
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 19 a 25 de Julho 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | “Demandas da metodologia BIM para o controle externo: possibilidades e 

desafios” é tema de palestra em Webinar do Ibraop 

O webinar será realizado na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, às 14h30, com transmissão 

ao vivo pelo canal do Youtube do Ibraop – www.youtube.com.br/ibraoptv. | 

https://bit.ly/3y3Y26u 

 

IBRAOP | Diretor do Ibraop palestra sobre o uso da metodologia BIM e das NBASPS para o 

planejamento de auditorias em obras 

O tema da apresentação será realizada pelo auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas 

dos Municípios de São Paulo (TCMSP), Fernando Celso Morini, no debate virtual do Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) no dia 30 de julho, às 14h30. | 

https://bit.ly/3rDeLez 

 

IBRAOP | Case de auditoria do TCE-SC é uma das apresentações do Webinar sobre a 

metodologia BIM 

O debate virtual está marcado para iniciar às 14h30 do dia 30 de julho, com transmissão ao 

vivo pelo canal do Youtube do Ibraop – www.youtube.com.br/ibraoptv. | https://bit.ly/2W4yU1n 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | MPMS solicita acompanhamento prévio do TCE-MS para obra da sua nova sede 

A obra, que entrará em processo de licitação já no próximo mês, tem previsão de duração de 4 

anos. | https://bit.ly/3ryUruQ 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MS | MPMS solicita acompanhamento prévio do TCE-MS para obra da sua nova sede 

A obra tem previsão de duração de 4 anos. | https://bit.ly/3iP6Fvg 

 

TCE-PR | TCE-PR recomenda melhorias no controle interno sobre obras públicas em 

Matinhos 

As medidas foram indicadas após fiscalização realizada no ano passado pela Coordenadoria de 

Obras Públicas (COP) do TCE-PR. | https://bit.ly/3i22xcc 
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TCE-SP | Tribunal de Contas promove live sobre gestão de resíduos sólidos nos municípios 

Com o objetivo de instigar os gestores a refletirem sobre os principais desafios e as 

dificuldades enfrentadas no cotidiano dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCESP) promove, na segunda-feira (2/8), das 14h00 às 16h00, live com o tema ‘Gestão 

de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo: desafios e possibilidades para os municípios’. | 

https://bit.ly/3eXfuCb 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

DNIT | DNIT segue com as obras na Travessia Urbana de Formosa, na BR-020/GO 

Serviços priorizam a segurança dos usuários da rodovia federal. | https://bit.ly/3iOcvgu 

 

DNIT | DNIT avança com as obras de duplicação no Contorno de Pelotas/RS 

O trecho de 23,69 quilômetros localizado ao sul do Rio Grande do Sul faz a ligação ao Porto do 

Rio Grande pela BR-392 e é continuidade da BR-116/RS. | https://bit.ly/374Zo4Y 

 

DNIT | BR-163/PR: obras de duplicação avançam em novo acesso ao município de Toledo 

As obras de duplicação da BR-163/PR entre Toledo e Marechal Cândido Rondon estão com 

77,62% de execução. | https://bit.ly/3eUE4n7 

 

Governo Federal | Governo Federal autoriza repasse de R$ 46,9 milhões para obras no 

Cinturão das Águas do Ceará 

Infraestrutura é essencial para garantir a segurança hídrica de mais de 4,5 milhões de pessoas 

no estado. | https://bit.ly/3zwUryg 

 

Estradas | Começa a obra da 2ª passarela em trecho duplicado da ERS-118 

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), estrutura no limite 

entre Cachoeirinha e Gravataí recebe investimento de R$ 3,3 milhões. | https://bit.ly/3i5oYxq 

 

Estradas | Rodovia SP-294 tem obras de Marília a Florida Paulista 

De acordo com a concessionária Eixo SP, serviços serão realizados até este sábado (24). | 

https://bit.ly/3x5s1cQ 

 

Estradas | Concessionária realiza obras nas barreiras centrais da BR-277, no Paraná 

De acordo com a Ecovia, tráfego estará em meia pista na rodovia, na Serra do Mar, nas 

próximas duas semanas, e nas PR-508 e PR-407. | https://bit.ly/3eUXjNH 

 

Portos e Navios | Rumo poderá construir ferrovia no MT com projeto estadual; obra deve 

custar R$ 12 bilhões 

O projeto da Rumo, do grupo Cosan, de expandir sua atuação no Mato Grosso poderá sair do 

papel por meio de um projeto estadual, lançado nesta tarde pelo governo estadual. | 

https://bit.ly/3i4BsFn 

 

Portal Correio | Ao lado de João, Adriano visita obras do Governo em oito cidades da 

região do Cariri 

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, esteve no Cariri 

Paraibano, nessa sexta-feira (23), onde acompanhou o governador João Azevêdo para visitar 

diversas obras do Governo do Estado que estão sendo realizadas em Monteiro e outras cidades 

da região como Sumé, Serra Branca, São João do Cariri, Santo André, São José dos Cordeiros, 

Parari e Juazeirinho. | https://bit.ly/2WaMkZK 
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Portal Correio | Carol Gomes acompanha prefeito Bruno Cunha em vistoria nas obras do 

Açude de Dentro  

Os serviços, que foram iniciados no mês de setembro de 2020, ainda na gestão de Romero 

Rodrigues, que estão sendo feitos em uma parceria da Secretaria Municipal de Agricultura 

(Seagri) com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), já encontram-se em 

fase de conclusão. | https://bit.ly/2VdiWSk 

 

Portal 27 | Secretário Tyago Hoffman anuncia início das obras em Meaípe 

A empresa que vai fazer as obras de engordamento (aumento da faixa de areia) já está definida, 

faltando apenas chegarem as máquinas. | https://bit.ly/3x1FS41 

 

Infonet | Alta dos preços materiais pode levar à paralisação de obras públicas 

O Estadão publicou ontem, 22, um excelente artigo do engenheiro civil e vice-presidente de 

Obras e Infraestrutura do Sinduscon-DF, Ruyter Kepler Thuin, que mostra o atual quadro da 

construção civil no País. | https://bit.ly/3i0Ohk6 

 

G1 | Prefeitura de Ribeirão Preto, SP, rompe contrato com empresas responsáveis por 

obras de mobilidade 

Executivo alegou que construtoras descumpriram cláusulas contratuais. Elas serão multadas em 

10% do saldo remanescente e estão proibidas de participar de licitações futuras. | 

https://glo.bo/3iN3tQZ 

 

G1 | Obras sem contratos devem ter novas empresas em 5 meses em Ribeirão Preto, SP, 

diz secretário 

Construtoras responsáveis por quatro serviços de mobilidade na cidade não cumpriram 

cláusulas, afirma Pedro Pegoraro. Agora, haverá chamamento das outras empresas classificadas 

no certame e nova licitação não é descartada. | https://glo.bo/3y5WIjK 

 

G1 | Após entregar ampliação, UAI Pampulha em Uberlândia continua com obras de 

readequação para receber novos equipamentos 

Salas em reforma receberão aparelhos de densitometria e ultrassom, novas modalidades de 

exames que serão ofertadas no local. Anexo da unidade foi entregue em maio. | 

https://glo.bo/3zzJfRx 

 

G1 | Acesso à Rodovia Cônego Domênico Rangoni será interditado para obras na altura de 

Cubatão, SP 

Trecho ficará inacessível por aproximadamente dez meses. Motoristas deverão seguir por rota 

alternativa. | https://glo.bo/3lcthsL 

 

G1 | Rua Engenheiro Marcelo Monteiro, em Caruaru, é interditada para obras da Adutora 

do Agreste 

Interdição será a partir da terça-feira (27), no bairro Indianápolis. | https://glo.bo/3BEGCzP 

 

G1 | Obras alteram trânsito na BR-373, em Ponta Grossa, a partir de segunda-feira (26) 

Segundo a concessionária, veículos ficarão na pista principal, sentido sul, em duas faixas de 

rolagem, liberando uma faixa na marginal sul para as obras. | https://glo.bo/3x1Lb3n 

 

G1 | Obras em rede de esgoto interditam trânsito em avenida de Limeira neste domingo 

Bloqueio vai ocorrer das 7h às 12h e das 13h às 17h. | https://glo.bo/2Vf7zcA 

 

G1 | Alça de saída da SP-294 em Marília é interditada para obras no pavimento 

Obras estão sendo feitas na alça de saída 450 b da pista oeste do no km 450+250 da Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros a partir desta segunda-feira (19). | https://glo.bo/372yRFO 
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G1 | Obra de recape interdita parcialmente Avenida Lix da Cunha, em Campinas 

Bloqueio acontece nesta sexta-feira (23) e ocorre no acostamento do trecho entre a Estação de 

Transferência Anhanguera e o Trevo da Bosch. | https://glo.bo/3i4gWoc 

 

G1 | Prefeitura assina contrato de R$ 15 milhões para obras de pavimentação e 

modernização da iluminação em Itaúna 

Documento de financiamento com o Banco do Brasil foi oficializado na segunda-feira (19). | 

https://glo.bo/3rEInZc 

 

G1 | Legado olímpico: parada desde 2015, obra do metrô Gávea segue indefinida 

Os buracos de mais de 50 metros de profundidade foram inundados em 2018 para dar 

segurança a obra. Em abril desse ano, um estudo da PUC apontou que a estrutura inacabada 

tinha risco de afundamento. | https://glo.bo/2UHDQJr 

 

G1 | Obras de recuperação de pavimento alteram tráfego de veículos na Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros 

Em Flórida Paulista, pista receberá serviços entre os quilômetros 608 e 612. Trabalhos serão 

realizados até sábado (24). | https://glo.bo/3f0mFtn 

 

G1 | Aeroporto de Pouso Alegre passará por obras de revitalização para receber voos 

noturnos 

Área para construção de hangares será disponibilizada e o prédio principal reformado. | 

https://glo.bo/3x9Gu7I 

 

G1 | Obras de implantação das vias marginais interditam acesso da Rondon para o Jardim 

Contorno em Bauru 

Interdição começa nesta quinta-feira (22) e segue até o domingo (26). Motoristas devem utilizar 

acesso na saída 338 da rodovia, próximo a passarela de pedestres. | https://glo.bo/3rz0lvY 

 

G1 | Câmara aprova mais de R$ 4 milhões para saúde e obras em Muriaé; veja outros 

projetos votados 

Sessão extraordinária foi realizada na quinta-feira (22). | https://glo.bo/373l95u 

 

G1 | Passando por obras de duplicação, Avenida João Campos, em Petrolina, é interditada 

O local foi interditado nesta quina (22). Segundo a Ammpla, a medida foi necessária para evitar 

incidentes durante o período das obras de pavimentação, duplicação e construção de uma 

ciclovia. | https://glo.bo/3x5Q0sF 

 

G1 | Ministério do Desenvolvimento Regional libera R$ 850 mil para obras de saneamento 

em Alter do Chão 

Recursos devem ser utilizados na implantação de um Sistema de Abastecimento de Água. | 

https://glo.bo/3x7k9HO 

 

G1 | Termo de cooperação é assinado para realização de obras entre Juiz de Fora e 

Ewbank da Câmara 

A ação tem como objetivo a junção de esforço para que áreas próximas aos limites dos dois 

municípios passem por reparos e manutenção. | https://glo.bo/3iW3VN0 

 

G1 | Cinco anos depois, legado da Rio 2016 tem obras inacabadas, projeções fracassadas e 

projetos no papel 

Estação Gávea da Linha 4 do metrô segue com obras paradas. Ginásios não foram 

transformados em escolas, conforme previsto. Vila Olímpica tem apenas um terço de ocupação 

e VLT não atingiu metade da meta prevista. | https://glo.bo/3rBwvH5 
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G1 | TJ lança edital para contratação da empresa que vai retomar obras do fórum de 

Vilhena, RO 

Contrato com a antiga empresa foi anulado por descumprimento de termos. Será contratada a 

empresa que cumprir os requisitos e apresentar o menor valor. | https://glo.bo/3iT6lvw 

 

G1 | Viaduto em Feira de Santana é interditado para realização de obras e motoristas 

enfrentam engarrafamento 

Viaduto Wilson da Costa Falcão liga duas importantes avenidas da cidade a Francisco Fraga 

Maia e Maria Quitéria. Interdição foi iniciada na quinta (22) e motoristas encontraram 

transtornos nesta sexta (23). | https://glo.bo/2UPhaqB 

 

G1 | Alça da Ponte JK, de acesso à Zona Leste de Teresina, é interditada para obras de 

drenagem 

A interdição iniciou neste sábado (24) e a previsão é que o serviço seja concluído em até 10 

dias. | https://glo.bo/3y7xrFP 

 

R7 | Prefeito Rogério Cruz apresenta proposta para instalação de polos industriais e 

fortalecimento da Região da 44 

Projetos apresentados à comitiva Sudeco podem gerar pelo menos 26 mil empregos diretos e 

indiretos na Capital. | https://bit.ly/3i4koPG 

 

Gazeta Web | Secretário de Infraestrutura fala sobre as obras de manutenção e os 

transtornos causados pela Casal 

População exige respostas junto a prefeitura sobre os constantes problemas que estão 

afetando diversos bairros de Maceió. | https://bit.ly/3rzuJXd 

 

Agência Brasília | Doze quilômetros de novas calçadas para o Cruzeiro 

Investimento é de R$ 1,2 milhão para reforma e manutenção do calçamento da cidade; obras 

geraram dezenas de empregos. | https://bit.ly/3y7kwUi 

 

Agência Brasília | O primeiro ano da maior obra viária do Brasil 

Túnel de Taguatinga chega a 40% de execução. Confira o passo a passo do equipamento que 

vai melhorar a mobilidade de mais de um milhão de pessoas. | https://bit.ly/3iUyylX 

 

Agência Pará | Governo aproveita o verão para acelerar as obras de infraestrutura 

rodoviária em todo o Pará 

Objetivo é construir, pavimentar e requalificar quase mil quilômetros de rodovias de forma 

simultânea em todo o território do Estado. | https://bit.ly/3l0CRPg 

 

Agência Pará | Governo do Estado inicia obras de asfaltamento da PA-318 

A rodovia, que é acesso a Curuçá, Marapanim e Crispim, ganhará asfalto novo e também 

acostamento. | https://bit.ly/3y85f5G 

 

Agência Pará | Obras do novo sistema de abastecimento de água de Oriximiná já estão 

com 43% dos serviços concluídos 

Novo sistema terá capacidade de produzir 180 litros por segundo de água, armazenar cerca de 

2 milhões de litros para atender a população urbana da cidade. | https://bit.ly/372N8lS 

 

Campo Grande News | MP cobra fiscalização sobre legislação ambiental em obras 

Promotoria constatou que até mesmo construções licenciadas não observavam normativas. | 

https://bit.ly/3x5YmAC 
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Campo Grande News | Acesso ao Parque dos Poderes pela Avenida Ministro João Arinos é 

liberado 

Obras de revitalização começaram no dia 5 de julho e acesso será liberado neste sábado (24). | 

https://bit.ly/3kVgLh3 

 

Campo Grande News | Justiça frustra pedido para liberar 10 milhões do projetista do 

Aquário 

A justificativa da defesa para nova tentativa foi laudo pericial favorável. | https://bit.ly/2Wq8c3x 

 

Campo Grande News | União cede áreas de R$ 3,274 milhões para construção do Incra em 

Campo Grande 

Projeto e recursos ainda serão viabilizados para execução da obra; cessão é valido por 10 anos. 

| https://bit.ly/2Vh1V9y 

 

Campo Grande News | Assinado contrato de R$ 44,3 milhões para asfaltar rodovia no sul 

de MS 

Empresa terá um ano e meio para concluir pavimentação, após receber a ordem de serviço. | 

https://bit.ly/3rD6jfa 

 

Notícias do Acre | Em Plácido de Castro, Gladson Cameli visita obras de ramais e entrega 

equipamentos para zona rural 

Os investimentos nas obras chegam a um valor total de R$ 11.644.761,57. | 

https://bit.ly/374RF74 

 

Notícias do Acre | Obra da Estação de Tratamento de Água de Rio Branco está em fase de 

conclusão 

A obra de construção da nova subestação e o trabalho de contenção às margens do Rio Acre 

estão em fase de conclusão, com recursos no valor de R$ 3,1 milhões e R$ 2,9 milhões, 

respectivamente. | https://bit.ly/3i7kh62 

 

Agência de Notícias do Paraná | Fase de obras da revitalização em concreto da PRC-280 

deve iniciar em agosto 

Empresa vencedora da licitação para restauração da rodovia prevê iniciar as obras em agosto. 

Estado vai investir R$ 107,4 milhões. Trecho é de 60 quilômetros, desde Palmas até o 

entroncamento com a BR-153. | https://bit.ly/2TEEs1S 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de duplicação da PR-323 em Umuarama avançam 

em bom ritmo, no Noroeste 

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. | https://bit.ly/3kVejah 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com investimento de R$ 7,3 milhões, governador autoriza 

construção da Cadeia Pública de Arapongas 

O investimento será de R$ 7,3 milhões, financiado pelo Tesouro do Estado. A expectativa é que 

a obra leve 12 meses e seja entregue em julho de 2022. O espaço será construído em um 

terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município. | https://bit.ly/3iQQZYz 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra do Trevo Cataratas entra na fase do canteiro central 

em agosto 

O trecho estará com bloqueios físicos nas vias, e toda a sinalização necessária esclarecendo os 

condutores quanto aos trajetos disponíveis para seguirem viagem. Foram cerca de 

4 quilômetros de desvios executados até o momento. | https://bit.ly/371OYmT 
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Agência de Notícias do Paraná | Sanepar e prefeitura de São João do Triunfo concluem 

maior obra de saneamento rural do Paraná 

Parceria garantiu a instalação de poço, reservatórios e 42 quilômetros de redes para atender 

três comunidades. Investimento totaliza R$ 1,8 milhão e beneficia 2 mil pessoas. Em breve, 

outras comunidades rurais de São João do Triunfo também serão beneficiadas. | 

https://bit.ly/3eYifDn 

 

Agência de Notícias do Paraná | Em Medianeira, Estado anuncia retomada da obra do 

Centro de Educação Profissional 

Com investimento previsto de R$ 7 milhões, obra paralisada em 2016 passará por nova 

licitação, que será lançada em outubro. O centro educacional vai disponibilizar cursos técnicos 

para a comunidade local, aumentando a qualificação da mão de obra na região. | 

https://bit.ly/2VgmHWT 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado anuncia investimento de R$ 3,8 milhões em 

duplicação de via em Marechal Cândido Rondon 

Durante aniversário de 61 anos do município, governador em exercício Darci Piana assinou 

convênio para remodelação de trecho de 1,3 km da Avenida Rio Grande do Sul. Investimento 

soma R$ 3,8 milhões. | https://bit.ly/3rzh5mO 

 

Estado de Minas | TCU discute hoje duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares 

Ministro da corte vai apresentar parecer sobre execução de obra no trecho chamado de Rodovia 

da Morte. | https://bit.ly/3zASBfK 

 

Estado de Minas | Bolsonaro promete duplicação da BR-381 até o fim de 2022 

Presidente diz que está confiante na liberação das obras na rodovia pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), que dará parecer sobre o tema nesta quarta (21/7). | https://bit.ly/3eX4sNa 

 

Engeplus | Entregue a ordem de serviço para a última etapa das obras do batalhão dos 

bombeiros de Içara 

Investimento para finalizar a obra é de mais de R$ 562 mil. | https://bit.ly/3zCjUq3 

 

Engeplus | Obras: Rodovia Luiz Rosso será fechada a partir desta quarta-feira 

Medida é devido a instalação de aduelas que fazem parte das obras do Binário do São Luiz. | 

https://bit.ly/3ybe4f8 

 

Engeplus | Obras do Centro de Convivência da Terceira Idade avançam no Parque das 

Nações 

Espaço vai servir de lazer e terá atendimentos gratuitos para cidadãos idosos. | 

https://bit.ly/3kZQqyo 

 

Engeplus | Gerente de Operações do Fonplata visita Binário da Avenida Santos Dumont em 

Criciúma 

Rubinstein visitou obras do binário, Parque dos Imigrantes e o futuro Parque do Mirante. | 

https://bit.ly/3zDDlyF 

 

Engeplus | Pavimentação, centro comunitário e escadaria são entregues à população em 

Criciúma 

As obras receberam a visita do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. | https://bit.ly/3rD9vHV 

 

Dcmais | Obras do viaduto do Sabará devem ser entregues até agosto 

As obras receberam um investimento de R$ 32 milhões e tiveram início em agosto de 2020. | 

https://bit.ly/3j79fx9 
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