
 

 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 29 de março a 4 de abril 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é sancionada; Ibraop irá 

realizar Webinar sobre o tema 

A Lei n° 14.133/2021 cria um novo marco legal para substituir a Lei das Licitações (Lei 

8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e parte do Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC – Lei 12.462/11), além de agregar temas relacionados. | 

http://bit.ly/2PPr48W 

 

IBRAOP | Nova Lei de Licitações: Ibraop seleciona artigos técnicos para realização de 

debate virtual em maio 

O primeiro debate virtual promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas no 

ano de 2021 será sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 

14.133/2021). | http://bit.ly/3mmR9Z7 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-AM | Tribunal de Contas aprova auditoria em serviços de limpeza e coleta de resíduos 

em Manaus e nove cidades do interior  

A auditoria extraordinária será relatada pela conselheira Yara Lins dos Santos, escolhida por 

sorteio durante a 8ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, hoje pela manhã. Segundo o Deadesc, 

foram elencados estes municípios porque apenas estes possuem contratos de prestação de 

serviços de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos. | https://bit.ly/31NJ7in 

 

TCE-GO | TCE-GO rescinde TAG com Agetop (Goinfra) por descumprimento de prazo 

Decisão também aplica multa ao ex-presidente da Agetop, Jayme Rincon. | 

https://bit.ly/3sRYjXz 

 

TCE-PR | Determinada devolução de R$ 796 mil pagos por obras de escola de Clevelândia 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou parcialmente procedente Tomada de 

Contas Extraordinária instaurada para apurar a irregularidade nos pagamentos por obras no 

Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Assis Brasil, localizado no Município de 

Clevelândia (Região Sudoeste do Paraná). | https://bit.ly/3sUAI8D 

 

TCE-TO | Cautelar do TCE determina suspensão de licitação de mais de R$ 733 mil 

O despacho é da Sexta Relatoria, que tem como titular o conselheiro Alberto Sevilha. | 

https://bit.ly/3mtvTkn 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Obras da emergência do Hospital Municipal devem ser concluídas só em meados do 

mês de maio 

Informação foi dada pelo procurador jurídico da Secretaria Municipal de Saúde durante reunião 

com grupo de vereadores de Santarém. | https://glo.bo/31O1aVH 

 

G1 | Obras da perimetral leste alteram trânsito na BR-369, em Foz do Iguaçu 

Por causa da construção no Trevo Carimã, o tráfego de veículos foi alterado e está sendo 

desviado da pista central para as alças do próprio trevo, a partir desta quinta-feira (1º). | 

https://glo.bo/3cRyHor 

 

G1 | Polícia Rodoviária intensifica fiscalização e orienta sobre trechos com obras na região 

de Presidente Prudente 

Operação Semana Santa 2021 nas estradas do Oeste Paulista começou à 0h desta quinta-feira 

(1º) e segue até as 23h59 de segunda-feira (4). | https://glo.bo/2OmLcyG 

 

G1 | STJ suspende mais uma liminar que impedia obras na área da Escarpa Devoniana 

Projeto da multinacional francesa Engiê prevê a instalação de 2 mil torres em uma linha de 

transmissão de energia elétrica de mil quilômetros, cruzando os Campos Gerais do Paraná. | 

https://glo.bo/3wx1k1G 

 

G1 | Obras suspendem rodízio de água em bairros de Curitiba e região: veja a 

programação até 7 de abril 

Bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Piraquara e Colombo, na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), vão ter o rodízio suspenso. Programação vale até 7 de abril. | 

https://glo.bo/2PBcZvW 

 

G1 | Obras na pavimentação da SP-294 alteram o trânsito na região de Bauru 

Intervenções na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga Bauru a Marília, serão 

realizadas até domingo (4). Medidas incluem trânsito em meia pista e também Operação Pare e 

Siga. | https://glo.bo/2R9rJCJ 

 

G1 | Obras afetam abastecimento de água em 15 bairros de Campinas nesta quinta-feira; 

veja lista 

Serviço de capeamento de redes será realizado das 8h às 17h. | https://glo.bo/39K3S2Y 

 

G1 | Obras no pavimento alteram o tráfego de veículos na Rodovia Comandante João 

Ribeiro de Barros 

Serviços serão executados até o dia 4 de abril. Trecho afetado pelos trabalhos inclui as cidades 

de Dracena, Flórida Paulista, Paulicéia, Panorama, Parapuã e Santa Mercedes. | 

https://glo.bo/3cRuBMT 

 

G1 | Trecho da obra na orla de Parintins, no AM, desaba 

Trecho do muro de arrimo faz parte do projeto de reestruturação da praça Judith Prestes. | 

https://glo.bo/3fK9rlS 

 

G1 | Divulgado resultado de aprovados em PSS que ofertou vagas para setores de obras 

em Santarém 

Foram ofertadas 50 vagas com salários de R$ 1.100, mais adicional dependendo do cargo. Lista 

conta com 38 aprovados. | https://glo.bo/3uqb7oq 
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G1 | Obras no Aeroporto Regional do Vale do Aço começam em abril, diz secretário do 

estado 

A intervenção está orçada em mais de R$ 12,5 milhões e trabalho deve durar cerca de 120 dias. 

| https://glo.bo/2R9sJqt 

 

Jornal de Brasília | Obras em hospital de campanha atingem 40% de conclusão 

Outras duas unidades também estão com obras aceleradas do Gama e Plano Piloto. Ambas já 

chegaram a 35% de conclusão. | https://bit.ly/3fLhhf0 

 

Correio Brazieliense | GDF autoriza início das obras de complexo esportivo na área central 

de Brasília 

Alvará de construção do Complexo Esportivo de Brasília saiu nesta segunda-feira (29/3). 

Investimento se aproxima dos R$ 700 milhões. Primeira etapa deve ficar pronta dois anos 

depois do início das obras. | https://bit.ly/2PumxZP 

 

DNIT | DNIT avança com manutenção da BR-158 em Mato Grosso 

Autarquia também atua para viabilizar a construção de contorno que permitirá a conclusão da 

pavimentação da rodovia. | https://bit.ly/3ugSy6e 

 

DNIT | DNIT inicia entrega das chaves de imóveis para famílias atingidas pela obra da 

Travessia Urbana de Santa Maria-RS 

Imóveis foram adquiridos por meio da modalidade Compra Assistida. | https://bit.ly/3sNl3bj 

 

DNIT | DNIT executa obras de manutenção e de conservação na BR-242/TO 

Com investimento de R$ 16.351.365,08, serviços devem ser concluídos no fim do ano. | 

https://bit.ly/3dFrJ4Q 

 

Estradas | Rodovias Mato-Grossenses recebem obras de melhorias 

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

garantir maior fluidez no tráfego e segurança aos usuários. | https://bit.ly/31NSa2T 

 

Estradas | Obras do Trevo Cataratas, no PR, alteram tráfego nesta segunda-feira (5) 

De acordo com a Ecocataratas, responsável pela rodovia, intervenções estão programadas para 

ocorrer na Rua Cinira Rodrigues dos Santos. | https://bit.ly/39M9slf 

 

Estradas | Obras causam interdições na SP-225, em Santa Cruz do Pardo 

De acordo com a concessionária responsável, serviços vão das 7h às 17h30, nesta sexta-feira 

da Paixão (2), segunda (5) e terça (6). | https://bit.ly/3wvk41F 

 

Estradas | Obras de implantação de 3ª faixa avançam na BR-277, no PR 

De acordo com a concessionária Ecocataratas, intervenções estão concentradas em Guarapuava 

e Guaraniaçu, no Paraná. | https://bit.ly/3rWvWGu 

 

Estradas | Obras da BR-447, no ES, tem 1º trecho concluído em dezembro 

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

empreendimento deve melhorar o escoamento da produção até o porto de Capuaba, bem como 

a mobilidade urbana de municípios capixabas. | https://bit.ly/3sTvcmS 

 

Agência Brasília | Obras para deixar Planaltina ainda mais bonita 

Praças, parques infantis, quadras de campo sintético e poliesportivas passam por reforma 

completa. Investimento é de mais de R$ 1,5 milhão. | https://bit.ly/2Q2HTwX 

 

Agência Brasília | Novo hospital de campanha de Ceilândia atinge 40% de execução da obra 

Outras duas unidades também estão com as construções aceleradas: Gama e Plano Piloto com 

35%. | https://bit.ly/3mjJeMa 

https://glo.bo/2R9sJqt
https://bit.ly/3fLhhf0
https://bit.ly/2PumxZP
https://bit.ly/3ugSy6e
https://bit.ly/3sNl3bj
https://bit.ly/3dFrJ4Q
https://bit.ly/31NSa2T
https://bit.ly/39M9slf
https://bit.ly/3wvk41F
https://bit.ly/3rWvWGu
https://bit.ly/3sTvcmS
https://bit.ly/2Q2HTwX
https://bit.ly/3mjJeMa


 

 

 

Agência Brasília | Avançam as obras do viaduto de acesso ao Recanto das Emas 

Previsão é de que marginal do lado do Riacho Fundo II seja aberta em 30 dias, quando a via que 

segue no sentido Samambaia será bloqueada. | https://bit.ly/3cRPeZc 

 

Agência Brasília | Após obra, UBS 1 de Ceilândia ganha sala de vacinação 

Unidade Básica de Saúde passou por reforma nas partes elétrica e hidráulica, pintura, 

adequação de espaços e também recebeu sinalização nova. | https://bit.ly/3cPlhZQ 

 

Agência Pará | Construção da ponte sobre o rio Meruú avança para a cravação de estacas 

Obra está prevista para ser entregue em dezembro deste ano. | https://bit.ly/3fQDDeW 

 

Notícias do Acre | Governo analisa propostas para a construção da cidade administrativa 

O governo do Estado deu o pontapé inicial para a execução de uma das maiores obras da 

história do Acre. Trata-se do processo de licitação para as obras de implantação da Cidade 

Administrativa do Governo do Estado, a ser construída no bairro Irineu Serra, na capital 

acreana. | https://bit.ly/3fLWeJ6 

 

Notícias do Acre | Ministro anuncia inauguração da ponte sobre o Rio Madeira e início de 

grandes obras no Acre 

A ponte sobre o Rio Madeira será inaugurada no fim do mês de abril. | https://bit.ly/3rWdiOQ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra do Paranacidade, MON foi erguido em seis meses de 

trabalho ininterrupto 

Museu chegou a ter 700 operários trabalhando em três turnos, 24 horas por dia, e foi 

inaugurado em 2002. Projeto é do arquiteto Oscar Niemeyer, sediaria o Instituto de Educação 

do Paraná e foi adaptado para abrigar o MON, incluindo um anexo chamado de Olho. | 

https://bit.ly/2OoX1Eu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras e automação reduzem desligamentos de energia em 

Londrina 

Investimentos da Copel no fortalecimento e automação do sistema elétrico em Londrina, no 

Norte do Estado, estão gerando bons resultados para o fornecimento de energia no município. 

No último ano, a frequência de desligamentos diminuiu em 16%, e a duração equivalente das 

faltas caiu 15%. | https://bit.ly/3wyjXlZ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Segurança Pública inicia obras na Penitenciária Industrial 

de Cascavel 

A reforma e ampliação em andamento praticamente dobra a capacidade da PIC, que passará de 

360 para 694 vagas. O investimento é de R$ 5,8 milhões e as obras devem ser entregues no 

primeiro trimestre de 2022. | https://bit.ly/2PwJSdl 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra irá interromper abastecimento em Curitiba e RMC 

Como forma de compensação, rodízio nessas regiões será suspenso no dia 3 e retorna no dia 

10 de abril. | https://bit.ly/2PZfZ55 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra da nova ponte entre Brasil e Paraguai alcança 49% de 

execução 

O DER-PR é o responsável pelo gerenciamento e fiscalização do empreendimento. De acordo 

com a Itaipu Binacional, que investiu até o momento R$ 115 milhões na nova estrutura, o 

canteiro de obras gera atualmente mais de 2,5 mil empregos diretos. | https://bit.ly/3rYhDRI 

 

MidiaMax | Com pista interditada para obras, Aeroporto de Campo Grande só terá voos à 

tarde 

Sete voos estão programados a partir da tarde deste domingo (4). | https://bit.ly/3fQJtwS 
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Engeplus | Equipe de obras de Siderópolis recupera ponte danificada 

Estrutura estava danificada e oferecendo risco para quem passava pelo local. | 

https://bit.ly/3wxGPCd 

 

Dcmais | STJ permite retomada de obras do ‘linhão de energia’ Gralha Azul 

A liberação da continuidade da obra foi solicitada pelos governos estadual e federal, que 

pediam a extensão de uma decisão de 2020, quando a obra já havia sido primeiramente 

suspensa e depois liberada na Justiça. | https://bit.ly/3dUodnB 

 

Dcmais | Obra da nova ponte entre Brasil e Paraguai alcança 49% de execução 

A previsão é que o eixo rodoviário seja concluído em 2022. | https://bit.ly/2OptIld 

 

Infonet | Deputado de SE quer proibir eventos de inaugurações de obras públicas 

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) protocolou na Assembleia Legislativa, um 

projeto de lei que proíbe a realização de eventos de inauguração de obras ou empreendimentos 

públicos em Sergipe, enquanto durarem as medidas de prevenção ao Coronavírus. | 

https://bit.ly/2Q4BBgh 

 

Infonet | Aeroporto de Aracaju passa por obras de revitalização 

Para assegurar o padrão de qualidade dos serviços prestados, a Aena Brasil dá início, essa 

semana, às obras de revitalização do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. | 

https://bit.ly/2PT9Wiw 
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