
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  19 a 25 de abril  

 IBRAOP 

 

Ibraop | Conselheiro Substituto Marcos Nóbrega é presença confirmada no Webinar do 

Ibraop sobre Nova Lei de Licitações 

O debate virtual será realizado no dia 31 de maio, a partir das 17h. | https://bit.ly/3vrSBMS 

 

Ibraop | NLL: Leia “Obras Públicas e Programa de Integridade – Uma bela fachada em 

prédio antigo?”, artigo de Rafael Gomes 

O autor inicia sua argumentação citando o trecho da lei que exige, entre outras coisas, a 

implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços e fornecimentos 

de grande vulto em um prazo de seis meses. | https://bit.ly/3exA7UI 

 

Ibraop | NLL: “Ponderações para os Regimes de Execução da Nova Lei de Licitações” é o 

artigo assinado por Fernando Morini 

Os sete tipos de regimes de execução disponíveis na Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº 14.133/2021) foram analisados pelo engenheiro e auditor do Tribunal 

de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), Fernando Celso Morini, em artigo técnico 

enviado ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). | https://bit.ly/2Qxc7sK 

  
Ibraop | Orientação Técnica do Ibraop sobre Projeto Executivo entra em vigor  

A Orientação Técnica OT – IBR 008/2020, sobre Projeto Executivo, elaborada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), entra em vigor a partir desta segunda-feira, 

dia 26 de abril de 2021. | https://bit.ly/3ezIoXV 

 

Ibraop | Ibraop discute futuro do Sistema Nacional de Controle de Obras Públicas 

O objetivo a reunião foi discutir os rumos do Sistema Nacional de Controle de Obras Públicas 

frente à Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – a recém-sancionada Lei nº 

14.133/2021. | https://bit.ly/3axldfF 

 

Ibraop | NLL: ”Idas e vindas do Orçamento Sigiloso” é o tema do artigo técnico assinado 

por Adriana Portugal 

De acordo com a articulista, que também é diretora Técnica do Ibraop, o sigilo da licitação não 

é admitido pela Lei n° 8.666/1993. | https://bit.ly/32HntwB 

 

Ibraop | Grupo de Rodovias promove palestra sobre o novo Método de Dimensionamento 

de Pavimentos 

A apresentação foi feita pela assistente de controle externo e laboratorista do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Claudeny Simone. | https://bit.ly/3tU2pPC 
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 SITES DE TCs 

 

TCE-SP | Atraso em obras de infraestrutura já custou R$ 328 mi aos municípios 

De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 

foram detectadas 103 obras com problemas de cronograma no setor de Infraestrutura Urbana e 

Turística em todo o Estado, o que corresponde a 9% do total (1.139). As cifras chegam a R$ 

328.712.927,40 em valores iniciais de contrato. | https://bit.ly/3xpn3cs 

 

TCE-RN | Tribunal de Contas cobra plano de ação para retomada de obras paralisadas na 

ordem de R$ 1 bilhão 

Levantamento realizado pela Inspetoria de Controle Externo identificou mais de R$ 1 bilhão em 

obras contratadas no Estado que não foram concluídas. | https://bit.ly/3ewnjOm 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT executa obras de manutenção em trecho da BR-070 em Mato Grosso 

Serviços reduzem o tempo de viagem e garantem uma maior fluidez no tráfego de caminhões, 

ônibus e carros na rodovia. | https://bit.ly/32MS2Bj 

 

DNIT | DNIT realiza serviços de manutenção rotineira em trecho da BR-364/MG 

Obras acontecem entre as cidades de Frutal e Planura. | https://bit.ly/3nn6Sru 

 

G1 | TCE identifica mais de R$ 1 bilhão em obras públicas paradas no RN e cobra plano de 

ação de gestores 

Relatório constatou 3336 obras paradas no estado. Tribunal deu prazo de seis meses para 

governo e prefeituras apresentarem plano de ação para retomada. | https://glo.bo/3vlaJYP 

 

G1 | Vetos de Bolsonaro ao Orçamento retiram R$ 120 milhões para obras, saúde e 

educação no Paraná 

Contorno Sul Metropolitano de Maringá, na BR-376, teve o maior corte entre as obras, de R$ 30 

milhões. Governo vetou parte das emendas parlamentares, gastos do Executivo e bloqueou 

recursos de ministérios. | https://glo.bo/3np6KrA 

 

G1 | Projeto de lei com alterações no Código de Obras tem pedido de vista na Câmara de 

Divinópolis 

Prevista na pauta da sessão desta quinta (22), a proposta teve pedido de vista feito pelo 

vereador Rodrigo Kaboja (PSD). | https://glo.bo/3dU1CbW 

 

G1 | Proposta com alterações do Código de Obras será votada na Câmara de Divinópolis 

Além da proposta, uma emenda e dois ofícios com mensagens substitutiva e modificativa sobre 

o assunto estão na pauta da sessão desta quinta-feira (22). | https://glo.bo/32Qo92W 

 

G1 | Ministro assina ordem de serviço para o Canal de Xingó e anuncia repasse para obras 

de saneamento em três cidades sergipanas 

Segundo Rogério Marinho, após concluída obra vai permitir que haja segurança hídrica no 

estado pelos próximos 50, 60 anos. | https://glo.bo/3eyFS4j 

 

G1 | MPPA pede vistoria em obras na cobertura do ex-deputado Luiz Sefer 

Moradores do empreendimento denunciaram a obra. Seurb informou que obra não possui 

alvará, mas autorização foi solicitada em novembro de 2020. | https://glo.bo/3tUme9j 
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G1 | Colinas do Tocantins e Gurupi terão ruas interditadas para obras na rede de esgoto; 

veja locais 

Em Gurupi haverá serviços para implantação de novas redes. Já em Colinas o trabalho é feito 

para recuperar ruas e calçadas. | https://glo.bo/32OE9lQ 

 

G1 | Governo Federal libera mais de R$ 900 mil para duas obras de sistemas de água em 

Santarém 

Liberação foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras nos bairros 

Nova República e Livramento. | https://glo.bo/3aH4yqf 

 

G1 | Obras interditam trechos de rodovias no centro-oeste paulista 

Na Marechal Rondon em Bauru (SP), são dois trechos com mudanças no tráfego. Há interdições 

também em Botucatu, Jaú e Palmital. | https://glo.bo/3gHckEc 

 

G1 | Obras em Assis interditam alça de acesso da Rodovia Manílio Gobbi 

Serviço é realizado neste sábado (24), até as 17h30. Concessionária orienta que os motoristas 

trafeguem em velocidade reduzida e informa ainda que há sinalização no trecho. | 

https://glo.bo/2QwMcBi 

 

G1 | Bairros de Guarapuava podem ficar sem água por causa de obras da Sanepar, na 

terça-feira (20) 

Segundo companhia, serão afetados oito bairros; veja quais. | https://glo.bo/3nmuxbu 

 

G1 | Trecho da D. Pedro I em Valinhos tem série de obras em 11km de pavimento a partir 

desta quinta 

Trabalhos nos dois sentidos da rodovia serão realizados entre os km 114 e 125. Concessionária 

Rota das Bandeiras prevê três etapas e estima conclusão até início do segundo semestre. | 

https://glo.bo/3dREdI4 

 

G1 | Trânsito passa por intervenções durante obras da Fonte do Bispo em São Luís 

Para permitir o tráfego durante as obras, serão feitas alterações no canteiro central para a 

passagem de veículos no sentido Bacanga-Cajazeiras e Bacanga-Beira Mar. | 

https://glo.bo/2S70IjR 

 

R7 | Novo sistema para regularização de obras 

Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero) trará mudanças na forma de regularizar as 

contribuições sociais relativas à construção civil e de obter a CND de obra. O novo sistema 

entrará em vigor no dia 1º de junho deste ano. | https://bit.ly/3xBLvaO 

 

R7 | Governo Federal anuncia liberação de R$ 12,64 milhões para obras de saneamento em 

Goiás 

No total, Ministério do Desenvolvimento Regional vai liberar R$ 72,7 milhões para 42 

empreendimentos em 14 estados e no Distrito Federal. | https://bit.ly/3eyHZVN 

 

R7 | Após obras emergenciais, Prefeitura determina abertura da Ladeira de Fernão Velho 

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC) determinou a abertura da Ladeira de Fernão 

Velho, que havia sido interditada no último dia 15, de forma preventiva, após deslizamentos de 

encostas causados pelas fortes chuvas que atingiram Maceió. | https://bit.ly/3nvlXaz 

 

R7 | Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio 

Segundo associação do setor, país ficou entre os líderes mundiais da categoria reciclando 97% 

das latas vendidas. | https://bit.ly/3sOiRQ4 
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R7 | Cientistas criam método que converte plástico em combustível 

Testes em laboratório conseguiram converter sacolas e garrafas plásticas em outros produtos 

de origem fóssil. | https://bit.ly/3gHeeVm 

 

R7 | Toneladas de lixo urbano são encontradas em praias do RN 

Primeiros relatos começaram na quarta (21), até o momento não se sabe a origem do lixo 

trazido pela maré. | https://bit.ly/3sZ1D2h 

 

R7 | Lixo urbano levado pelo mar polui praias limpas no Rio Grande do Norte e Paraíba 

O material inclui garrafas plásticas, chinelos, bolsas, pedaços de eletrodomésticos e até 

seringas descartáveis. | https://bit.ly/3nzGAmd 

 

Portal Correio | TCE revoga decisão que determinava suspensão de rescisões contratuais 

na Emlur 

Decisão ainda vai ser publicada pelo TCE para que possa produzir efeitos. | 

https://bit.ly/32NAcy5 

 

Isto É Dinheiro | Ribeiro pede informações sobre obras de infraestrutura paralisadas 

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu a secretários municipais de Educação que 

informem à pasta a existência de obras federais de infraestrutura escolar não concluídas em 

suas cidades. | https://bit.ly/3tWx7aT 

 

Isto É Dinheiro | Bolsonaro zera verbas para MCMV e obras de 200 mil casas vão ser 

paralisadas 

O veto do presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento de 2021 deixou praticamente zerada a verba 

para dar continuidade às obras da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, rebatizado pelo governo 

de Casa Verde e Amarela. | https://bit.ly/3tWeljU 

 

Isto É Dinheiro | Abrainc: continuidade de obras do MCMV é fundamental para gerar 

empregos e renda 

Segundo a entidade, as obras teriam o potencial de gerar empregos e renda em um momento 

delicado da economia do País. | https://bit.ly/3aJAjPz 

 

Governo Federal | Brasil desativa mais de 600 lixões em menos de um ano 

Em 2020, foi sancionada a lei que aprova o Marco do Saneamento, que representou um grande 

passo para a melhoria da gestão de resíduos sólidos. | https://bit.ly/2PqL69V 

 

Governo Federal | Governo libera R$ 72,7 milhões para obras de saneamento em 14 

estados e DF 

Recursos possibilitarão a continuidade de 42 obras. | https://bit.ly/3xtEdFK 

 

GazetaWeb.com | Prefeitura reabre ladeira de Fernão Velho após obras emergenciais 

“As obras emergenciais foram concluídas hoje, o que possibilita a reabertura dessa importante 

via”, disse JHC. | https://bit.ly/3npxkRk 

 

GazetaWeb.com | Creche no Vergel do Lago está com 90% das obras concluídas, diz 

Prefeitura de Maceió 

Centro Municipal de Educação Infantil deve beneficiar 188 crianças. | https://bit.ly/32SENin 

 

GazetaWeb.com | Após chuvas, Prefeitura de Maceió inicia obras de recuperação em Ipioca 

Para realizar o trabalho, as equipes utilizaram uma retroescavadeira, criando um local 

alternativo para que a água da chuva pudesse escoar. | https://bit.ly/3gKdYF5 
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Correio Braziliense | Sanção do Orçamento tem arrocho de R$ 29 bilhões e ministérios 

reagem 

Bolsonaro cortou recursos da saúde em plena pandemia, zerou verbas para o programa 

habitacional voltado à baixa renda, limou recursos para obras em andamento, cortou verbas do 

meio ambiente um dia após firmar compromisso mundial com o tema na cúpula do clima e 

sepultou a realização em 2021 do Censo Demográfico, a mais importante pesquisa estatística 

do País. | https://bit.ly/3gFvsCI 

 

Correio Braziliense | Hospital acoplado em Samambaia deve ficar pronto no início de maio, 

segundo GDF 

Diferentemente dos hospitais de campanha, unidade de saúde ao lado do Hospital Regional de 

Samambaia (HRSam) integrará definitivamente a rede de saúde do DF. Obras receberam R$ 9 

milhões em doações. | https://bit.ly/2QCBj0P 

 

Correio Braziliense | Obra do túnel de Taguatinga está 30% concluída e deve ficar pronta 

em 2022 

Consórcio responsável pelas obras instalou 624 das 1.055 lamelas (painéis de concreto) nas 

paredes da estrutura. Secretário de Obras, Luciano Carvalho, projeta mais contratações para 

acelerar o término para o primeiro semestre de 2022. | https://bit.ly/3eBqCDR 

 

Estradas | BR-116 terá obras neste sábado (24) e domingo (25), no RS 

De acordo com o Departamento Nacional de Transportes Terrestres (DNIT), serviços ocorrem no 

trecho metropolitano de Porto Alegre. | https://bit.ly/3aJuVMg 

 

Estradas | BR-070 recebe obras de manutenção em Mato Grosso 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

reduzem o tempo de viagem e garantem mais fluidez ao tráfego. | https://bit.ly/3eCX5d2 

 

Estradas | Rodovia BR-163 tem obras de manutenção em 10 trechos, no MS 

De acordo com a concessionária, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; 

operação ‘Pare e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3sY9Pji 

 

Estradas | Deputados do PR questionam obras inacabadas pelas concessionárias na região 

dos Campos Gerais 

De acordo com os parlamentares, há dúvidas sobre o futuro dessas obras ainda sem conclusão 

após o término do atual contrato de concessão, que se encerra no próximo mês de novembro. | 

https://bit.ly/2R4uTra 

 

Estradas | Sistemas Anchieta/imigrantes realiza obras de conservação, nesta semana 

De acordo com a Ecovias, serviços incluem restauração de pavimento, manutenção em 

passarelas e viadutos, reforço de sinalização e limpeza de placas. | https://bit.ly/3dSJmQ1 

 

Estradas | Concessionária realiza obras de manutenção na BR-101, em SC 

De acordo com a Via Costeira, serviços ocorrem até domingo (25), no período das 7h às 17h. | 

https://bit.ly/32QbTzo 

 

Agência Brasília | Obra de unidade modular do HRSam chega em 35% de execução 

Unidade terá 1.380 m² e vai contar com 102 leitos de enfermaria para reforçar o atendimento 

de pacientes com covid-19. | https://bit.ly/3gHZo0Y 

 

Agência Pará | Setran abre licitação para construção e pavimentação da PA-424 

Os serviços abrangem toda a extensão da estrada, que tem 26 quilômetros. | 

https://bit.ly/2R1qANA 
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Notícias do Acre | No Juruá, governo assina ordem de serviço para reconstrução da AC-405 

e inaugura base da PM 

As obras vão ajudar a melhorar muito a vida de quem mora nessas regiões. | 

https://bit.ly/3nqWcbg 

 

Agência de Notícias do Paraná | Começam as obras no Trevo Gauchão e duplicação da PR-

323 em Umuarama 

Com investimento de R$ 66,1 milhões, o Governo do Estado vai resolver o principal gargalo 

logístico para quem chega ao município por Guaíra (vindo do Paraguai ou do Mato Grosso do 

Sul) ou de Maringá e Cianorte. As mudanças no Trevo Gauchão darão fluidez ao trânsito 

e ajudarão a salvar vidas. | https://bit.ly/2SaXQCv 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador dá início às obras de mais uma duplicação na 

PR-323 

A PR-323 é a principal ligação entre as regiões Norte e Noroeste e passa por várias cidades do 

Estado. Rodovia é alvo de diversos investimentos. Nova obra é fruto da parceria com o Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID). | https://bit.ly/3xsVyyB 

 

Agência de Notícias do Paraná | Nova campanha do Governo mostra obras em todas as 

áreas e cantos do Estado 

O vídeo de 1 minuto começou a veicular nesta quarta-feira (21). Nesse vídeo aparecem em 

destaque a Rodovia dos Minérios, a PR-323 e a ampliação da pista de pousos e decolagens do 

Aeroporto de Foz do Iguaçu. | https://bit.ly/3aJOy73 

 

Estado de Minas | Setor da construção estima perda de 250 mil empregos com corte no 

Minha Casa 

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, 

classificou de "loucura" o corte total nas verbas para a continuidade das obras do programa 

habitacional do governo e disse que quem ordenou o veto "não tem noção do que está fazendo. 

| https://bit.ly/3dWlECB 

 

Estado de Minas | É 'loucura' cortar recursos da faixa 1 de programa habitacional, diz CBIC 

O veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Orçamento de 2021 deixou praticamente 

zerada a verba para dar continuidade às obras da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, 

rebatizado pelo governo de Casa Verde e Amarela. | https://bit.ly/3sYLtGr 

 

MidiaMax | Juiz vai ouvir testemunhas sobre obras inauguradas inacabadas por ex-prefeito 

de Campo Grande 

Alcides Bernal é réu em ação de improbidade administrativa pelo caso. | https://bit.ly/3xwibCz 

 

MidiaMax | Aldeias de Dourados começam a contêineres para coleta de resíduos sólidos 

A ação é coordenada pela prefeitura através do Instituto do Meio Ambiente de Dourados. | 

https://bit.ly/3gHR7tQ 

 

Engeplus | Cratera se abre em trecho em obras na avenida Santos Dumont; veja fotos 

Forças de segurança estão no local atendendo a ocorrência que ainda está em andamento. | 

https://bit.ly/3xt4tA5 

 

Engeplus | Obras de revitalização da Luiz Rosso chegam na rótula do bairro São Luiz 

Nesta primeira etapa as equipes da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 

Urbana estão retirando o pavimento deteriorado e, se necessário, fazendo melhorias para 

facilitar o trânsito. | https://bit.ly/3tYjRT4 

 

Engeplus | Autorizada obra de pavimentação na rodovia Alexandre Beloli 

Estão previstos cerca de R$ 4 milhões para a obra. | https://bit.ly/3vngsxp 
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Engeplus | Concluída pavimentação em quatro bairros no Distrito do Rio Maina 

Ao todo, seis localidades foram contempladas. | https://bit.ly/3tYCkPr 

 

Portal 27 | Governo Federal libera de R$ 245 mil para obras de saneamento em Colatina 

O recurso é destinado a ações no Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município, 

especialmente com o interceptor na margem esquerda do Rio Doce. | https://bit.ly/3sWR0Ny 

 

Portal 27 | dObras avançam em Anchieta para revitalizar praia da Costa Azul 

Os novos quiosques já começaram a ganhar forma e já foi executada parte dos serviços de 

drenagem, pavimentação e construção do novo calçadão. | https://bit.ly/3dW2ug4 

 

Dcmais | Terminam as obras em viaduto na região de Campo Largo 

A obra, concluída em dez meses, vai trazer ainda mais segurança para motoristas e moradores 

dos bairros próximos da rodovia e é a terceira entregue pela concessionária em 2021. | 

https://bit.ly/3eDNsun 

 

Dcmais | Avançam obras da nova ponte entre Vila Dal Col e Núcleo San Martin 

As obras da nova ponte de ligação entre as vilas Dal Col e San Martin, em Ponta Grossa, 

avançaram nas últimas semanas. | https://bit.ly/3sRxuCc 

 

Dcmais | Obras da nova ponte entre Brasil e Paraguai já ultrapassam 50% de execução 

A nova ponte internacional deve ser entregue em 2022. | https://bit.ly/32QLjX3 

 

Dcmais | CPS inicia etapa final de pavimentação no São Francisco 

O trabalho é uma das últimas etapas da pavimentação da via e deve ser concluído nos próximos 

dias. | https://bit.ly/3aL6MVt 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque fiscaliza obras na Santa Casa 

O vereador Toninho Barba esteve no Hospital Santa Casa para fiscalizar as obras de construção 

de um abrigo para instalação e funcionamento da usina de gases medicinais e ar destinados ao 

uso geral do hospital. | https://bit.ly/3vroEwO 
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