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NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 de dezembro a 21 de dezembro - 
 

IBRAOP_______________ 
 
IBRAOP | Novo procedimento de auditoria de obra rodoviária foi aberto 

para consulta pública 
O Ibraop disponibilizou um novo procedimento de auditoria de obras 
rodoviárias – o PROC–IBR–ROD 102/2020 sobre Análise das Espessuras de 
Camadas de Concretos Asfálticos – para consulta pública. Sugestões de 
melhorias devem ser enviadas para o e-mail ibraop@ibraop.org.br até o dia 30 
de janeiro de 2021 | https://bit.ly/33Nci6B 
 
PARCEIROS _______________ 
 
Consultor Jurídico | Senado aprova nova Lei de Licitações; texto segue 
para sanção presidencial 
A norma cria regras para União, Estados e municípios e prevê cinco tipos de 
licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. | 
http://bit.ly/2WD4oJ3 
 
DNIT | DNIT finaliza adequação e restauração de 17 quilômetros na BR-
414/GO 

Intervenções proporcionam desenvolvimento da região e maior segurança aos 
usuários. http://bit.ly/3mEKAj7 
 
DNIT | DNIT recupera 118,8 quilômetros de pista na BR-364/RO em 2020 
Além das obras de manutenção nas rodovias federais do Estado, Autarquia 
concluiu também o ciclo de dragagem anual no rio Madeira. | 
https://bit.ly/3nFeyF3 
 
DNIT | DNIT executa obras de manutenção na BR-156/AP 
Técnicos da Autarquia realizam os serviços para garantir trafegabilidade nas 
rodovias durante o período chuvoso no Estado. | https://bit.ly/3pcMLvL 
 
DNIT | DNIT conclui pavimentação de mais 32 quilômetros na BR-230 no 
Pará 
Além da Transamazônica, Autarquia entrega 190,34 quilômetros recuperados 
na BR-163/PA. | http://bit.ly/37EQyfJ 
 
DNIT | DNIT assina contrato para repavimentação do lote C da BR-319/AM 

A rodovia é uma importante via de ligação entre os estados do Amazonas e 
Rondônia. | https://bit.ly/2JeRqya 
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DNIT | DNIT entrega 47 quilômetros de pavimentação asfáltica na BR-
222/PI 
Os serviços foram realizados em parceria com o Exército Brasileiro. | 
https://bit.ly/2WBcfH1 
 

DNIT | DNIT prioriza serviços de restauração e entregas importantes em 
Goiás e no Distrito Federal 
Obras melhoraram classificação das rodovias para ‘boas’ ou ‘excelentes’. | 
https://bit.ly/37Gbwe1 
 
DNIT | DNIT avança em obras no Distrito Industrial de Cuiabá e executa 
95% da duplicação da BR-163/364/MT 
Autarquia concluiu também os contornos de Juscimeira e de São Pedro da 
Cipa. | https://bit.ly/3h7fEqB 
 
DNIT | DNIT finaliza o ano com 258 quilômetros de pista revitalizada no 
Mato Grosso do Sul 
Destacam-se as diversas licitações e contratações de obras em todo o estado. 
| https://bit.ly/34ztWvc 
 
DNIT | DNIT realiza entregas importantes na Paraíba em 2020 
Retomada das obras de adequação de capacidade na BR-230/PB e a 

pavimentação na BR-426/PB são alguns exemplos. | https://bit.ly/3nFR3f5 
 
DNIT | DNIT age rápido para desobstruir e recuperar trecho da BR 470/SC 
danificada pelas fortes chuvas em Santa Catarina 
Equipes da Autarquia estão mobilizadas para atender o grande número de 
ocorrências nas rodovias federais catarinenses. | http://bit.ly/3pcNlJX 
 
DNIT | DNIT avança nas obras de infraestrutura no Ceará em 2020 
Trabalho da Autarquia foi fundamental na retomada de empreendimentos 
importantes para a população do Estado. | https://bit.ly/3mHtpNE 
 
DNIT | DNIT entrega 11 Km de restauração da BR-135/MA 
Os serviços na rodovia foram feitos em parceria com o Exército. | 
https://bit.ly/2LSFeE1 
 
DNIT | Obras do Gancho de Igapó são destaque no Rio Grande do Norte em 
2020 
Além da construção do complexo viário, equipes realizaram manutenção em 

diversas rodovias. | https://bit.ly/37CCLGq 
 
DNIT | Obras na BR-156/AP e na BR-210/AP marcam o ano do DNIT no 
Amapá 
Trechos considerados prioritários receberam serviços de pavimentação, 
manutenção e restauração. | https://bit.ly/3gSkqYT 
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DNIT | Obras na BR-156/AP e na BR-210/AP marcam o ano do DNIT no 
Amapá 
Trechos considerados prioritários receberam serviços de pavimentação, 
manutenção e restauração. | http://bit.ly/3gSkqYT 
 

DNIT | Mais de 170 famílias já foram reassentadas na BR-381/MG no trecho 
de BH a Governador Valadares 
Casa nova: sinônimo de segurança e tranquilidade. | http://bit.ly/2IWo0Vo 
 
DNIT | DNIT entrega 10 quilômetros de pista restaurada na BR-472/RS 
Os serviços fazem parte do contrato de restauração e manutenção (CREMA) 
que prevê a recuperação de mais 106 quilômetros, entre o km 404 e o km 510 
da rodovia, que devem ser concluídos até meados de 2022. | 
https://bit.ly/3moiDvR 
 
DNIT | DNIT libera mais 5 quilômetros de pista duplicada na BR-163 no 
Paraná 
No total, 33,3 quilômetros já foram entregues à população. | 
https://bit.ly/3mp08XU 
 
DNIT | DNIT realiza serviços de recuperação do pavimento na BR-101/SP 
Trecho em obra atende a região de Ubatuba. | http://bit.ly/3miXNOt 

 
DNIT | Governo federal inaugura Nova Ponte do Guaíba, em Porto Alegre, 
nesta quinta-feira (10) 
Também serão liberados ao tráfego mais 27,1 km da duplicação da BR-116/RS. 
| https://bit.ly/3p1HW8N 
 
DNIT | DNIT lança edital para construção da Travessia Urbana de Dourados 
na BR-463/MS 
Investimento na obra será de R$ 45 milhões e previsão é de que o 
empreendimento esteja pronto em dois anos. | http://bit.ly/385sgKB 
 
DNIT | DNIT avança com as obras de duplicação no Contorno de Pelotas/RS 
Equipes trabalham na construção do viaduto em dois entroncamentos. | 
http://bit.ly/3gRooB9 
 
DNIT | DNIT entrega Contorno Rodoviário de São Pedro da Cipa na BR-
163/364/MT 
Governo federal investiu R$ 11.143.874,77 milhões na construção do 

empreendimento. | http://bit.ly/3gSL9ok 
 
DNIT | DNIT entrega mais 79,8 quilômetros de pista recuperada na BR-
364/RO 
Autarquia restaurou 118,8 quilômetros da rodovia federal em 2020. | 
http://bit.ly/3qXXSKN 
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DNIT | DNIT aplica soluções de engenharia na duplicação da BR 470/SC 
Em três trechos da rodovia, entre o km 20 e o km 22, no município de Ilhota, 
está sendo adotado o sistema de fundação Ringtrac – espécie de colunas de 
areia para estabilização do solo. | https://bit.ly/2IReIK8 
 

DNIT | DNIT realiza serviços de revitalização em 93 quilômetros da BR-364 
em Goiás 
Rodovia tem papel fundamental no escoamento de produção das regiões Norte 
e Centro-Oeste do país. | https://bit.ly/34xU4Xl 
 
DNIT | Presidente Jair Bolsonaro visita obras da segunda ponte sobre o rio 
Paraná 
DNIT é responsável por supervisionar os trabalhos, além de ter competência 
técnica para aprovar os projetos. | https://bit.ly/37mHj3t 
 
CGU | CGU, PF e MPF aprofundam investigações no DNIT em Minas Gerais 
Operação Zigzag 2 apura a existência de fraude em contratos de obras 
rodoviárias na região de Uberlândia (MG). Prejuízo é superior a R$ 500 
milhões. | http://bit.ly/3gQLbg9 
 
SITES DE TCS ______________ 
 

TCE-RO | TCE-RO debate com DER obra da ponte no Córrego do Jacu da 
Vala e recuperação da antiga ponte de madeira incendiada 
Conselheiro relator e auditores da SGCE participaram da reunião com o DER e 
debateram situação da obra da ponte no Córrego do Jacu da Vala e 
recuperação da antiga ponte de madeira incendiada que liga sede e 
localidades de Porto Velho. | https://bit.ly/34hVjcW 
 
TCE-MS | TCE-MS DETERMINA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DE OBRAS 
ENVIADOS INDEVIDAMENTE 
Devolução de 122 processos de contratação de obras e serviços de engenharia, 
que foram enviados, indevidamente, pelo sistema e-protocolo à Divisão de 
Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente durante o ano 
de 2020. | http://bit.ly/34gIi3s 
 
TCE-GO | Obra de praça de esportes tem divergência em quantitativos 
Edital é julgado regular, mas TCE-GO quer providências. Em outro processo 
regular, de serviços na GO-070, Tribunal faz recomendações. | 
http://bit.ly/3nrsMZV 

 
TCE-PR | Cautelar suspende licitação de Ribeirão do Pinhal para obras em 
quadra esportiva 
A medida foi tomada em razão da suposta irregularidade em relação à 
desclassificação de licitante por excesso de formalismo. | 
https://bit.ly/37mP4X9 
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TCE-PR | DER tem 60 dias para apresentar plano de ação de melhorias na 
fiscalização de obras 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado homologou a expedição de cinco 
recomendações para que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER) garanta que as obras e serviços executados nas rodovias sob sua 

responsabilidade sejam devidamente fiscalizadas pelas consultorias 
contratadas pela entidade para desempenhar tal serviço. | 
https://bit.ly/3qZMspQ 
 
TCE-ES | Corte estabelece metodologia para seleção de ações de controle 
em obras e serviços de engenharia 
Corte estabelece metodologia para seleção de ações de controle em obras e 
serviços de engenharia. | https://bit.ly/3r2kbPu 
 
TCE-RN | TCE homologa TAG para continuidade das obras do Hospital da 
Mulher de Mossoró 
As obras estão paradas desde 2019 e são custeadas com recursos do 
empréstimo contraído pelo Estado junto ao Banco Mundial. | 
http://bit.ly/34dw23u 

 
SITES DE NOTÍCIAS ______________ 
 

GOV BR | Ponte Brasil-Paraguai ampliará a ligação entre os países 
A previsão é que a nova obra fique pronta em 2022. | http://bit.ly/3oh75vs 
 
GOV BR | Investimentos em Santarém e em Oriximiná qualificarão as 
operações de transporte aéreo na região 
Investimentos em Santarém e em Oriximiná qualificarão as operações de 
transporte aéreo na região. | http://bit.ly/37u0aZa 
 
GOV BR | Obras em rodovias federais avançam em 2020 
Vias foram duplicadas, pavimentadas e recuperadas nas cinco regiões do país. | 

http://bit.ly/39wzEB6 
 
GOV BR | Governo lança resolução que facilita a dispensa para alvará de 
construção e habite-se 
A medida simplificará e desburocratizará as obras consideradas de baixo risco. 
| http://bit.ly/3nmYF5O 
 
GOV BR | Usinas de reciclagem são inauguradas em Espírito Santo do Pinhal 
(SP) 
As unidades foram implantadas por meio de recursos liberados pelo Governo 

Federal. | http://bit.ly/2Lxg0Lg  
 
GOV BR | Governo entrega 86 obras e encerrará o ano com 12 concessões 
Para o ano que vem, há previsão de mais 50 concessões. |  
https://bit.ly/3oPFtOq 
 

https://bit.ly/3qZMspQ
https://bit.ly/3r2kbPu
http://bit.ly/34dw23u
http://bit.ly/3oh75vs
http://bit.ly/37u0aZa
http://bit.ly/39wzEB6
http://bit.ly/3nmYF5O
http://bit.ly/2Lxg0Lg
https://bit.ly/3oPFtOq


 
 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

 
GOV BR | Novo trecho de duplicação da BR-116 é entregue no Rio Grande 
do Sul 
Pista duplicada ajuda a reduzir tempo de viagem, trazendo mais rapidez e 
segurança. | https://bit.ly/2LxgmS6 
 

GOV BR | Inaugurada nova ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul 
A obra tem 2,9 quilômetros de extensão suspensos e está apoiada em 3.232 
estacas. | https://bit.ly/2Wm2WKR 
 
GOV BR | Governo Federal entrega Contorno Rodoviário em São Pedro da 
Cipa 
Investimento na construção do empreendimento, na BR-163/364/MT, foi de R$ 
11,1 milhões. | http://bit.ly/3gO3932 
 
GOV BR | Obras garantirão segurança hídrica no Rio Grande do Norte 
Recursos serão utilizados para continuidade das obras na Barragem Oiticica e 
para a recuperação da Barragem Passagem das Traíras. | 
https://bit.ly/387z7TY 

 
G1 | Governador garante andamento de obras públicas e parcerias com 
prefeitos eleitos em MT 
O governador citou os programas para a construção de 5 mil pontes em todo o 
estado e para instalação de lâmpadas de LED em 100% dos municípios. | 
http://glo.bo/3qVduPn 
 
G1 | PF faz operação em Uberlândia para apurar fraude de mais R$ 500 
milhões em contratos de empresas com o Dnit 
Essa é a quarta fase da Operação 'Rota BR-090' que investiga irregularidade 
em obras rodoviárias; G1 pediu nota ao Departamento. 'Desde a origem da 
necessidade da obra já há fraude', diz delegado. | http://glo.bo/3gTz9CE 
 
G1 | Cadeia Pública de Campo Mourão é inaugurada após seis anos de 

obras 
Espaço tem capacidade para receber 382 detentos e custou R$ 12,3 milhões, 
de acordo com o governo do estado. Presos devem ser transferidos nas 
próximas semanas. | http://glo.bo/3oWRXno 
 
G1 | Governo federal destina R$ 7,6 milhões para obras de revitalização 
nas estações do Trensurb no RS 
Verba contempla trabalhos de modernização e adaptação às normas de 
acessibilidade em 12 estações do metrô, além da recuperação de passarelas e 
terminais de integração de cinco estações. | http://glo.bo/37nh7FR 
 
G1 | Obras interditam trecho da Raposo Tavares em Palmital 
Intervenção acontece nesta quarta-feira (9), das 7h às 17h30, e fechará alça 
de retorno. Acesso à cidade será feito por retorno a 4 km de distância. | 
http://glo.bo/3r1OgyU 
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G1 | MPF denuncia ex-governadora do RN e ex-presidente da OAS por 
desvio de R$ 16 milhões na construção da Arena das Dunas 
Esquema de corrupção e lavagem de dinheiro é ligado a investigações da 
Operação Lava Jato. | http://glo.bo/3mpnVXK 
 

R7 | Cai número de municípios que enviam resíduos a lixões 
Descarte incorreto foi de 3,2 mil para 2,7 mil cidades, segundo Associação 
Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. | 
http://bit.ly/3qYzcln 
 
R7 | Quatro em cada 10 brasileiros não têm esgoto tratado, diz ministério 
Coleta de esgoto beneficia apenas 61,9% da população, o que, na prática, 
significa que quase 40% dos brasileiros não são contemplados. | 
http://bit.ly/37jU8vn 
 
R7 | Obras de infraestrutura reduziram em 11% valor do frete agrícola 
Segundo balanço divulgado nesta segunda pelo Ministério da Infraestrutura, 
1,2 mil quilômetros de estradas foram construídos no Brasil. | 
http://bit.ly/3oTchWQ 
 
R7 | Operação em Minas apura desvio de verbas em obras rodoviárias  
Agentes da PF cumprem 25 mandados em Uberlândia; servidor público será 

afastado e três empresas ficam proibidas de fechar contratos públicos. | 
http://bit.ly/2Koubln 
 
R7 | PF mira fraudes de R$ 500 milhões de obras rodoviárias em Minas  
Investigação apura crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, organização 
criminosa e fraude na execução de contratos em Uberlândia. | 
http://bit.ly/387wykO 
 
R7 | Aneel nega reconsideração e mantém autorização para obras da Cteep 
sem licitação 
As obras têm relação com três lotes do leilão de transmissão de energia. | 
http://bit.ly/3npYG94 
 
Agência Brasil | Bolsonaro visita hoje obras da segunda ponte entre Brasil 
e Paraguai 
Em Foz do Iguaçu, ele se reunirá com o presidente do país vizinho. | 
https://bit.ly/387z7TY 
 

Agência Brasil | Infraero conclui obras na pista do aeroporto de Boa Vista 
Trabalhos foram feitos em 25 dias e custaram R$ 593,6 mil. | 
https://bit.ly/387z7TY 
 
Agência Brasil | Docas do Rio lançam licitação para modernizar Cais da 
Gamboa 
Obras devem ter início em 2021 ao custo de R$ 195 milhões. | 
https://bit.ly/387z7TY 
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Agência Brasil | Obras de infraestrutura reduziram em 11% valor do frete 
agrícola 
Ministério apresentou balanço anual na manhã desta segunda-feira. | 
https://bit.ly/387z7TY 
 

Gazeta Web | JHC se reúne com representantes do CAF e debate obras 
importantes na capital 
Convênio entre a prefeitura e a entidade traz obras de saneamento, 
drenagem e pavimentação em diversas áreas da cidade. | 
https://bit.ly/387z7TY 
 
Gazeta Web | Collor celebra avanço de obras da BR-101 e relembra luta 
contra burocracia 
Senador disse que conclusão das obras é resultado do seu trabalho no Senado 
e do compromisso do governo federal. | https://bit.ly/387z7TY 
 
Senado Federal| Aprovado uso de recursos de multas de trânsito para 
obras de acessibilidade 
Dinheiro arrecadado com cobrança de multas de trânsito poderá ser usado 
para obras de acessibilidade em vias urbanas e rurais. | http://bit.ly/3gYcl54 
 
Estradas | DNIT Finaliza adequação e restauração de 17 quilômetros na BR-

414, em Goiás 
De acordo com o Dnit, as intervenções proporcionam desenvolvimento da 
região e maior segurança aos usuários. | http://bit.ly/3p2bZx8 
 
Estradas | VIASUL inicia obras de melhorias no pavimento na BR-448, no RS 
De acordo com a concessionária, ações devem seguir até o próximo dia 10, 
com desvios de tráfego nos pontos em obras. | http://bit.ly/3gRvMwg 
 
Estradas |DER do PR finaliza obras de melhorias em três rodovias do vale 
do Ivaí 
De acordo com o Departamento, são duas rodovias em Borrazópolis e outro já 
concluído; três trechos estão contemplados no lote 6 do programa 
Conservação de Pavimentos (COP) do DER. | http://bit.ly/3afuz0t 
 
Estradas | Obras alteram tráfego em alça de acesso da BR-050, neste final 
de semana 
De acordo com a concessionária Eco050, serviços ocorrem no período das 7h 
às 17h. | http://bit.ly/3gSQk7H 

 
Estradas | Obras de duplicação no contorno de Pelotas, no RS, entram na 
fase final 
De acordo com o DNIT, equipes trabalham na construção do viaduto em dois 
entroncamentos. | http://bit.ly/3nvoq3S 
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Estradas | Obras da ponte sobre o rio Verdão na GO-409 chegam ao fim 
De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), 
nova ponte beneficiará população local e região sudoeste; liberação ao 
tráfego deve ocorrer nos próximos dias. | http://bit.ly/2Ka9olG 
 

Portos e Navios | Obras de infraestrutura reduziram em 11% valor do frete 
agrícola 
1.259 quilômetros (km) de estradas foram construídos ao longo do ano em 
todo o país, resultando em uma redução média de 11% no valor do frete 
agrícola. | http://bit.ly/2WpUQAW 
 
Portos e Navios | Iniciada por Dilma, ponte em Porto Alegre inaugurada por 
Bolsonaro facilitará escoamento de produção 
Iniciada em 2014, durante a gestão de Dilma Rousseff (PT), a ponte sobre o 
rio Guaíba, em Porto Alegre, foi inaugurada parcialmente pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). | http://bit.ly/3p73d0N 
 
Portos e Navios | Vale investe R$ 4 bilhões para modernizar o Complexo de 
Tubarão 
Segundo a mineradora, serão implementados 197 projetos nos próximos anos, 
mais da metade deles na área de transporte de minério e de gestão hídrica. | 
http://bit.ly/3p38QNy 

 
Portos e Navios | Estado do Rio receberá investimentos de R$ 4,5 bi para a 
construção de nova termelétrica no Porto do Açu 
As obras serão importantes na geração de empregos, principalmente em São 
João da Barra, no norte fluminense. | http://bit.ly/3mysfnI 
 
Jornal de Brasília | Governo reduz em R$ 8,1 bi previsão para obras e 
aquisição de bens e serviços 
Nos bastidores, há a avaliação de que a manobra é uma forma de criar mais 
dificuldades para o teto de gastos e reforçar o discurso de que uma 
flexibilização será necessária. | http://bit.ly/37EaQFZ 
 
Jornal de Brasília | Bolsonaro visita hoje obras da segunda ponte entre 
Brasil e Paraguai 
Com quase 40% das obras concluídas, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, 
no Rio Paraná, vai desafogar o trânsito na Ponte da Amizade. | 
http://bit.ly/3mErR7h 
 

Jornal de Brasília | Centro de reciclagem é inaugurado na Estrutural 
Novo complexo de reciclagem processa até 5 mil toneladas de lixo por mês, 
gerando 2 mil empregos. | http://bit.ly/3h9VR9L 
 
Agência Brasília | Obras por toda parte 
Mesmo na pandemia, governo local movimentou a economia e investiu R$ 1,6 
bilhão em centenas de ações, gerando milhares de empregos em todo o DF. | 
https://bit.ly/3nHvbjf 
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Agência Brasília | Construtora brasiliense adota espaço público no Gama 
Obra vai gerar cerca de 200 oportunidades de emprego. Desde que foi 
instituído, em fevereiro de 2019, já foram investidos 15 milhões no programa. 
| https://bit.ly/3rg104V 
 

Agência Brasília | Obra na DF-001 quase pronta 
Serviço de pavimentação de 8,2 km gerou 60 empregos e vai beneficiar cerca 
de 70 mil usuários da região. Foram investidos R$ 14,5 milhões. | 
https://bit.ly/3nDSVEU 
 
Agência Brasília | Obras com acompanhamento em tempo real 
Ferramenta adquirida pelo GDF dá transparência, melhora eficiência de 
projetos e reduz custos. Investimento é de quase R$ 5 milhões. | 
https://bit.ly/3nEbZ68 
 
Agência Brasília | GDF encaminha reforma de espaços poliesportivos no 
Parque da Cidade 
Empresa contratada reformará 27 quadras e vestuário da Piscina de Ondas. 
Obras vão gerar dezenas de empregos, com investimento de R$ 1 milhão. | 
https://bit.ly/2LYcutK 
 
Agência Brasília | Obras da 509 e 510 Sul são entregues 

Governador Ibaneis Rocha anunciou reforma da pavimentação da avenida e 
assinou ordem de serviço para concluir toda a W3. | https://bit.ly/2J96fSK 
 
Agência Brasília | Infraestrutura é qualidade de vida 
Em Brazlândia, governo investe R$ 1,6 milhão em estacionamentos, 
recuperação de vias e a conclusão da drenagem pluvial da Vila São José. | 
https://bit.ly/2KMecxy 
 
Agência Brasília | No coração de Brasília: reformas no Setor Cultural Sul 
Espaço é o mais novo apadrinhado pelo projeto Adote uma Praça. 
Investimentos nas obras serão de R$ 180 milhões. | https://bit.ly/3awCl6d 
 
Agência Brasília | Parque da Asa Sul ganhará iluminação em LED 
Investimento será de aproximadamente R$ 1,3 milhão, para a instalação de 
167 pontos de luz com 330 novas luminárias. Obras começam nesta quarta (2). 
| https://bit.ly/3mAEDnn 
 
Agência Pará | Cosanpa completa 50 anos com obras retomadas e novos 

investimentos 
Momento é de celebração pela nova fase que está sendo implantada na 
Companhia desde o ano passado. | http://bit.ly/3p8kKFC 
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Agência Pará | Terminal Hidroviário de Santarém está com 85% das obras 
concluídas 
O cronograma das obras está em dia. Hoje estamos com 85% das obras 
concluídas e nossa expectativa é poder entregar o terminal hidroviário de 
Santarém em junho de 2021. | http://bit.ly/3ayO8Bc 

 
Agência Pará | Obras na PA-483 garantem segurança na rota para 
Barcarena e ao Porto de Vila do Conde 
Pavimentação e acostamento vão reduzir o número de acidentes até o Trevo 
do Peteca, por onde trafegam diariamente cerca de mil caminhões. | 
http://bit.ly/38nwrSc 
 
Agência Pará | Obras da ponte sobre o rio Meruú iniciam em janeiro de 
2021 
Nova estrutura terá 560, 88 metros de extensão por 10 metros de largura e 
eliminará, de forma definitiva, o traslado feito por balsas. | 
http://bit.ly/38vXHhE 
 
Agência Pará | Estado viabiliza a construção da Eco Rodovia Liberdade 
como alternativa de rota para a Grande Belém 
Via facilitará tráfego na entrada e saída da cidade, sobretudo para os 
motoristas que hoje utilizam a BR-316, garantindo maior conforto e 

segurança. | http://bit.ly/2Je5nMO 
 
Agência Pará | Com 60% da obra concluída, novo sistema de água de 
Breves será entregue no primeiro semestre de 2021 
Para tratar sobre o projeto e cronograma dos serviços, Cosanpa se reuniu com 
a empresa responsável pelas obras. | http://bit.ly/2KMhGQE 
 
Agência Acre | Governador visita obras de reforma do aeroporto de 
Tarauacá 
Com investimento de R$ 82,1 mil, o governador destaca que a melhoria do 
setor aeroportuário foi um dos compromissos assumidos durante a campanha. 
| http://bit.ly/34vccko 
 
Agência Acre | Obras de reforma do aeroporto de Feijó seguem aceleradas 
As obras de reforma do aeroporto do município de Feijó seguem em ritmo 
acelerado e está próxima à fase de conclusão. | http://bit.ly/37AJjVY 
 
Agência Acre | Governo executa pacote de obras na região do Juruá 

 As obras de infraestrutura estão sendo executadas pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Acre (Deracre). | http://bit.ly/2WAMF50 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/3ayO8Bc
http://bit.ly/38nwrSc
http://bit.ly/38vXHhE
http://bit.ly/2Je5nMO
http://bit.ly/2KMhGQE
http://bit.ly/34vccko
http://bit.ly/37AJjVY
http://bit.ly/2WAMF50


 
 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

 
Agência Acre | Obras de reforma no aeródromo de Tarauacá estão em fase 
final de conclusão 
Com o investimento de R$ 82,1 mil, o aeródromo recebeu novo cercamento, 
sinalização da pista, locais de acessibilidade, reforma do terminal de 
passageiros com pintura, troca de telhado, readequação de guichês e reforma 

dos banheiros. | http://bit.ly/3nStj7D 
 
Agência Acre | Governo e prefeitura realizam recapeamento de ruas do 
Centro de Cruzeiro do Sul. 
O recapeamento também será feito em outras ruas do centro comercial nos 
próximos dias. | http://bit.ly/2KqRIT5 
 
Agência Acre | Obras da estrada que liga Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves 
estão em fase final 
A obra custará cerca de R$ 1,5 milhão e foi realizada em três etapas. | 
http://bit.ly/2WAe1rX 
 
Agência Acre | Governo pavimenta mais 900 metros de ciclovia no entorno 
das obras do Igarapé Fundo 
A obra beneficia diretamente moradores dos bairros Manoel Julião, Nova 
Estação e parte da Vila Ivonete. | http://bit.ly/34zaw9u 
 

Agência Paraná | Governo libera tráfego de veículos em nova ponte de 
União da Vitória 
Obra de R$ 30 milhões facilita trânsito entre município e distrito e vai 
acelerar o crescimento estratégico de União da Vitória. Evento de inauguração 
será agendado em data futura. | https://bit.ly/2KrqGLd 
 
Agência Paraná | Governo realiza obras e investimentos robustos em 
infraestrutura 
Mesmo com os obstáculos da pandemia, Estado realiza obras de melhorias da 
malha rodoviária e o sistema logístico do Paraná bate recordes de 
movimentação de cargas. Parceria entre o governo estadual, União e Itaipu 
viabilizam grandes projetos. | https://bit.ly/37BVy4G 
 
Agência Paraná | Começa a construção de condomínio do idoso em Irati 
Conjunto contará com 40 moradias adaptadas, ambulatório, academia ao ar 
livre, biblioteca, sala de informática, salão de festas, horta comunitária e 
quiosques de jogos. Podem participar da seleção pessoas acima de 60 anos, 
sozinhas ou em casal, com renda de um a seis salários mínimos. | 

https://bit.ly/38tIE7Q 
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Agência Paraná | Governo investirá R$ 31,8 milhões em obras de 
contenção de cheias 
Recursos foram liberados pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, em encontro com o governador Carlos Massa Ratinho Junior. Valor 
que será aplicado na construção de bacias de contenção, saneamento, 

drenagem e construção de parques urbanos integra um pacote mais amplo, de 
R$ 124 milhões. | https://bit.ly/38rPWJk 
 
Estado de Minas | Pandemia atrasa em um ano entrega completa do Museu 
Nacional 
A pandemia de covid-19 retardou em pelo menos um ano as obras de 
recuperação do Museu Nacional, atingido por um incêndio em 2018, 
originalmente previstas para estarem totalmente concluídas em 2025. | 
http://bit.ly/3mFFCCs 
 
Estado de Minas | Obras interditam BR-040, em Contagem, até o próximo 
sábado (19/12) 
De acordo com a Via 040, no sentido Belo Horizonte a sinalização foi 
implantada próxima à Ceasa e informa sobre o desvio do tráfego para a Via 
Expressa. | https://bit.ly/3rgdpG1 
 
Estado de Minas | Ministro diz que duplicação da BR-381 é a 'obra mais 

complexa do Brasil' 
BR-381 foi palco de tragédia no início do mês, com 19 pessoas mortas e 45 
feridas. Governo Federal entrega 47 km de duplicação. | 
https://bit.ly/38kzbzO 
 
Estado de Minas | Obras de reparos em transmissão provocam polêmica 
O setor de transmissão de energia pode se tornar uma fonte de aumento de 
custos para o setor elétrico nos próximos anos. | https://bit.ly/3riDfJz 
 
Estados de Minas | Obras de mobilidade serão foco de Covas na Prefeitura 
de SP 
Se as propostas apresentadas pelo tucano forem concretizadas, a área da 
mobilidade é a que deve concentrar os mais visíveis canteiros de obras a 
partir de 2021. | https://bit.ly/3mDlGQP 
 
Estado de Minas | Brasil lança 325 mil t de plástico no mar por ano 
Todos os dias, 890 toneladas de plásticos são despejadas no mar brasileiro. | 
https://bit.ly/34z8dDu 

 
Portal Correio | Emendas de Tovar beneficiam cidades com obras e 
equipamentos da saúde 
Recursos serão utilizados para construção de praças, matadouros, perfuração 
de poços, compras de veículos e aquisições de equipamentos da saúde. | 
http://bit.ly/3rkkXYs 
 
 

https://bit.ly/38rPWJk
http://bit.ly/3mFFCCs
https://bit.ly/3rgdpG1
https://bit.ly/38kzbzO
https://bit.ly/3riDfJz
https://bit.ly/3mDlGQP
https://bit.ly/34z8dDu
http://bit.ly/3rkkXYs


 
 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 

 
Portal Correio | Emenda de Veneziano garante novas obras de 
pavimentação em Campina Grande 
Segundo Veneziano, as ordens assinadas pelo Governador João Azevêdo 
simbolizam muito bem o carinho que o gestor tem por Campina Grande. | 
http://bit.ly/2KpH7rz 

 
Portal Correio | Cartaxo autoriza obras de R$ 2,8 milhões no Trauminha 
Ortotrauma tem realizado cerca de 500 cirurgias por mês e, em média, 4.800 
atendimentos nas diversas especialidades. | http://bit.ly/3as14bU 
 
Diário do Litoral | Rosana Valle consegue sinal verde do Governo Federal 
para obras de drenagem 
Prefeitura tem agora 48 horas para enviar documentos e garantir primeiro 
desembolso. | http://bit.ly/3ay0aKQ 
 
Diário do Litoral | Morro do Macaco Molhado: obras de contenção são 
concluídas 
No local, foram investidos R$ 25 milhões para recuperação da área que foi 
fortemente atingida pela tempestade do início de março deste ano. | 
http://bit.ly/2KpI7Ml 
 
A Tribunal | Governo de SP irá construir duas pontes em cidades do Vale 

do Ribeira.  
A região também recebeu equipamentos para aparelhamento das defesas civis 
municipais. | http://glo.bo/37EXCZx 
 
A Tribuna | Obras de drenagem avançam na Zona Noroeste de Santos.  
Região conta com reparos na tubulação de esgoto e implantação de galeria. | 
http://glo.bo/34BXKHn 
 
São Roque Notícias | Obras de reparo na Estrada Vicinal Mário Covas em 
Mairinque será iniciada pelo DER 
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) afirmou que os trabalhos de 
recuperação das erosões serão desenvolvidos nos trechos dos quilômetros 12.8 
e 20.6, pela empresa REP Serviços de Transportes LTDA. | 
https://bit.ly/2KuqQBw 
 
MidiaMax | Em fim de mandato, Délia Razuk inaugura cinco obras em 
Dourados 
Uma delas é a sede da Secretaria Municipal de Educação. | 

http://bit.ly/3pixYzF 
 
MidiaMax | Obras para pavimentação de ruas em 4 bairros serão licitadas 
em 2021, diz prefeitura 
Já estão empenhados R$ 18,7 milhões para obras em Campo Grande. | 
http://bit.ly/3nHZh67 
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MidiaMax | Seinfra multa empresa em R$ 948,6 mil por não concluir obras 
no aeroporto de Coxim 
Obras tinham que acontecer em uma extensão de 1.300 metros no local. | 
http://bit.ly/37F12LV 
 

MidiaMax | Em obras, estrada que dá acesso a atrativos turísticos de Bonito 
está interditada 
Avenida conhecida na região como ‘rodovia do turismo’ deve ficar interditada 
por 5 dias. | http://bit.ly/2KQ39n1 
 
MidiaMax | Em estudos para privatização, Agesul lança licitação para obras 
no parque do Prosa 
Unidade em Campo Grande está na lista de concessões que o governo 
Azambuja quer realizar. | http://bit.ly/3nJBm6k 
 
MidiaMax | Em obras há 9 anos, Aquário do Pantanal vai virar ‘telão’ para 
programação de Natal 
Projeto estimado em R$ 80 milhões custou mais de R$ 200 milhões aos cofres 
do Estado. | http://bit.ly/38FO3Jp 
 
MidiaMax | Agesul paralisa obras de pavimentação, recapeamento e 
drenagem no Aero Rancho 

Interrupção é por cerca de três meses para serviço da Águas Guariroba. | 
http://bit.ly/37F0xl9 
 
MidiaMax | Obras para fechar cratera em avenida de Campo Grande devem 
terminar nesta segunda 
Cratera se abriu durante chuva da semana passada. | http://bit.ly/3mFAf6n 
 
MidiaMax | Obras na avenida Ernesto Geisel serão retomadas em janeiro e 
terminam até 2022 
Obra dentro do córrego está programada para quando as chuvas dão uma 
'trégua'. | http://bit.ly/3nH3QOi 
 
MidiaMix | Agesul contrata obras de recapeamento e acessibilidade em 
Dourados por R$ 14,4 milhões 
Serviços contemplam linhas de ônibus e regiões da Avenida Marcelino Pires e 
da Rua Coronel Ponciano. | http://bit.ly/2Khgzc5 
 
MidiaMix | Obras da Rota Biocêanica seguem em ritmo acelerado do lado 

paraguaio 
Trechos pavimentados são entregues antes do cronograma e país aguarda 
avanços do lado brasileiro. | http://bit.ly/3p91tE0 
 
MidiaMix | Confira lista: Frente de obras realiza recapeamento de 50 km 
de ruas em Campo Grande 
Primeira frente de recapeamento atua na avenida Marechal Deodoro. | 
http://bit.ly/2KqDPV0 
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Engeplus | Obras do Paço Municipal de Içara serão entregues na quarta-
feira 
Ao todo, são três blocos, sendo que um já foi entregue em setembro. | 
http://bit.ly/37CfILR 
 

Engeplus | Serra da Rocinha seguirá interditada na manhã desta segunda-
feira 
O trecho pertence às obras de implantação e pavimentação da BR-285/RS/SC. 
| http://bit.ly/3nBdkui 
 
Engeplus | Balneário Gaivota intensifica trabalhos para a temporada de 
verão 
Mais uma rua também receberá pavimentação com lajotas. | 
http://bit.ly/3aBfZ3s 
 
Engeplus | Obras de mobilidade urbana avançam e novas interrupções de 
trânsito serão feitas nesta sexta-feira 
Trecho interrompido inicia na rua Vitor Hugo. | http://bit.ly/38rhXRh 
 
Engeplus | Cocal do Sul: Assinada Ordem de Serviço para obras de 
drenagem do Jardim Itália 
O custo da obra é de R$ 191 mil. | http://bit.ly/38rhSNt 

 
Engeplus | Revitalização da Jorge Lacerda vai sair do papel e deverá ser 
entregue em menos de um ano 
Assinatura da ordem de serviço aconteceu na manhã desta quinta-feira. | 
http://bit.ly/2KqEHce 
 
Engeplus | Governador assina nesta quarta-feira ordem de serviço para 
construção da ponte sobre o Rio Araranguá 
Prazo para conclusão da obra é de até 15 meses, conforme previsto em edital. 
| http://bit.ly/3pdxkn9 
 
Engeplus | SC-445 será interditada para obras de drenagem pluvial 
Interrupção do trânsito acontece no KM 72, próximo ao posto Cardoso. | 
http://bit.ly/37H74fb 
 
Engeplus | Três importantes obras são entregues a comunidade de Içara 
Obras foram entregues oficialmente na sexta-feira, dia 4. | 
http://bit.ly/3h9YM2l 

 
Infonet | Edvaldo autoriza início das obras de nova sede de UBS no 
Mosqueiro 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Niceu Dantas, localizada no povoado 
Mosqueiro, zona de Expansão, ganhará uma nova sede. | 
http://bit.ly/38uDE2Q 
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Infonet | Edvaldo autoriza obras de reurbanização da praça Princesa Isabel 
A praça Princesa Isabel será completamente recuperada, contando com um 
investimento de mais de R$275 mil, provenientes do Programa Planejamento 
Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | http://bit.ly/3nGzkUG 
 

Portal 27 | Demolida há 4 anos, moradores reclamam de demora na 
entrega das obras da escola Costa e Silva em Guarapari 
Segundo as reclamações dos moradores, a obra, que irá fazer 5 anos no 
próximo mês contando desde o tempo em que foi demolida, está parada 
desde o último protesto dos trabalhadores, que ocorreu no último dia 13 de 
novembro. | http://bit.ly/3h74cLH 
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