
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 2 a 8 de agosto 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Novo Método de Dimensionamento de Pavimentos é tema do próximo Webinar do 

Ibraop 

O novo debate virtual do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) já possui 

data de realização: será no dia 31 de agosto, às 14h30, ao vivo pelo Canal do Youtube – 

www.youtube.com.br/ibraoptv Desta vez o tema central será “MeDiNa: o novo Método de 

Dimensionamento Nacional de Pavimentos”. | https://bit.ly/3iwVhWe 

 

IBRAOP | Comissão irá avaliar possível revisão de Orientações Técnicas do Ibraop 

De acordo com a Diretora Técnica do Ibraop, Adriana Cuoco Portugal, a provável necessidade 

de revisão das OTs se deve à edição da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

n° 14.133/2021). | https://bit.ly/3iAGg5P 

 

IBRAOP | Diretor de Comunicação e Presidente do Ibraop encerraram o Webinar BIM 

O diretor de Comunicação e o presidente do Ibraop, respectivamente Guilherme Bride 

Fernandes e Anderson Rolim, ambos auditores de Controle Externo do TCE-ES, encerraram os 

debates do evento virtual realizado no último dia 30 de julho| https://bit.ly/3rXwXzG 

 

IBRAOP | “É importante que os Tribunais de Contas incentivem o uso do BIM”, diz 

Fernando Morini em evento do Ibraop que debateu a metodologia 

O auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo (TCMSP) e 

diretor Administrativo Adjunto do Ibraop, Fernando Celso Morini, foi o quarto palestrante do 

Webinar BIM. O vídeo do evento já está disponível pelo canal do Youtube do Ibraop 

- www.youtube.com.br/ibraoptv | https://bit.ly/2Vyvy6K 

 

IBRAOP | “Antecipar os problemas de uma obra é um grande incentivo para debruçar sobre 

o BIM”, diz auditora do TCE-ES 

Considerada uma oportunidade de sanar problemas antigos apontados nas auditorias de 

execução das obras, a metodologia BIM para o controle externo foi tema da apresentação da 

auditora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Ana Emília Brasiliano 

Thomaz. | https://bit.ly/3iqR7Pk 

 

IBRAOP | “Uso de metodologia BIM, sem bons profissionais, não garante resultados”, diz 

auditor do TCE-SC em debate virtual 

O resultado de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-

SC) em obras que se utilizaram da metodologia BIM (Building Information Modeling ou 

Modelagem de Informação da Construção) foi apresentado durante o debate virtual organizado 

pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas | https://bit.ly/37oJrac 
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 SITES DE TCs 

 

TCE-GO | Superfaturamento em obra gera débito de R$ 221 mil 

Agetop pagou por quantidades superiores ao que foi executado. | https://bit.ly/3yLn62N 

 

TCM-BA | “Confraria do Controle” faz evento sobre fiscalização de obras públicas  

A confraria tem por objetivo proporcionar aos participantes o aperfeiçoamento de 

conhecimentos, reflexões e troca de experiências entre profissionais dos órgãos de controle, da 

academia e da sociedade civil. | https://bit.ly/3lIgzBY 

 

TCE-PE | Gestores são multados por obras irregulares  

Sob a relatoria do conselheiro Carlos Porto, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas julgou um 

processo de Auditoria Especial (TC nº 1858665-0) realizada na Companhia Estadual de 

Habitação e Obras (CEHAB), relativa ao ano de 2018, que avaliou a construção de 45 unidades 

habitacionais na cidade de Serra Talhada e de 30 outras no município de Canhotinho. | 

https://bit.ly/3fLApIR 

 

TCE-ES | Guarapari deverá suspender edital de contratação de empresa para obra 

complementar do Semop 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou à Prefeitura de Guarapari 

que suspenda quaisquer atos relativos à continuidade da tomada de preços 003/2021, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para obra de complementação da parte 

externa do Mercado do Produtor Rural (Semop), no valor estimado em R$ 822.991,99. | 

https://bit.ly/3jE2Qtg 

 

TCE-SP | Live debate gestão de resíduos sólidos nos municípios paulistas 

Com o tema ‘Gestão de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo: desafios e possibilidades para 

os municípios’, o Tribunal de Contas realizou, na segunda-feira (2/8), das 14h00 às 

16h00, live direcionada a administradores públicos e servidores das áreas de meio ambiente, 

resíduos sólidos e limpeza urbana. | https://bit.ly/3lJKVnN 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

Governo Federal | Aeroporto estratégico para a Matopiba terá investimento de R$ 17,2 

milhões para reformas 

Terminal de Bom Jesus do Gurguéia (PI) terá nova sinalização e pista de pouso ampliada. | 

https://bit.ly/3yyQ6KU 

 

G1 | Prefeitura pede autorização da Câmara para financiar R$ 162,7 milhões para 60 obras 

em Limeira 

Entre intervenções previstas estão complexo viário, bacias contra alagamentos, sede do Bem-

Estar Animal e Central de Ambulâncias. Finalização dos serviços é estimada em dois anos e 

prazo para quitação do empréstimo é de dez anos. | https://glo.bo/3CB60Hc 

 

G1 | Reforma da UPA de Guarus, em Campos, RJ, é concluída; solenidade marcou entrega 

das obras 

Problemas de infraestrutura foram apontados pela Defensoria Pública em 2019. Entrega das 

obras, nesta sexta-feira (6), contou com a presença do governador do estado, Cláudio Castro. | 

https://glo.bo/3lJxZhK 
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G1 | Jerônimo de Camargo: obras de duplicação avançam em Atibaia 

Melhorias realizadas pela Prefeitura contemplam região 2, em trecho que compreende a 

Avenida São João até o bairro Loanda. | https://glo.bo/2VFxgDt 

 

G1 | Passos decide investir os R$ 7 milhões do acordo da Vale em reforma da UPA e obras 

de infraestrutura 

Montante será pago em três parcelas sendo que a primeira será quitada este mês. Prefeitura 

ainda não havia definido onde investir o valor. | https://glo.bo/37vXx9O 

 

G1 | Trecho da Avenida Meira Jr, em Ribeirão Preto, é interditado para obras de mobilidade 

Bloqueio começou na tarde desta sexta-feira (6) para implantação de corredores de ônibus. Veja 

desvios e rotas alternativas. | https://glo.bo/2VDVu12 

 

G1 | Trecho de avenida é interditado para realização de obras da Adutora do Agreste, em 

Caruaru 

Interdição será na Avenida Maria José Lyra, no bairro Indianópolis, no domingo (8). | 

https://glo.bo/3lHDSfo 

 

G1 | Obras provocam interdição total de viaduto da Duque de Caxias em Bauru 

Segundo a Emdurb, interdição começa às 21h desta quinta-feira (5), para perfuração de estacas. 

Previsão é que procedimento seja finalizado no início da madrugada desta sexta (6). | 

https://glo.bo/3jHvycM 

 

G1 | Governo de Pernambuco anuncia R$ 200 milhões em obras de infraestrutura no 

Sertão 

Obras vão beneficiar os municípios de Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo. | 

https://glo.bo/2VFdTdR 

 

G1 | Trânsito é alterado para obras emergenciais nesta sexta-feira no Bairro São Mateus 

em Juiz de Fora 

As intervenções são feitas por equipes da Cesama na Avenida Barão do Rio Branco e na Rua São 

Mateus. Veja mais informações. | https://glo.bo/3fNYUoH 

 

G1 | Praia Grande cobra apoio do Governo Federal para retomada de obras de unidades 

habitacionais 

Obras de 134 unidades habitacionais estão paralisadas por falta de verbas. | 

https://glo.bo/3iwIfrr 

 

G1 | Obras alteram o fluxo na Rodovia Raposo Tavares nesta quinta-feira em Presidente 

Venceslau 

No domingo (8), a SP-270 também sofrerá alteração no trânsito para execução de obras. 

Serviços devem começar às 8h e terminar às 17h. | https://glo.bo/3yBEI0D 

 

G1 | Obras podem prejudicar abastecimento de água na região do Parque das Nações em 

Bauru 

Segundo o DAE, obras nesta quarta-feira (4) vão durar o dia todo e são para interligação do 

Poço Imperial ao sistema Batalha/ETA. Moradores afetados devem economizar água. | 

https://glo.bo/3fMHhG0 

 

G1 | CCR RodoNorte investe aproximadamente R$ 5 bilhões em obras no Paraná 

Próxima obra será entregue agora no início de agosto; investimento para construção da 

Interseção do Jardim Sabará, no km 173 da BR 373, chega aos R$ 32 milhões. | 

https://glo.bo/3iw6HJJ 
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G1 | Com mais de 98% das obras concluídas, projeto Orla inclui rampa para facilitar 

mobilidade 

Equipamento terá extensão de 45mx13m. Rampa é pedido antigo que facilitará o acesso dos 

pescadores e população em geral. | https://glo.bo/3lRxKBd 

 

G1 | Trevo da SP-225 em Cabrália Paulista ficará interditado para obras no pavimento por 

5 dias 

Obras começam nesta segunda-feira (2) e vão até esta sexta-feira (6). Rotas alternativas para o 

sentido rodovia-município são os dispositivos dos km 263+000 e 273+400. | 

https://glo.bo/3jH32Ib 

 

Portal Correio | Obras do terminal do Valentina são retomadas em João Pessoa 

Equipamento tem previsão de investimento de R$ 3,5 milhões em recursos próprios da Semob-

JP. | https://bit.ly/3s0qoMX 

 

Campo Grande News | Conclusão de sistema de suporte à vida do Aquário vai custar R$ 

8,1 milhões 

Duas empresas vão terminar estrutura e aparelhar automação de aquários. | 

https://bit.ly/3jwUP9q 

 

Campo Grande News | Manutenção de rodovia no sul de MS vai custar R$ 41,3 milhões 

Construtora deverá corrigir pontos críticos ao longo de 5,5 km da BR-463. | 

https://bit.ly/3ivTXmo 

 

Campo Grande News | Governo repassa R$ 2 milhões para obras na Três Barras e José 

Nogueira Vieira 

Prefeitura vai reforçar fiscalização e readequar rotatória das avenidas, pontos que são 

problemas na cidade. | https://bit.ly/3fMWaI9 

 

Estradas | Obras na BR-163, em MS, prosseguem em 17 trechos nesta sexta-feira (6) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 17 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/2VEbLCK 

 

Estradas | Trecho da Dutra tem obras no pavimento, entre Barra Mansa e Resende, no RJ 

De acordo com a concessionária responsável, serviços serão realizados até domingo (8), na 

pista sentido São Paulo. | https://bit.ly/3fJEFso 

 

Estradas | Via Dutra tem obras de contenção de Talude em Barra Mansa (RJ) 

De acordo com a concessionária NovaDutra, serviços poderão provocar a interdição do 

acostamento. | https://bit.ly/3s3NB0H 

 

Estradas | Iniciadas as obras de duplicação de trecho da BR-277, no Paraná 

De acordo o Governo do Estado, projeto consiste na ampliação de 5,81 quilômetros da via, do 

km 574,4 ao 580,2, entre a base da PRF e a Ferroeste; investimento é de R$ 48 milhões. | 

https://bit.ly/3xzaN7Y 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação da BR-163/PR entre Toledo e Marechal 

Cândido Rondon 

Rodovias federais no estado recebem serviços de manutenção. | https://bit.ly/3xxkxQ8 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de restauração rodoviária na BR-010/TO 

Serviços buscam promover um tráfego mais seguro para os usuários da rodovia federal, além 

da redução no custo do transporte. | https://bit.ly/3ywVpKI 
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DNIT | Equipe técnica do DNIT realiza visita em obras rodoviárias de Santa Catarina 

Objetivo foi acompanhar o avanço das ações prioritárias para o Governo Federal no Estado. | 

https://bit.ly/3AoSHrf 

 

DNIT | Serviços de manutenção do DNIT garantem mais segurança nas rodovias federais 

de Mato Grosso 

Obras acontecem na BR-158/MT e na BR-070/MT. | https://bit.ly/3rZT34J 

 

DNIT | DNIT realiza obras de pavimentação na BR-235/BA 

Serviços são executados em mais de 60 km da rodovia. | https://bit.ly/2VB2U4M 

 

DNIT | DNIT executa serviços no lote 7 das obras de duplicação da BR-381/MG em Nova 

União 

Rodovia recebe construção de passeios públicos e outros equipamentos de segurança. | 

https://bit.ly/3s0hmQ3 

 

DNIT | No Piauí, DNIT finaliza obras de implantação e pavimentação em 20 Km da BR-235 

Além de proporcionar mais segurança à população, a obra irá beneficiar municípios produtores 

de grãos e fibras. | https://bit.ly/3yxqw9b 

 

DNIT | DNIT segue com as obras de pavimentação da BR-419/MS 

Previsão é asfaltar mais 11 quilômetros da rodovia federal até o fim de 2021. | 

https://bit.ly/3xyasTg 

 

DNIT | DNIT conclui obras de restauração e manutenção em trecho da BR-101/SP 

Segmento no município de Ubatuba foi liberado nesta quinta-feira (5). | https://bit.ly/3lKgttC 

 

DNIT | DNIT avança nas obras do complexo de travessias sobre o rio dos Sinos na BR-

116/RS 

Uma das estruturas está com mais de 60% dos serviços executados. | https://bit.ly/2U1ALU2 

 

DNIT | DNIT finaliza obras de adequação e melhoria das travessias urbanas de Alvorada 

do Norte e de Simolândia, na BR-020/GO 

Empreendimentos priorizam a segurança dos usuários e o ordenamento do trânsito. | 

https://bit.ly/3yzT41A 

 

DNIT | DNIT avança com obras da Ponte sobre o Rio Araguaia, em Goiás 

Ligação fica na BR-080, importante rota do agronegócio e do transporte de bens e de serviços 

da região. | https://bit.ly/3ju9UZy 

 

Infonet | Centro de Convenções de Sergipe será entregue após seis anos em obras 

O Governo de Sergipe anunciou que fará a entrega do CIC no próximo dia 9. | 

https://bit.ly/3lKpx1O 

 

Correio do Estado | Mesmo com obras inacabadas, Ministro da Infraestrutura entrega parte 

da nova estrutura do Aeroporto de Campo Grande 

As obras não foram completamente finalizadas, com previsão de término ainda neste mês de 

agosto. | https://bit.ly/3Cx9UjY 

 

Correio do Estado | Interior ganha novos quartéis dos bombeiros por conta das altas 

ocorrências 

Bela Vista, Bonito e Rio Brilhante estão com obras avançadas na construção dos locais. | 

https://bit.ly/3ApktEc 
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Correio do Estado | Revitalização da Avenida Calógeras está prevista para começar em 

outubro 

Obras integrarão corredor Sul do transporte coletivo que se completa com as avenidas Mato 

Grosso, Gury Marques, Helio de Castro Maia e Rua Rui Barbosa. | https://bit.ly/3lJtBiF 

 

Correio do Estado | Após três licitações desertas, empresas são contratadas por R$ 8,1 

milhões para obras no Aquário 

São duas obras: conclusão do pleno funcionamento do Sistema de Suporte à Vida dos aquários 

e quarentena. | https://bit.ly/3Al8jvZ 

 

Correio do Estado | Ministro da Infraestrutura deve entregar obras do Aeroporto de 

Campo Grande na segunda-feira 

As obras fazem parte do processo de privatização do Aeroporto Internacional de Campo 

Grande. | https://bit.ly/3AnTqZF 

 

Correio Braziliense | Moradores do Sudoeste pedem a paralisação das obras do viaduto da 

EPIG 

1.410 pessoas já assinaram o documento com objetivo de parar a construção do GDF por 

impacto ambiental. | https://bit.ly/3s2lT4i 

 

Agência Brasília | Governo federal conhece gestão de resíduos do DF   

Secretaria de Projetos Especiais apresentou o Aterro Sanitário de Brasília e os ecoparques; 

encontro virtual foi para troca de experiências. | https://bit.ly/3ApF2Ae 

 

Agência Brasília | Obras de pavimentação, sinalização e drenagem em Águas Claras 

A Terracap acaba de abrir licitação para contratação de empresa especializada para execução 

dos serviços. | https://bit.ly/3Cxmj7L 

 

Agência Brasília | Pavimentação da estrada VC-441 do Paranoá chega a 85% 

Obra prevê asfalto para 5 km da via, responsável pelo escoamento de boa parte da produção de 

grãos do DF como feijão, milho e soja. | https://bit.ly/3fNbbcZ 

 

Agência Brasília | Obra em estrada de terra traz alívio para dois núcleos rurais 

Terraplanagem de 6 km e recuperação do sistema de drenagem da pista, uma extensão da DF-

250 Leste, beneficia comunidades na divisa DF-GO. | https://bit.ly/3iwbbA3 

 

Agência Pará | Governo do Estado entrega 3 km de nova pavimentação no município de 

Inhangapi 

As obras, com recursos estaduais, contemplaram mais de 10 ruas, no centro da cidade e 

também nas agrovilas Pernambuco, Pitimandeua e Cachoeira. | https://bit.ly/3xxqLzK 

 

Notícias do Acre | Porto Acre irá receber pacote de obras do governo 

A equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) esteve esta 

semana em Porto Acre, para uma reunião com o prefeito do município, Bené Damasceno. | 

https://bit.ly/2VL2AAI 

 

Notícias do Acre | Com obras em andamento, fundações e pilares da ponte do anel viário 

de Brasileia e Epitaciolândia devem ficar prontos até o fim do ano 

O futuro contorno da rodovia BR-317, que impactará positivamente cerca de 50 mil habitantes 

das duas maiores cidade do Alto Acre, segue dentro do cronograma estabelecido e promete 

movimentar a economia da região, com a geração de emprego e renda. | https://bit.ly/3fP7dkl 
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Notícias do Acre | Governo gera mais de mil empregos com execução de obras 

O governo do Acre tem investido em obras de infraestrutura em todo o estado e, em 

consequência, proporcionado o aumento de emprego e renda na área da construção civil. 

Somente pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra). | 

https://bit.ly/3CuyRwB 

 

Notícias do Acre | Em Rio Branco, ruas da Sobral recebem obras de infraestrutura 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento 

(Seinfra), está executando os trabalhos de rede de drenagem urbana, pavimentação em tijolo 

cerâmico maciço com meio-fio, sarjeta e calçadas na Travessa São Jorge e nas ruas Beija-flor e 

Goiás, no bairro Sobral, em Rio Branco. | https://bit.ly/3CyiMWH 

 

Agência de Notícias do Paraná | Sanepar entrega obras de água e esgoto em Lunardelli, no 

Vale do Ivaí 

As 175 famílias da Comunidade Nossa Senhora do Rocio têm agora água tratada e serviço de 

coleta e tratamento de esgoto. A Sanepar finalizou nesta quinta-feira (5) obras no valor de R$ 

1,6 milhão. | https://bit.ly/3s1XewW 

 

Estado de Minas | Cidade mineira anuncia R$ 6 milhões em obras para superar crise da 

COVID 

Pacotão de obras foi apresentado pela prefeitura, e prevê R$ 2 milhões só para pavimentação 

de estradas; prédio da administração e escolas serão reformados. | https://bit.ly/3yDooMU 

 

Engeplus | Está retomada a pavimentação da SC-442, entre Cocal e Morro da Fumaça 

Obra estava parada desde 2017 e promete resolver problemas de escoamento da produção. | 

https://bit.ly/3s1QrmO 

 

Engeplus | Criciúma autoriza início de obras com investimento de quase R$ 500 mil 

A empresa vencedora da licitação terá 210 dias consecutivos para concluir as obras. | 

https://bit.ly/3lKYnrB 

 

Diário do Litoral | Obras alteram trânsito na Ponte dos Barreiros a partir desta quinta-feira; 

entenda 

Com o início das obras, uma das faixas será interditada e operação especial será realizada nos 

horários de pico. | https://bit.ly/2VIrdh3 
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