
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  24 a 30 de maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Webinar sobre Nova Lei de Licitações é nesta segunda-feira, dia 31 de maio, às 

14h30 

Para assistir e interagir com os debatedores não é necessário se inscrever: basta acessar ao 

canal do Ibraop no Youtube – www.youtube.com/ibraoptv – e fazer perguntas no chat ao vivo. | 

https://bit.ly/3c3ht6z 

 

IBRAOP | NLLC: Diretor do Ibraop abordou a adoção do BIM pela Nova Lei de Licitações em 

artigo técnico 

De acordo com o autor, logo no art. 19, a nova norma prevê que os órgãos da Administração – 

com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de 

obras e serviços e de licitações e contratos – “deverão promover a adoção gradativa de 

tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de 

modelos digitais de obras e serviços de engenharia”. | https://bit.ly/3fpnhcx 

 

IBRAOP | NLLC: “O superfaturamento está definido na Lei n° 14.133/2021, e agora? ” É o 

artigo dos peritos criminais da Polícia Federal 

O questionamento é feito já no título de artigo técnico assinado pelos engenheiros e peritos 

criminais da Polícia Federal Alan Lopes, Alexandre Raupp, Rafael Magro e Regis Signor. | 

https://bit.ly/3bYdGaB 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCM-GO | Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO realiza 

inspeção in loco para verificar aquisição de máquina pesada 

O trabalho é executado pelos auditores Diorgenes C. de Oliveira e Frederico G. Monferrari, na 

prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, neste dia 25/5. | https://bit.ly/3i2CTof 

 

TCE-PR | TCE-PR reforça fiscalização das obras na fase final dos contratos de pedágios 

Um dos principais objetivos do trabalho é verificar se todas as obras previstas nos contratos 

originais, aditivos, acordos de leniência e decisões judiciais definitivas, serão efetivamente 

executadas pelas empresas até o final da vigência da concessão. | https://bit.ly/3wXlCBd 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | Prefeitura de Pains divulga interdição de vias a partir de segunda-feira para realização 

de obras de infraestrutura 

Serviços contemplam drenagem pluvial e pavimentação de diversas ruas na cidade. | 

https://glo.bo/3ic78t3 
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G1| Bairros de Salvador terão fornecimento de água interrompido nesta segunda-feira por 

causa de obras do metrô 

Empresa que administra a gestão de água e saneamento na cidade informou que o 

fornecimento será retomado a partir de terça-feira (1º). Trabalhos serão para desviar uma 

adutora que passa sob as obras no bairro Granjas Rurais. | https://glo.bo/34BMABY 

 

G1 | Avenida Niemeyer está fechada para obras neste fim de semana 

Técnicos realizam a desmontagem do túnel provisório da fase final das obras na via. A 

reabertura da via acontece às 5h desta segunda-feira (31). | https://glo.bo/3g1IZT2 

 

G1 | Bairro de Bertioga recebe novo pacote de obras de quase R$ 9 milhões de 

investimento 

Prefeitura anunciou um novo pacote de obras que contempla ruas do bairro Rio da Praia. | 

https://glo.bo/34MAiqN 

 

G1 | Programação do aniversário de Santarém terá entrega de obras e lives com artistas 

locais 

Escolas, ruas, ginásio poliesportivo e terminal hidroviário estão entre as obras que serão 

entregues à população. | https://glo.bo/3yK2EiW 

 

G1 | Obras alteram trânsito em bairros de Santos a partir deste sábado 

Serviços da Sabesp causarão interdições em ruas do Gonzaga e Marapé. Reparo emergencial na 

rede de esgoto irá bloquear um trecho da Rua Goiás neste fim de semana. | 

https://glo.bo/3i6FFc8 

 

G1 | Trecho do Morro do Fontana será interditado para obras de melhorias, em Santos, SP 

Obras visam dar mais segurança ao tráfego de ônibus de vans pelo morro. Interdições 

começam na próxima terça-feira (1º). | https://glo.bo/3p7xNZk 

 

G1 | Abastecimento de água será interrompido em bairros de Salvador na segunda-feira 

para realização de obras; veja lista 

Para colocar em operação o desvio de um trecho de adutora que passa sob a área onde 

ocorrem as obras do metrô, será necessário interromper o fornecimento de água 

temporariamente a partir das 8h de segunda. | https://glo.bo/3c8Z1cR 

 

G1 | Alça da Linha Amarela para a Avenida Brasil será fechada para obras 

Saída 9A será interditada na segunda (31) e na terça-feira (1º), das 22h às 4h, na pista sentido 

Fundão. Motoristas terão que seguir até a saída 9B e fazer retorno. | https://glo.bo/34yspF7 

 

G1 | Obras interditam alça de saída da Rodovia Raposo Tavares em Assis 

Até as 17h desta sexta-feira (28), o ponto do dispositivo no km 447+250, sentido interior-

capital, que interliga a SP-270 à Rodovia Miguel Jubran (SP-333), estará fechado para 

recuperação no pavimento. | https://glo.bo/3c7nRK6 

 

G1 | Governo de SP lança concessão do Rodoanel Norte, com previsão de retomada das 

obras no 1º semestre de 2022 

No novo modelo, empresa que vencer a licitação concluirá a obra sem receber nada do governo 

paulista, mas terá o direito de explorar o espaço por 30 anos por meio de pedágios. Projeto 

inclui quatro praças de pedágio ao longo dos 44 km de obras inacabadas no trecho Norte. | 

https://glo.bo/3wMLn6S 

 

G1 | Obras da Ecocataratas afetam trânsito na BR-277, em Cascavel 

Segundo a concessionária, tráfego de veículos está em sistema de pare e siga, nesta terça-feira 

(25). Trabalhos de manutenção da pista devem durar 15 dias. | https://glo.bo/34zPdUU 
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G1 | Governo de MT vai tentar financiamento para pagar 50% das obras do BRT, diz Mauro 

Mendes 

Ainda assim, Mendes afirmou que, no caso do BRT, caso seja necessário o governo estadual 

tem recursos para fazer a obra. | https://glo.bo/3c6Yrw6 

 

G1 | Obras em estradas da região de Presidente Prudente interferem no trânsito nos 

próximos dias 

Intervenções estão previstas entre 27 e 31 de maio. Recomendação é para que motoristas 

reduzam a velocidade e fiquem atentos às sinalizações. | https://glo.bo/3uLRfMB 

 

G1 | Rodovia Washington Luís tem trecho interditado para obras em Rio Claro nesta 

quarta-feira 

Serviço na alça de acesso próxima ao km 172 + 900 da SP-310 ocorre das 7h às 17h. | 

https://glo.bo/34wztlJ 

 

G1 | MP e PM cumprem mandados para investigar suposta fraude na contratação de obras 

públicas de infraestrutura em Águas Belas 

Operação 'Águas Limpas' tem com objetivo cumprir dez mandados nesta quarta-feira (26). | 

https://glo.bo/2RQeBDn 

 

G1 | Prefeitura de Juiz de Fora suspende atendimento do Departamento de Licenciamento 

de Obras após servidores testarem positivo para Covid-19 

Quem precisar acompanhar o andamento de processos e protocolos deve acessar a Plataforma 

Prefeitura Ágil. Saiba mais. | https://glo.bo/2TwIB7F 

 

G1 | Ministério do Desenvolvimento autoriza repasse de R$ 2,3 milhões para obras 

emergenciais no Morro São Bento, em Santos 

Reconstrução de proteção da encosta do Morro São Bento deverá ser executada em até 365 

dias. | https://glo.bo/3gdL4vx 

 

G1 | Campinas altera itinerário de duas linhas de ônibus por conta de obras do BRT; veja 

mudanças 

Linhas atingidas pelas alterações são as 130 (Terminal Vida Nova) e 212 (Terminal Itajaí). | 

https://glo.bo/3vCnyP2 

 

DNIT | DNIT se prepara para começar as obras de manutenção rodoviária na BR-429/RO 

Serviços estão divididos em dois lotes e se iniciam já na primeira semana de junho. | 

https://bit.ly/34xTNmO 

 

DNIT | DNIT conclui mais da metade das obras de duplicação no lote 1 da BR-470/SC 

Rodovia é um importante corredor para escoamento dos produtos agropecuários na região. | 

https://bit.ly/3vAxhFv 

 

DNIT | DNIT entrega empreendimentos ferroviários em Barra Mansa (RJ) 

Obras trarão benefícios como a redução do custo operacional, de transporte, do tempo de 

viagem, além da emissão de poluentes. | https://bit.ly/2S0sMWa 

 

Jornal de Brasília | Estrutural recebe pacote de obras de R$ 49 milhões 

As chuvas também não serão mais um transtorno no trecho de acesso à Unidade de 

Recebimento de Entulhos, do Serviço de Limpeza Urbana. | https://bit.ly/3yQzQFB 
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Jornal de Brasília | Governador faz entrega de Delegacia de Polícia na Estrutural e visita 

obra em Taguatinga 

Durante a solenidade de inauguração da delegacia da estrutural o governador estava 

acompanhado pelo líder do governo na CLDF, Hermeto. | https://bit.ly/34v72oe 

 

Jornal de Brasília | Justiça libera obra do colégio Everest 

“O documento comprova que a obra foi devidamente licenciada pela Administração”, escreve o 

juiz Carlos Frederico Medeiros na decisão. | https://bit.ly/3vDZefP 

 

Jornal de Brasília | Em ritmo de campanha, Bolsonaro cruza o país e reinaugura obras que 

incluem até microponte de madeira 

Em ritmo de campanha eleitoral, o presidente participou desde janeiro de inaugurações, 

incluindo outras obras já inauguradas. | https://bit.ly/3p4XGcj 

 

R7 | MG anuncia R$ 2,5 bi para obras em 25 cidades da bacia do Paraopeba 

Valor será retirado do acordo firmado entre a Vale e o Governo Estadual em reparação pelo 

rompimento em Brumadinho. | https://bit.ly/3yQR71r 

 

R7 | País desativa 601 lixões e ainda restam mais de 2,6 mil em atividade 

Prefeituras de todo o Brasil têm até julho para apresentar modelo de cobrança de tarifa para 

descarte doméstico de resíduos sólidos. | https://bit.ly/34xmIXQ 

 

Isto É Dinheiro | MPT resgata em obra da MRV 16 pessoas em condições próximas à 

escravidão no RS 

Uma operação federal resgatou nesta semana 16 trabalhadores do Maranhão que vinham sendo 

mantidos em condições análogas a de escravos pela MRV Engenharia, empresa fundada por 

Rubens Menin, também controlador do Banco Inter e sócio da CNN Brasil. | 

https://bit.ly/3g1s4jo 

 

Isto É Dinheiro | Armazenagem: Kepler Weber inaugura 1ª obra em modelo 100% 

executado pela empresa 

A Kepler Weber, empresa do setor de armazenagem agrícola, inaugurou no Rio Grande do Sul a 

primeira obra 100% realizada pela companhia. | https://bit.ly/3yPTb9L 

 

Governo Federal | Entregue obra de drenagem e canalização em Criciúma (SC) 

Governo Federal investiu R$ 5,43 milhões no prolongamento do canal auxiliar do Rio Criciúma.  

| https://bit.ly/3c3VEUA 

 

Governo Federal | Obras de duplicação da BR-470/SC chegam a mais de 50% de execução 

Rodovia é um importante corredor para o escoamento dos produtos agropecuários na região. | 

https://bit.ly/2Tl9j2P 

 

Governo Federal | Mil obras entregues 

Meta da Secretaria do Esporte para 2021 inteiro é antecipada em sete meses. | 

https://bit.ly/3p4qJwC 

 

Agência Brasil | STJ suspende processo que pedia extinção da Fundação Renova 

Entidade gerencia os programas de reparação após tragédia de Mariana. | 

https://bit.ly/3fyZZRM 

 

Agência Brasil | Governador do Rio promete investir dinheiro da Cedae em infraestrutura 

Castro disse que o setor é fundamental para o crescimento do estado. | https://bit.ly/3p8qOzl 
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Gazeta Web | Em AL, 29 municípios serão beneficiados com obras de perfuração de poços 

e implantação de cisternas 

Governo Federal vai liberar R$ 57 milhões para projeto que visa emancipar a região do 

semiárido brasileiro dos carros-pipa; ao todo, 191 municípios nordestinos serão contemplados. 

| https://bit.ly/2RR65E8 

 

Correio Braziliense | Ibaneis autoriza início das obras de reforma na avenida Hélio Prates 

Obras vão totalizar R$ 68 milhões. Início da primeira etapa da reforma foi assinado nesta terça-

feira (25/5) pelo governador, com custo de R$ 14 milhões e expectativa de gerar 875 

empregos. | https://bit.ly/3p8rLrp 

 

Estradas | Obras no viaduto da segunda ponte, no ES, são concluídas 

De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), 

investimento foi de R$ 7 milhões. | https://bit.ly/2SNG2xK 

 

Estradas | Ayrton Senna e Hélio Smidt terão obras de recuperação e sinalização 

De acordo com a concessionária Ecopistas, serviços serão realizados entre segunda (31) e 

sexta-feira (4/6). | https://bit.ly/3icdRTP 

 

Estradas | Iniciadas as obras de duplicação de mais um trecho da SP-333 

De acordo com a Entrevias, responsável pela rodovia, obra entre Echaporã e Assis, no interior 

paulista, tem 16 quilômetros; equipe trabalham intensamente na preservação ambiental. | 

https://bit.ly/2S1WQ3L 

 

Estradas | Obras bloqueiam o acesso da Raposo Tavares a Assis, nesta sexta (28) 

De acordo com a concesssionária Cart, serviços serão realizados entre 8h e 17h. | 

https://bit.ly/2SHtI1N 

 

Estradas | Iniciadas as obras de duplicação da SP-255, entre Jaú e Barra Bonita 

De acordo com a concessionária Via Paulista, tráfego será feito no sistema ‘Pare e Siga’ em 

parte do trecho, devido à implantação de defensa metálica. | https://bit.ly/3pashFs 

 

Estradas | BR-163 tem 11 trechos com obras de manutenção em Mato Grosso do Sul 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 11 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare e Siga’ foi implantada | https://bit.ly/3i6jBhz 

 

Agência Brasília | Planaltina ganha uma nova via de acesso na região norte 

GDF conclui obra de pavimentação na região norte da cidade, ligando a BR-020 à Quadra 7 do 

Jardim Roriz. Mais de 50 mil moradores são beneficiados. | https://bit.ly/3uHyoSt 

 

Agência Brasília | Governador vistoria obras no Túnel de Taguatinga 

Operários seguem finalizando paredes de diafragma, parte da fundação do túnel. A construção 

tem investimento de R$ 275,7 mi e gera 1,7 mil empregos. | https://bit.ly/34wDUNt 

 

Agência Brasília | Avenida Hélio Prates vai receber R$ 68 mi em obras 

Primeira etapa da reforma teve início nesta terça-feira (25) com aporte de R$ 14 milhões e 

expectativa de gerar 875 empregos. | https://bit.ly/3yQYNAN 

 

Agência Pará | Semas visita obras da Usina da Paz da Cabanagem nesta terça-feira, 25 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade é um dos 20 órgãos estaduais, além de 

instituições parceiras que vão oferecer serviços e atividades na UsiPaz. | https://bit.ly/3fDP9tS 
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Notícias do Acre | Estado recupera aeroporto, pista, ramal e ponte em Feijó 

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura 

Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) está dando prosseguimento à obra de 

recuperação da ponte sobre o Igarapé Aristides, localizada no Ramal do mesmo nome, em 

Feijó. | https://bit.ly/3fCGqb3 

 

Agência de Notícias do Paraná | IAT entrega à C.Vale licença de instalação para unidade 

que vai gerar 1.500 empregos na obra 

Documento permite a construção de uma esmagadora de soja em Palotina, no Oeste do Estado. 

Unidade vai gerar 580 postos de trabalho quando entrar em operação. | https://bit.ly/34Bf1zX 

 

Agência de Notícias do Paraná | Parceria entre Fundepar e Cohapar conclui obra em mais 

um colégio estadual 

Desta vez foi entregue a reforma no Colégio Estadual de Iporã, no Noroeste do Estado. O 

projeto de reformas abrange ações de melhorias em 101 unidades da rede estadual de ensino. | 

https://bit.ly/2S1cahd 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de ampliação da Cadeia Pública de Curitiba está 60% 

concluída 

O objetivo é desafogar delegacias da Polícia Civil da região. A unidade abrirá mais 72 vagas, 

totalizando 144. O investimento é de R$ 719 mil, oriundos do Tesouro Estadual. | 

https://bit.ly/3yR84ZK 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra da segunda ponte entre Brasil e Paraguai atinge 57% 

de execução 

Com investimentos da Itaipu Binacional e gestão do Governo do Estado, construção da 

estrutura já recebeu R$ 136 milhões em recursos, cerca de 42% do valor total, estimado em R$ 

323 milhões. Previsão é que a obra seja concluída em 2022. | https://bit.ly/3vydiaB 

 

Agência de Notícias do Paraná | Lance de R$ 183,4 milhões arremata duplicação entre 

Maringá e Iguaraçu 

Fase de lances da licitação da elaboração de projeto e execução de obra de duplicação da PR-

317 foi realizada nesta semana. Lance mais elevado foi de R$ 303 milhões. As obras incluem a 

duplicação de 21,8 quilômetros. | https://bit.ly/3uxG8GV 

 

Estado de Minas | Montes Claros vai receber Anel Rodoviário Norte, prometido há 30 anos 

Obra será realizada por concessionária de rodovia, em acordo inédito com governos do estado 

e do município. | https://bit.ly/3yR9jbe 

 

Estado de Minas | Após encontro com Bolsonaro e ministros, Zema garante obras em 

Minas 

Governador disse que conseguiu melhorias no Anel Rodoviário e inauguração de terminais nos 

aeroportos de Montes Claros e Uberlândia. | https://bit.ly/3vQtZhP 

 

Engeplus | Criciúma: leilão de terrenos arrecada quase R$ 2 milhões que serão investidos 

em obras no município 

O valor será utilizado para realizar melhorias e investir em obras nos bairros onde os terrenos 

vendidos. | https://bit.ly/3c6Vxr6 

 

Engeplus | Revitalização da Luiz Rosso avança e está quase concluída no bairro Quarta 

Linha 

Última camada de asfalto está sendo colocada ao longo dos 12 quilômetros. | 

https://bit.ly/3yM6Yyp 
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Engeplus | Ministro Rogério Marinho realiza entrega da segunda etapa do Canal Auxiliar 

nesta quinta-feira 

Obras somaram investimentos de mais de R$ 15 milhões. | https://bit.ly/34zvyEQ 

 

Engeplus | CCR ViaCosteira realiza obras na BR-101 Sul e pede atenção aos motoristas 

O cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. | https://bit.ly/3c6vAYU 

 

Portal Correio | Tovar faz apelo para bancada federal interceder pelas obras de duplicação 

da BR-230 entre CG e Praça do Meio do Mundo 

De acordo com o deputado, as obras envolvem o trecho da BR-230, que vai do entroncamento 

da BR-104, na saída de Campina Grande, até o entroncamento da BR-412, onde está localizada 

a Praça do Meio do Mundo. | https://bit.ly/3uEKYls 

 

Portal 27 | Prefeito participa de reunião com Governador e discute obras para Piúma 

Em pauta, foram discutidas as obras da Orla de Piúma, urbanização e estruturação do Polo 

Industrial e a pavimentação asfáltica da estrada do contorno. | https://bit.ly/2S1eAMP 

 

Dcmais | ‘Linhão de energia’ alcança 85% de obras finalizadas 

Sistema de transmissão Gralha Azul soma 5 mil funcionários trabalhando para entregar o 

complexo no segundo semestre. | https://bit.ly/3yOWMFb 

 

Dcmais | Obras da Sanepar levam às interdições de ruas no Jardim Carvalho em PG 

As obras de interligação de redes fazem parte de um projeto de ampliação geral do Sistema de 

Abastecimento de Água, que vem sendo implantado em etapas. | https://bit.ly/2RZVcj5 

 

Dcmais | Empresa que ofertou lance para obra do aeroporto Sant’Ana apresenta recurso 

Três empresas participam do processo licitatório, mas duas haviam apresentado pedido de 

impugnação da licitação, que acabaram indeferidos pela comissão de licitação. | 

https://bit.ly/3yOWQop 

 

Dcmais | BR-277 terá interdições diárias até 1º de junho 

Por conta do procedimento, a rodovia será totalmente interditada neste ponto, diariamente, 

entre 1h e 1h30 da manhã, até o dia 1º de junho. | https://bit.ly/2TA5zuJ 

 

Diário do Litoral | Governo de São Paulo libera R$ 50,4 milhões para municípios turísticos 

Recursos fazem parte de programa de melhoria e chegarão a todas as regiões administrativas 

do Estado. | https://bit.ly/3i7YxYi 

 

Diário do Litoral | Sabesp: atraso em obra irrita moradores em Itanhaém 

Há prejuízos como calçadas quebradas e rachaduras nas paredes. | https://bit.ly/3c5Ke2D 

 

Diário do Litoral | Rio da Praia recebe novo pacote de obras de quase R$ 9 milhões em 

Bertioga 

O novo pacote contempla obras de drenagem das ruas Samuel Alves Levino e a Aprovada 126, 

trecho entre a Rodovia Rio-Santos e a Avenida Anchieta. Além da pavimentação destas, e de 

outras 13 vias, no trecho entre a Avenida Anchieta e a Avenida Thomé de Souz. | 

https://bit.ly/3idKxvQ 

 

Diário do Litoral | Obras alteram trânsito em dois bairros de Santos nos próximos dias; 

veja o que muda 

No final de semana, a Sabesp realiza reparo emergencial em rede de esgoto na Rua Goiás, que 

ficará bloqueada no trecho entre a Rua Assis Correia e a Av. Ana Costa, no Gonzaga. | 

https://bit.ly/3c4PtPU 

 

 

https://bit.ly/34zvyEQ
https://bit.ly/3c6vAYU
https://bit.ly/3uEKYls
https://bit.ly/2S1eAMP
https://bit.ly/3yOWMFb
https://bit.ly/2RZVcj5
https://bit.ly/3yOWQop
https://bit.ly/2TA5zuJ
https://bit.ly/3i7YxYi
https://bit.ly/3c5Ke2D
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