
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 22 a 28 de fevereiro de 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC | “O uso do Business 

Intelligence (BI) em análise de editais de licitação para obras públicas” é o tema do artigo 

dos auditores de Controle Externo do TCMGO Frederico Guedes e Pedro Cláudio 

Artigo – O uso do Business Intelligence (BI) em análise de editais de licitação para obras 

públicas. | https://bit.ly/3kwN1EY 

 

DNIT | Governo Federal retoma obras importantes no Estado do Ceará 

Ação faz parte da linha adotada pelo DNIT de focar na conclusão de obras paralisadas por 

gestões anteriores. | http://bit.ly/3uKWA80 

 

 

 SITES DE TCS 

TCE-MG | Tribunal de Contas participa do lançamento do programa Destrava Minas 

O Destrava Minas integra esforços entre instituições para desemperrar entraves que impedem a 

retomada de obras públicas, paralisadas por problemas estruturais e/ou ambientais e que 

impactam o desenvolvimento econômico e social do Estado. | http://bit.ly/2OdsUQ9 

 

TCE-GO | Gestores, fiscais e empresários vão responder por prejuízos em obras estaduais 

paralisadas 

TCE-GO exige que Goinfra elabore plano para impedir degradação de serviços realizados. | 

http://bit.ly/3rjQfOR 

 

TCE-GO | Duplicação da rodovia Morrinhos/Caldas Novas foi superfaturada 

TCE-GO vai atualizar valor dos danos e citar os responsáveis para o devido ressarcimento. | 

http://bit.ly/2OfAf1j 

 

TCE-ES | Caminhos do campo: Tribunal de Contas determina que Seag monitore obras em 

período de garantia 

As determinações foram expedidas em processo que trata de auditoria realizada em 2016 em 

obras do programa “Caminhos do Campo”, em razão de negligência quanto à observância da 

garantia quinquenal, na manutenção de arquivo, no monitoramento e na execução da garantia 

das obras. | https://bit.ly/37YSDmu 

 

TCE-TO | TCE/TO determina a suspensão de licitação de mais de R$ 31 milhões 

Possíveis irregularidades em licitação de Araguaína foram identificadas pela equipe técnica do 

Tribunal de Contas. | http://bit.ly/3sRon51 

 

TCE-SP | Tribunal detecta 1.141 obras atrasadas ou paralisadas em todo o Estado 

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revela a 

presença de 1.141 obras atrasadas ou paralisadas nas 644 Administrações paulistas 

fiscalizadas pela Corte. | http://bit.ly/3bPBv3F 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Mariana: no dia em que deveriam receber casas, atingidos protestam com nariz de 

palhaço em frente às obras inacabadas 

Prazo para entrega dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo venceu neste 

sábado, com apenas cinco casas prontas das mais de 300 que deveriam ter sido concluídas. 

Segundo o MPMG, o descumprimento da data de conclusão das obras prevê multa de R$ 1 

milhão por dia de atraso. | http://glo.bo/2MAAbsD 

 

G1 | TCE-SP diz que estado de São Paulo tem R$ 46,5 bilhões em obras paradas ou 

atrasadas 

São 621 obras paradas e 520 atrasadas, um total de 1.141 canteiros nessas condições. 

Contratos somam o valor de R$ 46.528.167 bilhões e metade desse valor (R$ 23 bilhões) é de 

obra da linha 6-Laranja do Metrô, que está atrasada há cinco anos. | http://glo.bo/3kyc0I3 

 

G1 | Instituto Helena Antipoff em Divinópolis finaliza obras estruturais de acessibilidade 

Segundo o instituto, foram construídas uma rampa na entrada da unidade e um elevador para o 

acesso às salas de atendimento clínico. | http://glo.bo/3dWWeVR 

 

G1 | Obras em viaduto interditam alças de acesso da Marechal Rondon para avenida em 

Bauru 

Entrada e saída da Avenida Cruzeiro do Sul no sentido interior-capital foram bloqueadas a partir 

deste sábado (27) e trechos devem ser liberados apenas em março de 2022. Já o sentido 

capital-interior será fechado nos próximos dias. Veja rotas alternativas para as interdições 

totais. | http://glo.bo/3036HXK 

 

G1 | Vazamento de gás durante obras de manutenção causa bloqueio de ruas em Santos, 

SP 

Equipes da Sabesp atuavam no local quando perfuraram, por acidente, tubulação de gás 

natural. Vazamento foi contido às 16h30, segundo a Comgás. | http://glo.bo/381wYtH 

 

G1 | Seis meses após desabamento de caixa d'água em Diadema, moradores relatam 

problemas com obras 

CDHU afirmou que vai concluir, ainda nesta semana, a construção de muro para que a água da 

chuva escoe pelas redes de drenagem local. | http://glo.bo/3uEIDIN 

 

G1 | Muriaé inicia obras de revitalização e reestruturação no Cemitério Senhor do Bomfim 

De acordo com a Prefeitura, serão construídas mais 230 gavetas mortuárias. O espaço também 

receberá asfaltamento nas principais vias de acesso para recuperar as áreas desgastadas por 

erosões provocadas pelas chuvas. | http://glo.bo/3baCPPz 

 

G1 | Veto parcial do Prefeito a Código de Obras é derrubado na Câmara de Formiga 

Decisão unânime ocorreu durante a sessão desta segunda-feira (22) e mantém prazos para 

primeira análise do projeto e correções. | http://glo.bo/3dVYyfB 

 

G1 | MP entra na Justiça pedindo que governo faça obras na escola onde teto desabou em 

Buritis, RO 

Escola era preparada para receber a campanha de vacinação contra a Covid-19 quando telhado 

caiu. Unidade está em situação precária, segundo o MP. | http://glo.bo/3dSWDZo 

 

G1 | Obra interdita retorno do Km 107 da Rodovia Anhanguera em Sumaré 

Bloqueio para reparo do pavimento será das 22h desta quinta-feira (25) às 5h desta sexta-feira 

(26). Concessionária orienta motoristas a utilizar o retorno no Km 110. | http://glo.bo/3q6r3tu 
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Jornal de Brasília | MEC tem 8,9 mil obras abandonadas pelo país e pode perder R$ 1,1 

bilhão 

A CGU (Controladoria-Geral da União) identificou que o montante foi pago desde 2007 para 

5.673 obras atualmente canceladas. A CGU vê risco de o dinheiro não voltar para União e ser 

perdido. | http://bit.ly/3uHagAJ 

 

Jornal de Brasília | Ceasa-DF reciclará até 90% dos resíduos sólidos 

O objetivo da Ceasa é, além de garantir a adequação da empresa à legislação ambiental, ser 

referência em sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente. | http://bit.ly/303PmO8 

 

Jornal de Brasília | Governo do Acre irá construir mais abrigos para pessoas afetadas por 

inundações 

Os serviços deverão ser executados em 90 dias e, após este período, o imóvel deve ser 

devolvido. | http://bit.ly/37XmyLO 

 

Portal Correio | DNIT libera parte do viaduto da entrada de Camboinha, mas obras 

continuam 

Liberação ocorre no sábado e condutores de veículos devem ficar atentos à sinalização e à 

velocidade permitida no trecho. | http://bit.ly/2MGdeV8 

 

Portal Correio | João Azevêdo apresenta obras para ministro da Infraestrutura 

Chefe do Executivo destacou Arco Metropolitano e intervenções na ligação entre Distrito 

Industrial e a BR. | http://bit.ly/3bRXcjz 

 

Portal Correio | Dnit libera parte do viaduto da entrada de Camboinha, mas obras 

continuam 

Liberação ocorre no sábado e condutores de veículos devem ficar atentos à sinalização e à 

velocidade permitida no trecho. | https://bit.ly/2MGdeV8 

 

R7 | Após anos convivendo com erosão, edital para obras na Praia de Meaípe é publicado 

Há previsão para o engordamento da praia e a recuperação do trecho da Rodovia do Sol que dá 

acesso ao balneário, entre outras intervenções. | http://bit.ly/2NSq2bl 

 

Governo Federal | Retomadas obras paralisadas há anos no Ceará 

As ordens de serviço foram assinadas nesta sexta-feira (26). | https://bit.ly/2O7Je4N 

 

Correio Braziliense | Faixa da Ponte JK ficará interditada para obras de manutenção 

A partir das 15h de segunda-feira (1º/3), trecho da faixa da direita no sentido Lago Sul ficará 

fechado, para execução dos trabalhos. Desbloqueio ocorre às 6h de terça-feira (2/3). | 

http://bit.ly/2PjFkpX 

 

Correio Braziliense | Governo assina ordens de serviço para retomada de obras no Ceará 

O investimento do governo federal é de R$ 66,1 milhões para a execução dos serviços 

remanescentes de adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos. | 

http://bit.ly/3b3wCVs 

 

Correio Braziliense | Governador Ibaneis visita obras concluídas em Santa Maria 

Nesta quinta, o chefe do executivo inaugurou projetos realizados em Santa Maria. Ibaneis 

Rocha tirou fotos com a população e discursou sobre a importância dos projetos. | 

http://bit.ly/3b5J2fg 
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Correio Braziliense | 'Destrava Minas': projeto visa solucionar obras públicas paralisadas 

em MG 

Programa foi lançado em evento com diversas autoridades estaduais e municipais presentes. | 

http://bit.ly/3dZ5ysk 

 

Estradas | Governo Federal retoma três obras paralisadas no estado do Ceará 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foco é 

concluir obras paralisadas antes de abrir novas frentes. | http://bit.ly/3uJLaRT 

 

Estradas | Reconstrução da Praça Rodoanel será retomada neste sábado (27) 

De acordo com a concessionária, homens trabalham nas obras no pedágio do Rodoanel, que foi 

danificada por caminhão. | http://bit.ly/2ZZT1N7 

 

Estradas | Concessionária realiza obras de drenagem na PR-180, em Cascavel 

De acordo com a Ecocataratas, rodovia faz a ligação com a BR-277, sentido Boa Vista da 

Aparecida, e ficará em obras por meses. | http://bit.ly/3dY51Xr 

 

Estradas | Via Anhanguera tem obra no retorno do KM 107, em Sumaré, nesta noite (25) 

De acordo com a concessionária AutoBAn, obra foi reprogramada em função de chuva; serviços 

serão das 22h às 5h. | http://bit.ly/302yl6Z 

 

Estradas | Concessionária realiza obras de manutenção na BR-101, no ES 

De acordo com a Eco101, serviços serão executados entre 7h e 17h. | http://bit.ly/2Ob2Nt9 

 

Estradas | Rodovia BR-163 tem obras em trechos distintos nesta segunda (22) 

De acordo com a concessionária MS Via, alguns serviços ocorrem no sistema Pare e Siga. | 

http://bit.ly/2O8y4Nc 

 

Estradas | Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem obras de manutenção nesta semana 

De acordo com a concessionária Ecovias, serviços acontecem entre 8h e 17h30, em vários 

trechos das rodovias. | http://bit.ly/2Pr4cwb 

 

Agência Brasília | Ceasa-DF reciclará até 90% dos resíduos sólidos 

Instituição trabalha para ser referência em sustentabilidade e cuidado ambiental. | 

https://bit.ly/3bPY205 

 

Agência Brasília | Interditada a alça de acesso ao Eixo para obras na ESPM 

Alteração no trânsito da via começa nesta segunda (1º/3) e terá duração de cerca de três 

meses. | https://bit.ly/2ZZYkfv 

 

Agência Brasília | ‘Não há uma cidade do DF que não tenha obra sendo tocada’ 

Durante inauguração da Vicinal-371 em Santa Maria, governador Ibaneis Rocha destacou 

construções em andamento e geração de empregos. | https://bit.ly/3b2rcKi 

 

Agência Brasília | Obras na tubulação de Ceilândia já foram 88% executadas 

Mais de 430 mil pessoas serão beneficiadas com a ação. Nesta quinta (25), haverá suspensão 

temporária do fornecimento de água na cidade. | https://bit.ly/3sIuS9R 

 

Agência Brasília | Aliadas da mobilidade, parcerias-público privadas avançam no DF 

Dos 20 projetos em andamento, nove estão relacionados à melhoria do transporte público, 

trânsito e ordenamento urbano. | https://bit.ly/3sFVqJ6 

 

Agência Pará | Governo do Pará inicia construção e pavimentação do lote 1, da PA-256 

Obras foram divididas em quatro etapas e envolvem a pavimentação de 150 km da rodovia e 

ainda a construção da ponte sobre o rio Capim. | http://bit.ly/2PvM1FP 
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Agência Pará | Obras do Centro Integrado de Comando e Controle seguem avançadas 

O local sediará os comandos das forças de segurança paraense, reunindo toda a estrutura em 

um só local. | http://bit.ly/3szZ47g 

 

Agência Pará | Moradores de Marapanim participam de audiência pública sobre obra na 

orla da praia do Crispim 

A previsão é de que o serviço, financiado com emenda parlamentar do Deputado Federal Hélio 

Leite e com verbas do Governo do Estado, por meio do Orçamento Geral, inicie ainda no 

primeiro semestre deste ano. | http://bit.ly/380MjKU 

 

Notícias do Acre | Em Plácido de Castro, escola de educação profissional será reformada e 

ampliada 

O governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), 

assinou nesta sexta-feira, 27, uma ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola de 

Educação Profissional João de Deus, localizada na rodovia AC-40, a três quilômetros do Centro 

de Plácido de Castro. | http://bit.ly/3uQc9Lt 

 

Notícias do Acre | Governo do Acre executa obras de reestruturação em seis pontes de 

ramal em Plácido de Castro 

O ramal possui uma extensão de 20 quilômetros. A ação faz parte do Projeto Parceria, que 

envolve o Estado e a comunidade. | http://bit.ly/3b5oOCy 

 

Agências de Notícias do Pará | Construção de casas populares está adiantada em 

Centenário do Sul 

Com um investimento de R$ 1,7 milhão, o projeto do Governo do Estado vai beneficiar famílias 

que moram em condições precárias ou de aluguel na cidade. Última vistoria apontou 31% de 

conclusão. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e devem chegar a 50% nas próximas 

semanas. | https://bit.ly/3bOOFOg 

 

Agência de Notícias do Pará | Construção de 28 casas populares chega a 20% em 

Lunardelli 

Projeto do Governo do Estado vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social da 

cidade. Investimentos ultrapassam R$ 2,1 milhões. | https://bit.ly/3sV5xtN 

 

Agência de Notícias do Pará | Obra interrompe abastecimento em bairros de Curitiba e São 

José Dos Pinhais 

O trabalho será executado das 6h às 18h do dia 23, e a normalização do abastecimento deve 

ocorrer até as 18h do dia 24. | https://bit.ly/3q77scF 

 

Estado de Minas Gerais | BH, Contagem e estado acordam R$ 298 milhões para obras na 

Tereza Cristina 

Dinheiro vem de indenização da Vale pela tragédia de Brumadinho e será repartido entre os 

poderes executivos. | https://bit.ly/3bSoTbS 

 

Estado de Minas Gerais | 'Destrava Minas': projeto visa solucionar obras públicas 

paralisadas em MG 

Programa foi lançado em evento com diversas autoridades estaduais e municipais presentes. | 

https://bit.ly/3e36lIQ 

 

MidiaMax | Com obras até 2023, aeroporto de Dourados deve fechar parcialmente em maio 

A conclusão definitiva dos trabalhos de reforma da pista de pouso e decolagem, está prevista 

para o segundo semestre de 2023. | http://bit.ly/2MFWhtZ 
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MidiaMax | Prefeitura receberá R$ 140 milhões em emendas para obras em Campo Grande 

Segundo a administração, serão R$ 20 milhões para a Saúde, R$ 50 milhões à infraestrutura e 

R$ 70 milhões para um projeto de revitalização da Feira Central. | http://bit.ly/3e2QBoU 

 

MidiaMax | À espera de licitação, Terminal Morenão deve receber obras de ampliação 

Obras de R$ 5,5 milhões para reformas de outros terminais já foram iniciadas em Campo 

Grande. | http://bit.ly/2PuA6rF 

 

MidiaMax | Em Brasília, Marquinhos busca recursos para hospital, asfalto e obras contra 

enchentes 

Prefeito articula conclusão de projetos em andamento como PAC da mobilidade urbana e da 

Pavimentação. | http://bit.ly/2NTYbaW 

 

Engeplus | Trecho entre avenida Santos Dumont e rotatória da Luiz Rosso estará 

interditado nesta terça-feira 

Interrupção no trânsito é por conta das obras do Binário. | http://bit.ly/303XBKj 

 

Engeplus | Obras do Binário avançam e interrompem trecho entre avenida Santos Dumont 

e rotatória da Luiz Rosso 

Trânsito foi modificado na manhã desta terça-feira, dia 23. | http://bit.ly/305OJnk 

 

Portal 27 | Obras em Meaípe: aumento da faixa de areia e construção de píer são 

anunciadas por Casagrande 

O investimento total será de cerca de R$68 milhões e contará inclusive com um píer de pedra 

avançado. | http://bit.ly/3q9Sbrx 

 

Diário do Litoral | Começam as obras de recuperação do canal da Avenida Atlântica, em 

Guarujá 

Serviços começaram com a limpeza e desassoreamento da parte aberta do canal e bocas de 

lobo. | http://bit.ly/3c9L4uv 

 

Diário do Litoral | Avenida Paris tem trecho interditado até março para obras de 

revitalização 

Bloqueio acontece entre as Ruas Jaú e Espírito Santo. | http://bit.ly/30jtsXz 

 

Diário do Litoral | Via marginal à Expressa Sul é interditada para obras de drenagem 

Bloqueio acontecerá na altura do Bairro Tupi, entre os dias 2 e 6. | http://bit.ly/3re94Tl 

https://www.midiamax.com.br/tag/feira-central
http://bit.ly/3e2QBoU
http://bit.ly/2PuA6rF
http://bit.ly/2NTYbaW
http://bit.ly/303XBKj
http://bit.ly/305OJnk
http://bit.ly/3q9Sbrx
http://bit.ly/3c9L4uv
http://bit.ly/30jtsXz
http://bit.ly/3re94Tl

