https://bit.ly/384bFai 
 

Agência de Notícias do Paraná | Governo amplia obras de infraestrutura 
para gerar empregos 
Planejamento estratégico do Estado foi apresentado pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior a quase 700 associados do Sinduscon-PR. | 
https://bit.ly/2KkjhNC 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras levam segurança e modernizam 
avenida cartão-postal de Andirá 
Após longo período com problemas estruturais, Avenida Goiás é revitalizada. | 
https://bit.ly/2ILEdN2 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras da Sanepar reforçam abastecimento 
de água no Litoral.  
Capacidade instalada permite atender população quase três vezes maior. | 
https://bit.ly/2KfgKUO 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras iniciadas antes do período 
eleitoral têm continuidade 

Governo do Estado mantém regularmente os pagamentos para obras 
municipais que comprovadamente começaram até o dia 14 de agosto. | 
https://bit.ly/382aSql 
 
Agência de Notícias do Paraná | Construção da Ponte da Integração já 
atinge 34% 
Estrutura como um todo envolve 470 funcionários. | https://bit.ly/3gKTA4L 
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Agência de Notícias do Paraná | Governo publica edital para obra de 
revitalização da PR-280  
Licitação engloba a primeira etapa das obras. | https://bit.ly/3gFkJGe 
 
Agência de Notícias do Paraná | Maringá recebe obra na Delegacia de 

Homicídios e nova Central de Flagrantes 
Unidade foi totalmente reestruturada, após oito meses de obra. | 
https://bit.ly/2K25ICt 
 
Agência de Notícias do Paraná | Cohapar lança manual de gestão e 
fiscalização de obras 
Guia servirá de base para o trabalho de engenheiros, arquitetos e técnicos da 
empresa. | https://bit.ly/37eaUfr 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obra revitaliza área no entorno da 
Barragem Piraquara II 
Sanepar investiu R$ 1,1 milhão na cabeceira da ponte da Estrada Nova Tirol e 
prevê recuperação de 250 hectares no entorno. | https://bit.ly/3oKcAmP 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador vistoria início das obras do 
Trevo Cataratas, em Cascavel 
Obra é uma prioridade do governo porque vai eliminar um dos maiores 

gargalos rodoviários do País. | https://bit.ly/2W9YwXG 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governo recebe propostas para duplicação 
da PR-323 
Foram 11 propostas recebidas, entre empresas e consórcios participantes do 
edital, que acontece na modalidade de Licitação Pública Nacional. | 
https://bit.ly/3qYG2Yn 
 
Portal Correio | Estado lança edital de licitação para obras do aeroporto de 
Patos 
Projeto de construção do equipamento está orçado em R$ 35,8 milhões e terá 
a contrapartida de R$ 10 milhões do Governo do Estado. | 
https://bit.ly/3mf8kKv 
 
Portal Correio | Estado anuncia investimentos de R$ 42 milhões em obras e 
licitações 
Ações na Paraíba contemplam as áreas de educação, infraestrutura, recursos 
hídricos e segurança pública. | https://bit.ly/3a69NQU 

 
Infonet | Recuperação econômica: PMA anuncia investimentos em turismo 
e obras 
O plano tem como objetivo auxiliar no fomento econômico das áreas mais 
afetadas pela pandemia do novo coronavírus, no período pós-pico. | 
https://bit.ly/2LpRyLO 
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