
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  31 de maio a 6 de junho 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Webinar do Ibraop sobre Nova Lei de Licitações já está disponível no Youtube 

O debate virtual promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) 

sobre a Nova lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) já está 

disponível no Youtube – www.youtube.com/ibraoptv. | https://bit.ly/3vTH4XA 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Informações sobre obras paralisadas estão incompletas, alerta TCU 

O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Vital do Rêgo, determinou que as 

informações pendentes atualizadas sejam encaminhadas ao Ministério da Economia e 

disponibilizadas na internet. | https://bit.ly/3z22Zhj 

 

TCE-SP | Obras atrasadas ou paralisadas de mobilidade urbana custam aos cofres 

paulistas mais de R$ 660 milhões 

Do total de empreendimentos com problemas de cronograma na área (vias urbanas; pontes, 

viadutos e similares; terminais; VLT, metrô, BRT e similares), 75 obras estão atrasadas e 70 

paralisadas; oito são de âmbito estadual e o restante, municipal. | https://bit.ly/3ggIk03 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

Governo Federal | Governo apoia a entrega de 126 obras de infraestrutura turística no país 

entre março e abril 

Os maiores aportes, de R$ 61,3 milhões, ocorreram na região Nordeste, onde houve a 

finalização de 57 trabalhos. | https://bit.ly/2SihDQG 

 

G1 | Distrito de obras da Prefeitura de Manaus é incendiado durante atentados 

Criminosos atearam fogo em imóvel e trator. SSP diz que ordem para ataques partiu de 

presídio, e foi motivada por morte de traficante. | https://glo.bo/2TPRBF2 

 

G1 | Disque Denúncia recebeu mais de 500 reclamações de obras irregulares e invasões de 

propriedade no Rio em 2021 

Maior incidência é em bairros da Zona Oeste, onde há atuação de milícias, segundo o serviço de 

recebimento de ligações e mensagens que possam levar à prisão de criminosos. | 

https://glo.bo/3gebtcx 
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G1 | Pará é o 2º estado com maior número de obras de creches e escolas atrasadas e 

paralisadas 

Segundo dados da ONG Transparência Brasil, Pará soma mais de R$ 200 milhões entre obras 

canceladas e paralisadas. | https://glo.bo/3crNDJg 

 

G1 | Nova fase de obras interdita trecho da Rua Deputado Moreira da Rocha, em Fortaleza, 

a partir desta quinta 

A última fase das obras será na Rua Silva Paulet. As medidas são necessárias para implantação 

de piso intertravado nos entornos dos equipamentos. | https://glo.bo/3zaIb71 

 

G1 | Obras interditam parte do Complexo Viário General Carneiro, em Sabará, na Grande 

BH 

Para garantir segurança, interdições começaram nesta segunda e seguem até 15 de junho. | 

https://glo.bo/3pvWsqP 

 

G1 | Obras de reconstrução de valeta interditam trecho de travessia no Parque do Povo, 

em Presidente Prudente 

Serviços tiveram início nesta segunda-feira (31) no cruzamento entre as avenidas Celestino 

Figueiredo e 14 de Setembro. | https://glo.bo/3z9oj4w 

 

G1 | Após problema em válvula, interrupção de abastecimento de água para obras do 

metrô inclui novas localidades; veja lista 

Por causa da obra, 43 bairros de Salvador já estavam sem fornecimento desde segunda. Com o 

problema, mais 52 localidades da capital baiana, além de cinco cidades da região metropolitana 

ficam sem abastecimento de água. | https://glo.bo/3v1aIca 

 

G1 | Assinado decreto que aprova Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos em Juiz de Fora 

Documento também institui um Grupo de Trabalho para a acompanhar o monitoramento, 

avaliação e implementação das medidas da ação. Prefeita aproveitou aniversário da cidade 

nesta segunda-feira (31) para divulgar o assunto, que estava na fase final de elaboração e foi 

iniciado na última gestão. | https://glo.bo/3g1yUXK 

 

G1 | Obras interditam via de acesso a Paraguaçu Paulista 

Reforma no pavimento fecha neste sábado (5) a pista que liga a Rodovia Manílio Gobbi (SP-284) 

à cidade; interdição será das 7h30 às 18h. | https://glo.bo/2SfPqtX 

 

G1 | Obras na marginal da BR-277 alteram trânsito em Cascavel 

Segundo a Ecocataratas, obras começaram nesta sexta-feira (4) e devem ser concluídas em 20 

dias; desvio foi realizado na marginal. | https://glo.bo/3gf8ikT 

 

G1 | Sabesp afirma que falta de água em Taubaté foi causada por obras na captação de 

água 

Moradores da cidade relataram a falta d’água na quarta-feira (2) e na quinta-feira (3). | 

https://glo.bo/3ipu2NI 

 

G1 | Vazamento de gás durante obras mobiliza bombeiros e bloqueia avenida em Santos 

Segundo a prefeitura, por solicitação do Corpo de Bombeiros, CET chegou a bloquear os dois 

sentidos da Avenida Washington Luís. | https://glo.bo/2T4iBjG 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação no Distrito de Cuiabá, na BR-163/364/MT 

Empreendimento está com 95% dos serviços executados. | https://bit.ly/3cpj4Uy 
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DNIT | DNIT investe R$ 5,4 milhões em obras da região central do Rio Grande do Sul 

Serviços nas rodovias BR-287/RS e BR-392/RS devem melhorar a trafegabilidade. | 

https://bit.ly/3inRhrg 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção rodoviária ao longo daBR-364/RO 

Equipes da Autarquia executam serviços de remendo profundo, fresagem contínua e tapa-

buracos. | https://bit.ly/2RtVLld 

 

DNIT | DNIT avança com as obras de construção da ponte entre Xambioá (TO) e São 

Geraldo do Araguaia (PA) 

Previsão da Autarquia é finalizar o empreendimento em setembro de 2022. | 

https://bit.ly/3uWwnlQ 

 

Estradas | Duplicação da BR-364 altera tráfego na BR-070, a partir desta segunda (7) 

De acordo com a Rota do Oeste, trecho do viaduto da rodovia dos Imigrantes, no km 496, ao 

retorno em nível, no km 497, terá mão única. | https://bit.ly/3gftcA5 

 

Estradas | BR-116 terá serviços e bloqueios parciais neste sábado (5), no RS 

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

são necessárias às obras da Prefeitura de Novo Hamburgo. | https://bit.ly/3w1Dydy 

 

Estradas | Obras do novo viaduto NA BR-373, no PR, atingem nova etapa 

De acordo com a concessionária RodoNorte, serviços de concretagem das lajes foi concluída; 

nova interseção na região do Jardim Sabará também avança no trecho da pista principal. | 

https://bit.ly/3ghEELA 

 

Estradas | Rodovia de acesso ao Pantanal, BR-070, recebe obras de recuperação 

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

contribuir para o escoamento da produção do agronegócio de Mato Grosso. | 

https://bit.ly/3psdAh0 

 

R7 | Após obras, São Paulo tem primeira estação de trem sustentável  

Além das reformas e modernização, a linha ainda receberá três novas estações: Mendes-Vila 

Natal, Varginha e João Dias. | https://bit.ly/3w0ZEx5 

 

R7 | Obras de saneamento interditam Ladeira da Moenda a partir de segunda (7) 

Acesso ao Feitosa deverá ocorrer através do Farol ou do Barro Duro. | https://bit.ly/3gbEaXs 

 

R7 | Caiado entrega cartões alimentação a estudantes e autoriza obras em sete escolas de 

Aparecida 

Solenidade será realizada nesta segunda-feira, 7, no Centro de Ensino em Período Integral 

(Cepi) Michelle do Prado, no Jardim das Hortênsias. | https://bit.ly/3fY3dhG 

 

R7 | Obras em Morros vai permitir passagem de micro-ônibus 

Prefeitura precisou alterar trafego de veículos no local. | https://bit.ly/3pyf8WW 

 

R7 | Obras do Estado avançam e aeroporto está 65% concluído 

O Governo do Estado segue executando obras que impulsionam o desenvolvimento de Coxim. 

Entre os principais empreendimentos estão a revitalização do aeroporto municipal, a 

construção do prédio do Batalhão da Polícia Militar e a implantação e pavimentação da MS-223, 

entre os distritos de Silviolândia e São Ramão. Com 65% de conclusão, a obra de recapeamento 

[…] O post Obras do Estado avançam e aeroporto está 65% concluído apareceu primeiro em 

Diário Digital. | https://bit.ly/3z7Wsl2 

 

 

https://bit.ly/3inRhrg
https://bit.ly/2RtVLld
https://bit.ly/3uWwnlQ
https://bit.ly/3gftcA5
https://bit.ly/3w1Dydy
https://bit.ly/3ghEELA
https://bit.ly/3psdAh0
https://bit.ly/3w0ZEx5
https://bit.ly/3gbEaXs
https://bit.ly/3fY3dhG
https://bit.ly/3pyf8WW
https://bit.ly/3z7Wsl2


 

 

Jornal de Brasília | GDF já gastou mais de R$ 400 milhões em obras de rodovias 

O DER/DF atualmente possui outros 10 empreendimentos em execução pelo DF. | 

https://bit.ly/34Xzr6A 

 

Jornal de Brasília | Placas de obras públicas do DF deverão conter QR code informativo 

O advogado Rafael Moreira Mota, especialista em infraestrutura e sócio do Mota Kalume 

Advogados, defende que o projeto vem em uma ótima hora. | https://bit.ly/3clmWpq 

 

Isto É Dinheiro | São Paulo promove ações de incentivo ao descarte correto de lixo 

Até sexta-feira (5 de junho), a cidade de São Paulo recebe diversas ações educativas para 

celebrar a Semana Nacional do Meio Ambiente e incentivar o descarte correto de resíduos 

sólidos. | https://bit.ly/3w3H4Ee 

 

Gazeta Web | Governo federal autoriza obras de pavimentação em 12 municípios de AL 

Investimentos para os serviços nos asfaltos são de R$ 6,5 milhões. | https://bit.ly/3v1h8rM 

 

Correio Braziliense | Agronegócio puxa emprego em obras civis e no comércio 

Municípios nos quais a agricultura e a pecuária pesam na economia local o dobro da média 

nacional geraram em abril deste ano um volume de vagas formais duas vezes maior do que as 

demais cidades. | https://bit.ly/3zbH5rZ 

 

Correio Braziliense | Taguatinga completa 63 anos e ganha programação especial de 

aniversário 

Região administrativa terá inauguração de obras, corridas e cine teatro itinerante. | 

https://bit.ly/3z8oDAq 

 

Correio Braziliense | Obras no centro de Taguatinga alteram o trânsito no feriado 

prolongado 

Trecho da Avenida Elmo Serejo, sentido Ceilândia, que passa embaixo do viaduto da Avenida 

Samdu, ficará interditado até as 23h deste domingo (6/6). | https://bit.ly/3w1l8cR 

 

Correio Braziliense | Obras provocam congestionamento no acesso a Taguatinga Centro 

nesta sexta 

Trecho da Avenida Elmo Serejo está interditado na altura do viaduto da Avenida Samdu para 

obras do Túnel de Taguatinga. Com isso, motoristas enfrentam lentidão na EPTG. | 

https://bit.ly/3x57Tbi 

 

Correio Braziliense | Posts fazem comparações enganosas sobre transposição do São 

Francisco para exaltar Bolsonaro 

Postagens nas redes sociais que comparam as obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco antes e depois da gestão Bolsonaro são enganosos. | https://bit.ly/3x5czOE 

 

Correio Braziliense | Obras de infraestrutura no Trecho 2 do Sol Nascente são retomadas 

Ao todo, serão investidos mais de R$ 16 milhões em infraestrutura e urbanização na região do 

Sol Nascente após o governador Ibaneis Rocha assinar ordem de serviço que autoriza a 

retomada das obras. | https://bit.ly/3coy0Cq 

 

Agência Brasil | Colégio Pedro II pode fechar em setembro por falta de verba 

Houve redução de 3,5% no orçamento, informou a instituição. | https://bit.ly/3wYU4uU 

 

Agência Brasília | Obras da ponte da Rua 4 caminham para o final 

Neste fim de semana, foram instaladas defensas metálicas nas laterais da pista e colocados 4 

mil metros de meios-fios. | https://bit.ly/34T6etw 
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Agência Brasília | Drenagem reforçada nas ruas da QNL e no Setor Primavera 

Cerca de 60 mil pessoas serão beneficiadas com a obra de novas redes de captação de água em 

Taguatinga. | https://bit.ly/3iw9C5k 

 

Agência Brasília | Taguatinga faz 63 anos com obras por todos os cantos 

São mais de R$ 400 milhões em investimentos para melhorar a qualidade de vida de 250 mil 

moradores. | https://bit.ly/3z9p2m9 

 

Agência Brasília | Mais de R$ 400 milhões em obras nas rodovias do DF 

Desde 2019, 91 serviços melhoraram a infraestrutura viária, gerando mais de 1,4 mil empregos 

e beneficiando cerca de um milhão de motoristas. | https://bit.ly/3w1WXv7 

 

Agência Brasília | GDF investe mais de R$ 1,6 bilhão na gestão do lixo 

Até 2024, as 33 regiões administrativas vão ganhar mais equipamentos como o papa-lixo, o 

papa-reciclável e o papa-entulho. | https://bit.ly/3w33oOy 

 

Agência Brasília | Nova rotatória vai aumentar segurança viária na DF-440 

Obra levará mais fluidez ao trânsito, beneficiando 10 mil veículos que circulam diariamente 

pelo local. | https://bit.ly/3vXqR3w 

 

Agência Brasília | Obras no centro de Taguatinga alteram o trânsito no feriado 

A interdição ocorrerá no acesso à Avenida Elmo Serejo a partir desta quinta-feira (3). | 

https://bit.ly/3v1KKVG 

 

Agência Brasília | Obras no Trecho 2 do Sol Nascente são retomadas 

GDF vai investir mais de R$ 16 milhões para tocar serviços de infraestrutura e urbanização na 

região, além de criar 150 empregos. | https://bit.ly/3wYWBoU 

 

Agência Brasília | Reforma de R$ 11 milhões para reabrir duas escolas de Ceilândia 

Escola Classe 59 e Centro de Ensino Médio 10 estavam fechados há pelo menos cinco anos. 

Governador Ibaneis visita obras que empregam 140 trabalhadores. | https://bit.ly/3ioHtgP 

 

Gazeta do Povo | Alta de custos adia retomada de Angra 3; conclusão exige mais R$ 15 

bilhões 

Com custo de R$ 8 bilhões e 65% das obras concluídas até aqui, a usina vai precisar de mais de 

R$ 15 bilhões em investimentos para ser concluída, ainda segundo o jornal. | 

https://bit.ly/2Sg0tDr 

 

Agência Pará | Obras do Ginásio Poliesportivo entram em fase final no Instituto de Ensino 

de Segurança 

Instalações, incluem local para o treino de artes marciais japonesas, a fim de incentivar diversas 

práticas desportivas e até a formação profissional. | https://bit.ly/3w37gz4 

 

Agência Pará | Governo dialoga com população para avanço das obras na avenida Padre 

Bruno Secchi 

A via, que passa por requalificação ao longo de quatro quilômetros, será duplicada desde a 

avenida Centenário até a rodovia Tapanã. | https://bit.ly/3ghefO7 

 

Agência Pará | Redução de sacolas plásticas, pode diminuir poluição para o meio ambiente 

Ações de educação ambiental, promovidas pela Semas, visam conscientizar população para um 

estilo de vida mais sustentável. | https://bit.ly/34TaZDo 
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Notícias do Acre | Com R$ 20 milhões na conta, Estado dará ordem de serviço para obra do 

anel viário de Brasileia 

A obra do anel viário de Brasileia, um projeto elaborado pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem do Acre (Deracre), orçado em R$ 55 milhões, vai sair do papel no início do segundo 

semestre desse ano. | https://bit.ly/3il7eOZ 

 

Notícias do Acre | Estado inicia trabalhos do Programa Ruas do Acre 

O investimento, de 12 milhões de reais, será aplicado em quatro bairros de Rio Branco que 

serão beneficiados com obras de pavimentação. | https://bit.ly/3uUUTUk 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado e Itaipu recebem projeto executivo da duplicação 

da Rodovia das Cataratas 

Versão finalizada do projeto foi entregue pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística 

do Iguaçu ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística e ao diretor-geral brasileiro da 

Itaipu. A Binacional financiará a obra e o Estado será o executor. | https://bit.ly/34UOApl 

 

Agência de Notícias do Paraná | Vice-governador fala da infraestrutura do Paraná em 

evento internacional de investidores 

Darci Piana participou de painel sobre eixos de investimentos, sustentabilidade e energia da 

Itaipu Binacional. Ele destacou a expansão da economia paranaense e o desenvolvimento 

impulsionado por pacote de investimentos da Itaipu no Oeste do Estado. | 

https://bit.ly/3inWwqU 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras que vão transformar residência oficial da Ilha das 

Cobras em escola começam neste mês 

Investimento por parte do Governo do Estado no projeto é de R$ 2,2 milhões – R$ 1,8 milhão 

na reforma estrutural das cinco edificações existentes no local e mais R$ 400 mil na elaboração 

do plano de manejo do parque ambiental. Prazo para a execução da obra é de 360 dias. | 

https://bit.ly/3ip8ZL1 

 

Agência de Notícias do Paraná | Colégio Estadual de Paranavaí passa por reforma; 

investimento é de R$ 2 milhões 

Obra do Governo do Estado é realizada pelo Instituto Fundepar. Conclusão está prevista para o 

fim de ano.   É um dos 135 serviços de engenharia que estão em andamento em colégios 

estaduais por todo Paraná. | https://bit.ly/3z7jloF 

 

Agência de Notícias do Paraná | Ações sustentáveis e tecnologias da Celepar ajudam na 

preservação do meio ambiente 

O trabalho acontece dentro da própria estrutura física da empresa e em apoio aos demais 

órgãos públicos do Estado. Iniciativas estão alinhadas ao compromisso da Celepar e do 

Governo de atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas elaboradas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030. | https://bit.ly/3w5t259 

 

Engeplus | Mais de R$ 2,6 milhões são investidos em nove ruas no Loteamento Industrial 

do Rio Maina 

Melhorias são de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical. | 

https://bit.ly/3pH0Y5X 

 

Engeplus | Dnit alerta para alteração no tráfego da Serra da Rocinha 

Serra faz parte das obras de implantação e pavimentação da BR-285, entre SC e RS. | 

https://bit.ly/2T4FpQk 
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Engeplus | Fonplata II: minuta é aprovada e prefeitura pode ter mais US$ 25 milhões para 

investimento 

Ampliação do Canal Auxiliar está entre as obras financiadas pelo recurso. | 

https://bit.ly/3cpp8wl 

 

Engeplus | Assembleia Legislativa autoriza Governo do Estado a investir recursos em 

rodovias federais 

Duplicação da BR-470 é uma das obras que poderá receber recursos estaduais. | 

https://bit.ly/3z8xKB8 

 

Engeplus | Escola Jairo Luiz Thomazi irá ganhar ginásio de esportes e mais cinco salas de 

aula 

Serão investidos cerca de R$ 2 milhões nas obras. | https://bit.ly/3ipXQte 

 

Engeplus | 'Estamos fazendo uma obra de segurança', afirma governador durante vistoria 

a Serra do Rio do Rastro 

Carlos Moisés visitou a rodovia estadual nessa segunda-feira, dia 31. | https://bit.ly/3cq5nEO 

 

Portal 27 | Vereador quer esclarecimentos sobre possibilidade do Estado assumir obras e 

gestão do Hospital de Guarapari 

Uma informação divulgada pelo site Realidade Capixaba, afirma que o Governo do Estado teria 

procurado o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (DEM), para informar que a Secretaria de 

Estado da Saúde (SESA), poderia assumir a obra do Hospital Cidade Saúde e concluí-la em até 

seis meses. | https://bit.ly/3iqGFIi 

 

Portal 27 | Com obras e reformas domésticas, EDP reforça orientação sobre riscos com 

energia elétrica 

A pesquisa Termômetro Anamaco, feita pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material 

de Construção (Anamaco) em parceria com a FGV/IBRE, mostrou que 30% do varejo percebeu 

aumento na demanda por materiais de construção no País nos últimos três meses 

(fevereiro/março/abril). | https://bit.ly/3gjpi9l 

 

Dcmais | Avançam obras do novo viaduto da Avenida Souza Naves 

Na noite desta segunda-feira (31), a concessionária CCR Rodonorte concluiu a concretagem das 

lajes de sustentação do novo viaduto que integra a Interseção do km 173 da Avenida Souza 

Naves, trecho urbano da BR 373 em Ponta Grossa. | https://bit.ly/3v2HPvY 

 

Dcmais | Castro receberá R$ 100 mi em obras de saneamento 

De acordo com o gerente de projetos, Joel Pires, as obras incluem a construção de três estações 

elevatórias, interruptores e melhorias em redes existentes. | https://bit.ly/3ioz3pz 

 

Dcmais | Empresa é considerada habilitada em licitação para obras no Aeroporto Sant’Ana 

De acordo com a Prefeitura de Ponta Grossa, a empresa Porto Beton foi considerada habilitada e 

é a vencedora no certame de licitação para a elaboração dos projetos e execução de obras do 

Aeroporto Sant’Ana. | https://bit.ly/2TNrFdc 

 

Diário do Litoral | Atenção! Ruas de Santos terão bloqueios para serviços em rede de água: 

veja detalhes 

A concessionária também realizará interligação de rede de água no São Jorge, o que vai exigir a 

interdição de trecho da Avenida Nossa Senhora de Fátima. | https://bit.ly/3g0Lt5j 

 

Diário do Litoral | Obras da ciclovia da Praia da Enseada seguem em ritmo acelerado 

Cerca de 30% das intervenções já foram executadas. | https://bit.ly/34Y3N8U 

 

https://bit.ly/3cpp8wl
https://bit.ly/3z8xKB8
https://bit.ly/3ipXQte
https://bit.ly/3cq5nEO
https://www.realidadecapixaba.com/hospital-de-guarapari-pronto-em-seis-meses-entenda-o-caso/
https://bit.ly/3iqGFIi
https://bit.ly/3gjpi9l
https://bit.ly/3v2HPvY
https://bit.ly/3ioz3pz
https://bit.ly/2TNrFdc
https://bit.ly/3g0Lt5j
https://bit.ly/34Y3N8U


 

 

Diário do Litoral | Obras na rede de drenagem interditam trecho do bairro Mirim, em Praia 

Grande 

Bloqueio na Rua 1º de Janeiro acontece de 10 a 28 de junho. | https://bit.ly/3w3wld1 

 

Diário do Litoral | Bertioga inicia obras do novo Centro de Educação Ambiental 

Os serviços também fazem parte das comemorações da semana do meio ambiente. | 

https://bit.ly/3puRJ8E 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque acompanha obras de drenagem no Estádio 

Quintinão 

Na última quarta-feira, 02, o vereador Thiago Nunes esteve no Estádio Municipal Quintino de 

Lima (Quintinão) acompanhando os serviços de manutenção da rede de drenagem e irrigação 

do gramado, realizados pela Prefeitura. | https://bit.ly/3gicyQl 

 

https://bit.ly/3w3wld1
https://bit.ly/3puRJ8E
https://bit.ly/3gicyQl

