
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 20 a 26 de Junho  

 

  

  

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | TCE-MG: Fiscalização nas obras da Vilarinho gera economia de mais 1 milhão de 

reais aos cofres públicos 

Uma ação de fiscalização do Tribunal de Contas mineiro nos procedimentos licitatórios e 

contratos das obras de prevenção de enchentes na avenida Vilarinho gerou uma economia de 

mais de R$ 1 milhão aos cofres da capital mineira. | https://bit.ly/3yjKmqK 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | Laboratório Móvel do TCE-AM inspeciona empresas de pavimentação em contrato 

milionário da Prefeitura de Manaus 

Dando continuidade ao cronograma de inspeções e análises realizadas em usinas e em obras 

públicas de pavimentação da região metropolitana de Manaus, o Laboratório Móvel do Tribunal 

de Contas do Amazonas (TCE-AM) está, há duas semanas, fiscalizando a qualidade da produção 

asfáltica de empresas contratadas pela Prefeitura de Manaus no âmbito do programa ‘Asfalta 

Manaus’, que envolve contratos que totalizam R$ 350 milhões. | https://bit.ly/3OMH193 

 

TCE-MG | Tribunal determina que 38 municípios regularizem informações sobre obras 

públicas e serviços de engenharia 

O Tribunal de Contas mineiro emitiu uma circular, na terça-feira (21/06), determinando aos 38 

prefeitos que ainda não enviaram dados de obras públicas e serviços de engenharia de seus 

municípios ao TCEMG, no período entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, regularizem a 

situação. | https://bit.ly/3u6wbCW 

 

TCE-MG | Fiscalização nas obras da Vilarinho gera economia de R$ 1.1 milhão aos cofres 

públicos 

Uma ação de fiscalização do Tribunal de Contas mineiro nos procedimentos licitatórios e 

contratos das obras de prevenção de enchentes na avenida Vilarinho gerou uma economia de 

mais de R$ 1 milhão aos cofres da capital mineira. | https://bit.ly/3NhAYbi 

 

TCE-MG | TCEMG suspende edital no Triângulo Mineiro 

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) confirmou, na 

sessão do dia 21/06/2022, a suspensão do Pregão Presencial 017/2022, para a contratação de 

empresa para prestação dos serviços de coleta, operação e transporte de resíduos sólidos 

urbanos classe II (não perigosos), da cidade de Ibiá, na região do Triângulo Mineiro. | 

https://bit.ly/3QST06D 
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TCE-MT | TCE-MT prorroga prazo para envio de dados durante suspensão temporária do 

GEO-OBRAS 

Entre os dias 1° e 15 de julho, o Sistema GEO-OBRAS do Tribunal de Contas de Mato Grosso 

(TCE-MT) ficará inacessível para realização de cadastro ou envio de informações. | 

https://bit.ly/3yln8Ak 

 

TCE-MT | Contas de gestão da Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá são julgadas 

regulares 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou regulares as contas anuais de gestão da 

Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá, referentes ao exercício de 2018. Em decisão proferida 

durante a sessão ordinária de terça-feira (21), também foi aplicada multa ao então controlador 

interno do município. | https://bit.ly/3OKK4OK 

 

TCE-MS | EAD aborda aspectos normativos de obras e serviços de engenharia 

A capacitação conta como instrutor, o diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, 

Eduardo dos Santos Dionizio. | https://bit.ly/3u5BDpr 

 

TCE-MA | TCE e SEMA deverão atuar em sintonia na questão dos resíduos sólidos 

Uma das áreas mais caras à atual gestão do TCE, a questão ambiental esteve em pauta 

novamente nesta quinta-feira (23), com a visita da secretária Estadual do Meio Ambiente, 

Rayssa Maciel. | https://bit.ly/3NsxG4V 

 

TCE-PE | TCE determina suspensão de licitação para obras de contenção no Cabo 

A Segunda Câmara do TCE homologou, na última quinta-feira (16), uma Medida Cautelar que 

determinou a suspensão de processo licitatório para realização de obras de contenção na Praia 

de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. | https://bit.ly/3ngp4Eb 

 

TCM-PA | TCMPA fiscaliza obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica em 

Parauapebas 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) fiscaliza in loco obras de construção de 

redes de drenagens, terraplenagem e pavimentação asfáltica em Parauapebas. | 

https://bit.ly/3OEx65i 

 

TCE-RJ | TCE-RJ promove seminário 'Controle Externo de Infraestrutura' 

Ministro do TCU, Benjamin Zymler abordará reflexo da Nova Lei das 

Licitações e Contratos em obras e serviços de Engenharia. | https://bit.ly/3OHfPs7 

 

TCE-RJ | Seminário do TCE-RJ trata do Controle Externo de Infraestrutura e seus desafios 

Ministro do TCU Benjamin Zymler destacou as possibilidades proporcionadas pela nova 

legislação. | https://bit.ly/3QPbCVm 

 

TCE-ES | Flavia Holz abordou o tema Auditoria de Obras Públicas em evento promovido 

pelo TCE-RJ 

A secretária de controle externo de Fiscalizações do TCE-ES, Flavia Holz, participou nesta 

segunda-feira (20) do Seminário Controle Externo de Infraestrutura, no Rio de Janeiro, 

promovido pelo TCE-RJ. Em sua palestra, Flávia apresentou o TCE-ES e abordou o tema 

de Auditoria de Obras Públicas. | https://bit.ly/3u585bs 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS  

 

R7 | Obra no valor de quase R$ 40 milhões é inaugurada em Firminópolis 

Via liga Região Metropolitana de Goiânia ao Estado do Mato Grosso e forma um corredor de 

escoamento de produção agrícola no oeste goiano. | https://bit.ly/3ykPTwZ 
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R7 | Obra na estação Piqueri (SP) altera circulação de trens neste domingo 

Com a alteração na rota, passageiro que deseja descer na estação, deve seguir na direção 

oposta, sentido Jundiaí, diz CPTM. | https://bit.ly/3NoFuoD 

 

R7 | Moradores pedem paralisação de obras do Metrô em SP após descoberta de sítio 

arqueológico 

Eles criaram o manifesto com o objetivo de interromper as obras e nomear estação na Bela 

Vista como 'Saracura/Vai-Vai'. | https://bit.ly/3OpInXu 

 

Globoplay | Obras da pavimentação da estrada de Pajuçara continuam 

Moradores da região estão animados com a chegada do asfalto já que isso influencia 

diretamente no turismo local. | https://bit.ly/3AbxyUN 

 

Globoplay | Governo anuncia pacote de obras em Blumenau 

Investimentos devem chegar a 130 milhões no município. | https://bit.ly/3OJajVX 

 

Globoplay | Rua está com obras atrasadas em Blumenau 

Prefeitura afirma que trabalhos na Rua Bahia devem ser concluídos nas próximas semanas. | 

https://bit.ly/39Q9dco 

 

Globoplay | Unesp inaugura laboratório de resíduos sólidos em Presidente Prudente 

Saiba como funciona o espaço. | https://bit.ly/3njJA6E 

 

Globoplay | Laboratório de caracterização de resíduos sólidos é inaugurado em Presidente 

Prudente 

Espaço fica na Unesp. | https://bit.ly/3QITwnT 

 

Globoplay | Unesp de Presidente Prudente realiza pesquisas com resíduos sólidos 

Empresas, prefeituras e pessoas físicas que trabalham com esses materiais podem ter ajuda do 

laboratório para reaproveitar ou fazer o descarte adequado. | https://bit.ly/3xUU55d 

 

Globoplay | Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos abre edital para contratar empresa de 

resíduos sólidos 

Ação busca a contratação da empresa para atualizar o plano municipal de resíduos sólidos do 

município. Engenheiro ambiental da Prefeitura de Ferraz dá mais detalhes sobre o último plano 

municipal. | https://bit.ly/3xTiRTr 

 

Globoplay | Recicla: encontre locais para o descarte correto de resíduos sólidos em 

Curitiba e RMC 

Baixe o app 'Você Na RPC' para ter acesso aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) disponíveis. | 

https://bit.ly/3y2ttj4 

 

G1 | Marinha diz que responsável por obras do flutuante de Icoaraci ainda não entregou 

documentos sobre segurança 

Estrutura cedeu no dia 14 de junho e segue interditada, mesmo com as obras concluídas pela 

prefeitura. A situação gerou transtornos. | http://glo.bo/3Ae3FTs 

 

G1 | Em Belém, obras no trapiche de Icoaraci são concluídas, mas local segue interditado 

Prefeitura diz que ainda aguarda liberação pela Capitania dos Portos. | http://glo.bo/3NmsMqq 

 

G1 | Obras afetam distribuição de água em Curitiba e Região Metropolitana neste sábado 

(25) 

Conserto de adutora afeta bairros da capital, Araucária e Fazenda Rio Grande. Sanepar prevê 

normalizar o abastecimento de forma gradual até o fim do dia. | http://glo.bo/3buPXl9 
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G1 | Na véspera do início oficial das obras, MP reitera pedido de suspensão da 

revitalização da orla de Matinhos 

Promotora cita avanço 'avassalador' do empreendimento e aponta falhas na fiscalização do 

processo. Cerimônia de início das obras está marcada para este sábado (25). Governo diz não 

ter sido notificado. | http://glo.bo/3xTBQgx 

 

G1 | Com verbas estaduais e emendas parlamentares, Prefeitura anuncia pacote de obras 

em Presidente Prudente 

Entre os serviços a serem executados, estão a reforma do Parque Aquático da Cidade da 

Criança e a construção da unidade da Rede Lucy Montoro. | http://glo.bo/3u5O18V 

 

G1 | TCE determina que 10 cidades da Zona da Mata e Vertentes regularizem informações 

sobre obras públicas 

As cidades não mandaram nenhum dado ao tribunal nos últimos dois anos, o que pode causar 

sanções e responsabilizações aos prefeitos. | http://glo.bo/3njfPmz 

 

G1 | Obras de construção do novo fórum de Palma são iniciadas 

Solenidade de lançamento ocorreu nesta semana e contou com a presença do presidente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes. | 

http://glo.bo/3QSfqow 

 

G1 | Obras no pavimento da SP-270 causam interdições entre Álvares Machado e Caiuá até 

30 de junho 

Serviços tiveram início nesta sexta-feira (24) e podem ser reprogramados em caso de chuva. 

Trechos estarão sinalizados para orientação dos motoristas. | http://glo.bo/3ykd0rA 

 

G1 | Ordem de serviço para obras de calçamentos de vias e drenagem pluvial é assinada 

em Divinópolis 

O serviço será realizado em 10 bairros com recursos provenientes de Transferência Especial 

entre a Prefeitura de Divinópolis e o Governo do Estado de Minas Gerais, referente ao acordo 

judicial com a Vale S.A. | http://glo.bo/3OHn7ft 

 

G1 | Descida da Serra da Tamoios terá bloqueio para obras nas madrugadas de quarta e 

sexta 

Interdições temporárias vão acontecer na pista sentido Litoral durante o período da madrugada; 

tráfego no sentido São José dos Campos fluirá normalmente. | http://glo.bo/3ymQizb 

 

G1 | 81% das ciclovias da cidade de SP estão em boas condições, mas 5% precisam de 

obras imediatas, conclui análise feita por ciclistas 

Ciclistas vistoriaram quase 700 quilômetros de vias na capital paulista em parceria com a CET. 

Em 5%, a requalificação deve ser imediata porque os ciclistas correm riscos ao trafegar nelas. | 

http://glo.bo/3QKzkC9 

 

G1 | Trecho da Rua Joaquim Felício, em Messejana, será bloqueado para obras de 

requalificação 

Serviços têm previsão de durar 60 dias e, durante esse período, haverá um desvio na região 

para os condutores. | http://glo.bo/3AbyFDX 

 

G1 | Trecho da Avenida Brasil tem interdição total para obras em Ribeirão Preto, SP 

Bloqueio ocorre a partir desta quarta-feira (22) entre as ruas Coelho Neto e Guiana Francesa. 

Transerp disponibilizou duas rotas alternativas para os motoristas. | http://glo.bo/3xZMzWG 
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G1 | Obras interrompem fornecimento de água na região do Guanabara, em Campinas, 

nesta terça 

Ação sob responsabilidade da Sanasa acontece no período das 8h às 17h. Veja bairros afetados. 

| http://glo.bo/3xWBYMj 

 

G1 | Com alterações no tráfego, Rodovia Júlio Budiski tem trecho interditado para obras 

em Flora Rica nesta quarta-feira 

Previsão é de que os serviços durem das 7h às 12h, segundo o Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER). | http://glo.bo/3A6yuK0 

 

G1 | Aguardando reforma, escola estadual de Terra de Areia tem quarta tentativa de iniciar 

obras cancelada 

Instituição é a única escola de ensino médio do município de 11,3 mil pessoas no Litoral Norte. 

| http://glo.bo/3AbyRDb 

 

G1 | Governo assina ordem de serviço de R$ 10,3 milhões para obras de pavimentação em 

Senador Guiomard 

Na semana passada, o governador Gladson Cameli reuniu-se com o presidente do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petronio Antunes, na presença da 

prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, e do secretário-chefe da Casa Civil Jonathan 

Donadoni, e assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 10,3 milhões, para obras de 

pavimentação das ruas do município. | http://glo.bo/3njX0iZ 

 

G1 | Obras interferem no fluxo de veículos nas alças de acesso da Rodovia Raposo Tavares 

em Presidente Venceslau 

Serviços de fresagem e recomposição asfáltica estão previstos para ocorrer até o próximo 

domingo (26). | http://glo.bo/3OKXvhE 

 

G1 | Laboratório para caracterização e gestão de resíduos sólidos é inaugurado em 

Presidente Prudente 

Espaço, na Unesp de Presidente Prudente (SP), deve atender empresas, prefeituras e todas as 

pessoas que necessitarem de análise de materiais. | http://glo.bo/3nC1qlL 

 

G1 | Juiz de Fora sedia Encontro Regional de Gestores de Limpeza Pública e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

O objetivo da ação é debater e apresentar trabalhos sobre o assunto. Saiba como se inscrever e 

participar. | http://glo.bo/3u4Fe7i 

 

Agência Brasil | Retomada de Angra 3 é tema de debates em seminário na Uerj 

Executivo da Eletrobras diz que pequenas obras já estão em andamento. | 

https://bit.ly/3nklmJC 

 

Estradas | Acessos em Rio Claro e Cordeirópolis, na SP-310, serão fechados para obras 

De acordo com a concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia, recuperação será feita nos 

dias 25 (sábado), 26 (domingo) e 27 (segunda). | https://bit.ly/3HTEjfy 

 

Estradas | SP-270 tem nova etapa de obras, entre Machado a Caiuá, no interior paulista 

De acordo com a concessionária Cart, responsável pela rodovia, serviços serão executados até 

30 de junho. | https://bit.ly/3OLL59h 

 

Estradas | Iniciadas as obras de construção de nova ponte na BR-470, em Pouso Redondo 

(SC) 

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

emergenciais incluem a desmontagem das atuais passarelas metálicas. | https://bit.ly/3brAa6r 
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Estradas | Agilidade nos serviços em Obras de Arte Especiais antecipa liberação da BR-392, 

no RS 

De acordo com a concessionária Ecosul, responsável pela rodovia, boas condições climáticas 

permitirão o término dos trabalhos para a tarde desta quarta (22), em vez quinta-feira (23). | 

https://bit.ly/3OobpXz 

 

Estradas | Alça Rodovia do Açúcar (SP-308) permanece fechada para obras de duplicação 

De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, serviços estão sendo feitos no km 104; 

condutores devem optar por rotas alternativas. | https://bit.ly/3A0s7rA 

 

Estradas | Obra de recuperação da LMG-798 é iniciada em Uberaba, no Triângulo Mineiro 

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), investimento é de R$ 5,3 milhões. Obra deve ficar pronta em 4 meses. | 

https://bit.ly/3HUb5xa 

 

Estradas | Manutenção em pontes da BR-392, no RS, interdita via em horários agendados 

Obras acontecem nesta quarta (22) e quinta-feira (23) com interdições agendadas, para facilitar 

o deslocamento dos usuários. | https://bit.ly/3NobybZ 

 

Estradas | Iniciadas as obras definitivas no km 453 da BR-101, em Angra dos Reis (RJ) 

De acordo com a concessionária RioSP, trabalhos se concentram na região de Conceição de 

Jacareí. Condutores devem redobrar a atenção no local. | https://bit.ly/3yih9wd 

 

Estradas | Obras têm interdições na Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente 

De acordo com a concessionária Cart, serviços irá fechar as alças no sistema reverso em Álvares 

Machado (SP). | https://bit.ly/3HRS3rf 

 

Portos e Navios | Vibra investe R$ 70 milhões em obras de ampliação no Porto de Miramar, 

em Belém (PA) 

A Vibra, vencedora do leilão para arrendamento da área BEL08 no Porto de Miramar, em Belém, 

está investindo R$ 70 milhões em melhorias e ampliação da base, cuja capacidade instalada 

passará de 50 mil m³ para 78mil m³. Este é o maior investimento atual da companhia em uma 

unidade operacional. | https://bit.ly/3QO8t84 

 

Metrópoles | Obras no túnel: Avenida Central de Taguatinga será bloqueada nesta 2ª 

Trecho será interditado durante 24 horas na segunda-feira. De terça-feira a quinta-feira, no 

entanto, a interdição ocorrerá das 7h às 16h. | https://bit.ly/3NvMfVK 

 

Metrópoles | GDF lança obra de R$ 1,6 milhão para cuidados com a Feira do Guará 

Os feirantes também ganharam acesso a uma loja de serviços de conveniência do Banco de 

Brasília (BRB). | https://bit.ly/3OK91de 

 

Jornal de Brasília | Obras são destacadas em comemoração dos 62 anos do DER 

No evento de aniversário, o governador Ibaneis Rocha reconheceu o trabalho feito pelo DER e 

falou sobre as obras da cidade. | https://bit.ly/3xUOUlN 

 

Agência Brasília | Avenida Central de Taguatinga bloqueada nesta 2ª, para obras no túnel 

Trecho de 250 m será interditado durante 24 horas no primeiro dia e, de terça a quinta-feira, 

das 7h às 16h. | https://bit.ly/3yjXT1w 

 

Agência Brasília | Quadras 700 da W3 Sul ganham novas calçadas 

Próxima fase das obras na avenida envolve restauração do pavimento e construção de duas 

faixas exclusivas para transporte coletivo; já são mais de 1.000 metros de passeios públicos 

reformados. | https://bit.ly/3QMGtll 
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Agência Brasília | ADE de Ceilândia recebe mais de R$ 67 milhões para urbanização 

Obras em Área de Desenvolvimento Econômico, nos setores de indústrias e de materiais de 

construção, já ultrapassam 82% de execução em rede de drenagem, asfalto e ciclovias. | 

https://bit.ly/3OJYzCM 

 

Agência Brasília | Infraestrutura viária do DF recebe investimento superior a R$ 1 bilhão 

Recursos foram aplicados pelo DER-DF, nos últimos três anos e meio, em obras que vão desde a 

construção de rotatórias até grandes viadutos e pontes, como os do Complexo Viário 

Governador Roriz. | https://bit.ly/39WQUCe 

 

Agência Brasília | Pavimentação de via é próximo passo na obra do viaduto do Recanto 

Com investimento de R$ 30,9 milhões provenientes de recursos do Governo do Distrito Federal, 

a construção gera cerca de 400 empregos; 80 mil motoristas passam diariamente pelo local. | 

https://bit.ly/3HQPA0h 

 

Agência Brasília | Confira o que já foi feito na obra do Túnel de Taguatinga 

Iniciada em julho de 2020, construção teve todas as muretas-guias concretadas; grande parte 

das lajes de teto e de fundo e da escavação invertida também já foram concluídas. | 

https://bit.ly/3bioxP5 

 

Agência Pará | Estado inicia pavimentação da PA-127 para livrar São Domingos do Capim 

do isolamento 

Capital mundial da pororoca recebe 26 quilômetros de asfalto e a garantia da sonhada ponte 

sobre o rio Capim para finalmente pôr fim à travessia por balsa. | https://bit.ly/3u24k6I 

 

Agência Pará | Governador assina ordem de serviço para reconstrução e ampliação de 

Hospital Regional do Baixo Tocantins 

Foi assinada nesta quinta-feira (23), pelo governador Helder Barbalho, a ordem de serviço para 

as obras de reconstrução e ampliação do Hospital Regional de Cametá, no Baixo Tocantins. | 

https://bit.ly/3OGNlPi 

 

Agência Pará | Vicinal Fazenda, em Cametá, receberá obra de conservação e manutenção  

O recurso do Governo do Estado será destinado às obras por meio de convênio com o 

município. | https://bit.ly/3xY5QIn 

 

Agência Pará | Obras do novo Terminal Hidroviário de Breves alcançam 40% do total 

Melhorias atingem patamar intermediário com intervenções estruturais. | 

https://bit.ly/3u7cbQn 

 

Agência Pará | "Asfalto Por Todo o Pará" vai viabilizar 40 km de pavimentação para oito 

municípios do Baixo Amazonas 

O conjunto de estruturas destinado à pavimentação asfáltica objetiva o desenvolvimento dos 

municípios em todo o estado. | https://bit.ly/3NrG7h3 

 

Agência Pará | Estado entrega 8 obras em benefício de pacientes na Fundação Santa Casa 

Os espaços têm também nova mobília e equipamentos, a exemplo do Ambulatório de Pediatria 

que agora funciona em prédio novo. | https://bit.ly/3A7Vrw9 

 

Agência Pará | Estado garante obras de infraestrutura nas áreas urbana e rural de 

Inhangapi 

Construção de estradas vicinais e pontes em concreto, além de pavimentação de 2 quilômetros 

de vias, fazem parte dos convênios assinados pelo governador Helder Barbalho. | 

https://bit.ly/3njgEvJ 
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Agência Pará | Estado conclui 80% das obras de ampliação do sistema abastecimento de 

água em Castanhal 

São R$ 105 milhões em investimentos do governo do Estado para oferecer água de qualidade a 

moradores de vários bairros do município. | https://bit.ly/3y1UO4y 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras, programas sociais e saúde: Governo 

investe no crescimento dos municípios do Litoral 

Esses investimentos estão ajudando a desenvolver o enorme potencial turístico das cidades e 

envolvem infraestrutura urbana, meio ambiente, a zona portuária e auxílio para as pessoas. | 

https://bit.ly/3ODjU0I 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governador autoriza início das obras de 

dragagem e revitalização de Matinhos 

Os últimos meses foram marcados pela mobilização das tubulações e do canteiro de trabalho e 

neste sábado (25) o governador Ratinho Junior solicitou por rádio ao comandante da draga que 

está no mar o início do bombeamento de areia. | https://bit.ly/3u5RMeI 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Palotina recebe R$ 2 milhões para obras urbanas 

e terá nova companhia da Polícia Militar 

O Governo anunciou o repasse de R$ 2 milhões para obras de infraestrutura urbana no 

município. A cidade também será sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, ligada ao recém-

criado 31º Batalhão da PM, em Assis Chateaubriand. | https://bit.ly/3br5vpT 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Duas empresas disputam obra de recuperação de 

ponte metálica em Morretes 

DER/PR vai analisar as propostas de preços apresentadas e convocar as participantes aprovadas 

para a próxima etapa, análise de documentos. | https://bit.ly/3HVl70S 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Avança licitação de obra para solucionar queda 

de rochas em União da Vitória 

Comissão de julgamento do DER/PR está analisando os documentos de habilitação de três 

participantes. Propostas de preços da obra variam entre R$ 4,2 milhões a R$ 4,6 milhões. | 

https://bit.ly/3xVuFod 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governo do Estado confirma investimento de R$ 

39,7 milhões na duplicação em Campo Mourão 

Obra vai duplicar 3,7 quilômetros de rodovias no perímetro urbano do município, além de 

implantar novas vias marginais e três rotatórias. Resultado final da licitação foi publicado pelo 

DRE/PR em Diário Oficial. | https://bit.ly/3QS5ifB 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governador confirma liberação de R$ 1,1 bilhão 

para obras urbanas nos municípios 

Nesta quarta-feira (22), no Palácio Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou 

o repasse de R$ 664,5 milhões para 353 cidades. A esse valor soma-se R$ 450 milhões 

encaminhados em março a 284 municípios. | https://bit.ly/3QUaKyI 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Portos do Paraná investe R$ 80 milhões em obras 

de melhorias nas cidades do Litoral 

Empresa pública destinou recursos próprios para obras em viaduto, recuperação de vias do 

acesso ao porto e 14 trapiches em comunidades marítimas. Essa é uma das orientações do 

governador Carlos Massa Ratinho Junior. | https://bit.ly/3HVT1Ti 
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Estado de Minas Gerais | Zema: entrega de sede da PM e promessa de fim de obras de Anel 

Viário 

Nova sede do 32º Batalhão da Polícia Militar foi entregue nesta segunda-feira em Uberlândia, e 

Zema prometeu solução de interdição do Anel Viário na cidade. | https://bit.ly/3AoSqYP 

 

Portal Correio | Prefeitura transforma Sapé em canteiro de obras e garante ações nas áreas 

da saúde, educação, social e agricultura 

A Prefeitura de Sapé vem desenvolvendo intervenções de infraestrutura por todo o município 

com o objetivo de garantir melhorias no dia a dia da vida dos sapeenses. | 

https://bit.ly/3Nh8VZC 

 

Portal 27 | Cariacica completa 132 anos e recebe mais de R$ 120 milhões em obras e ações 

do Governo do Estado 

A cidade está recebendo novos investimentos em infraestrutura, saneamento, educação e 

saúde. São mais de R$ 120 milhões em obras e ações do Governo do Estado. | 

https://bit.ly/3HRxlaW 

 

MidiaMax | Atenção motoristas! Obras fecham ruas no Centro durante final de semana em 

Campo Grande 

Alguns locais serão liberados no mesmo dia, outros permanecem fechados com obras até julho. 

| https://bit.ly/3bvGf1O 

 

MidiaMax | Obras no Córrego Imbirussu podem custar até R$ 74,2 milhões para prefeitura 

de Campo Grande 

As obras devem ser realizadas por empresa especializada. | https://bit.ly/3bon4a1 

 

MidiaMax | Prefeitura abre licitação para obras no Córrego Imbirussu 

Os interessados devem entregar toda a documentação até o dia 27 de julho. | 

https://bit.ly/3Ooeg2J 

 

MidiaMax | Rodovia vicinal de Vicentina vai receber asfalto e obras terão custo de R$ 14 

milhões 

Trecho onde obra será feita será na MS-147. | https://bit.ly/3ykTLhv 

 

MidiaMax | Obras de recuperação das BRs 060 e 262 vão custar R$ 7,7 milhões ao Governo 

Federal 

A Superintendência Regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) 

no Mato Grosso do Sul vai pagar R$ 7.760.392,54 por obras de conservação e recuperação 

das rodovias BR-060 e BR-262. | https://bit.ly/3NptHGi 

 

MidiaMax | Obras Reviva: Confira as novas interdições no Centro de Campo Grande nesta 

terça-feira 

Previsão é que trechos tenham liberação no mesmo dia. | https://bit.ly/3xSEMu1 

 

MidiaMax | Com aditivo, coleta de resíduos sólidos em Aparecida do Taboado vai para R$ 

6,1 milhões 

O contrato de coleta de resíduos foi fechado em 2017. | https://bit.ly/3xYJXse 

 

Engeplus | Cocal do Sul: empresa vence licitação para executar obras de duplicação da SC-

108 e anel viário 

Os trabalhos serão realizados pela Setep, conforme o processo de licitação. | 

https://bit.ly/3nk7H5g 
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Engeplus | Com a presença da comunidade, obras da rodovia Jorge Lacerda são entregues 

por Carlos Moisés 

Obra recebeu investimento de R$ 18 milhões do Governo do Estado. | https://bit.ly/3HTsOVn 

 

Engeplus | Com recursos para obras de infraestrutura, Carlos Moisés visita Içara 

Os investimentos foram entregues na manhã desta terça-feira. | https://bit.ly/3nk7OOe 

 

Engeplus | Apenas uma empresa apresentou proposta para executar a ampliação da Mina 

de Visitação 

Obra faz parte do projeto de interligação do subsolo com o Mirante Realdo Santos Guglielmi. | 

https://bit.ly/3xXFGoR 

 

Dcmais | Evento marca início das obras de alargamento da faixa de areia em Matinhos 

A cerimônia com o acionamento da draga para jogar areia na praia marca o início definitivo das 

obras. | https://bit.ly/3HWUHMA 

 

Dcmais | Elizabeth acompanha obras no Parque dos Sabiás e anuncia novos investimentos 

O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões e será empregado na execução de obras 

de asfalto em oito ruas da região. | https://bit.ly/3HRPG7V 

 

Dcmais | Tibagi inicia obras de pré-escola de R$ 2,4 milhões 

Pré-escola Aquarela ficará localiza na rua Guataçara Borba Carneio em terreno cedido pela 

União no valor aproximado de R$ 700 mil. | https://bit.ly/3u2DmvC 

 

Dcmais | Ratinho libera R$ 1,1 bilhão para obras urbanas nos municípios 

O Governo do Estado liberou mais de R$ 1,1 bilhão para a execução de obras em diferentes 

municípios do Paraná em um intervalo de três meses. Nesta quarta-feira (22), no Palácio Iguaçu, 

o governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 664,5 milhões para 353 

cidades. | https://bit.ly/3yvWjK9 

 

Dcmais | Prefeitura inicia obras do Programa Asfalto Novo no San Martin 

A Prefeitura de Ponta Grossa já iniciou os trabalhos de pavimentação no San Martin. As obras 

fazem parte do Programa Asfalto Novo, o maior programa dedicado à ampliação de 

infraestrutura na história do Município. | https://bit.ly/3A6wTUw 

 

Dcmais | Obras na estrada do Socavão são retomadas em Castro 

Conforme divulgado pelo DCmais, os serviços foram paralisados no dia 21 de maio pela 

empresa; o motivo, segundo o Município, era o atraso no repasse de verba pelo governo 

federal. | https://bit.ly/3bveINL 

 

Dcmais | Ratinho entrega obras de infraestrutura em PG 

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve em Ponta Grossa, na manhã de ontem, para 

entregar diversas obras de infraestrutura na cidade, entre elas, a nova Unidade de Progressão 

criada pelo Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), em conjunto com o Tribunal de 

Justiça do Estado. | https://bit.ly/3HVo7un 

 

Diário do Litoral | Obras na Ponte dos Barreiros chegam a reta final com 90% dos 

trabalhos concluídos 

Local ganhou iluminação mais potente e econômica: ao todo, foram instaladas 22 luminárias de 

LED, com 200W de potência. | https://bit.ly/3nkRSeu 

 

Diário do Litoral | Escancarando atrasos, Prefeitura de SP lança site sobre obras públicas 

Uma das obras, na av. 9 de Julho, estava prevista para ser inciada em março, mas, de acordo 

com o site, tem percentual de execução zero e data de entrega para 5 de setembro. | 

https://bit.ly/3xOsFxO 
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Diário do Litoral | Governador anuncia retomada de obras no hospital de Peruíbe 

A obra, que já está com a primeira etapa concluída desde 2018, está orçada em R$ 

23.168.093,00. | https://bit.ly/3yg5Zaj 

 

Correio do Estado | Prefeitura abre licitação de R$ 74 milhões para obras na região do 

Imbirussu 

Serão feitos recapeamentos, piscinões contra enchentes, ciclovia e pontes em seis bairros. | 

https://bit.ly/3btp8O2 

 

Correio do Estado | Após 30 dias, obras de asfalto no Parque Dallas serão retomadas 

Trabalhos foram paralisados há mais de um mês, depois de impasse com a prefeitura em 

relação à remoção das árvores. | https://bit.ly/3xTsNw5 

 

Correio do Estado | Quase um ano após licitação, Cidade do Natal está com apenas 10% 

das obras executadas 

Cronograma previsto inicialmente não está sendo seguido, mas secretário de obras garantiu 

que festividades serão realizadas no local. | https://bit.ly/3A3kP6r 

 

Correio do Estado | Campo Grande tem 33 obras paradas 

Maioria das construções foi entregue pelas empresas responsáveis e deverá passar por 

relicitação para ser retomada. | https://bit.ly/3nhwy9E 

 

Campo Grande News | Prefeitura rompe com empreiteira que atrasou obras no Belas Artes 

Orkan foi notificada três vezes para seguir cronograma que previa conclusão em dezembro, 

mas seguiu atrasando. | https://bit.ly/3OqgFcX 

 

Campo Grande News | Obras interditam mais 3 pontos da região central nesta sexta-feira 

Trechos serão fechados para avanço do projeto Reviva. | https://bit.ly/3xZ8VaU 

 

Campo Grande News | Governo vai investir R$ 55,7 milhões para asfaltar 30 quilômetros 

da MS-316 

Extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial de hoje e empresa terá 600 dias para 

terminar pavimentação. | https://bit.ly/3xOtZRi 

 

Campo Grande News | Capital abre licitação de 74 milhões para asfalto e “piscinões” em 6 

bairros 

São 13 km de pavimentação, 15 km de drenagem e 11 km de ciclovia, além de uma ponte 

sobre o Córrego Imbirussu. | https://bit.ly/39TE4EJ 

 

Campo Grande News | Orçado em R$ 15 milhões, Reinaldo libera asfaltamento de avenida 

em Três Lagoas 

Pacotão de investimentos que começam a ser entregues nesta quinta leva mais qualidade de 

vida a moradores. | https://bit.ly/3u3BQcU 

 

Campo Grande News | Cruzamentos da Rui Barbosa serão interditados para obras nesta 

terça-feira 

Nesta segunda-feira (20), a prefeitura liberou o cruzamento da Dom Aquino com a Rui Barbosa. 

| https://bit.ly/3OqdxxY 

 

Campo Grande News | Governo de MS destina R$ 8,6 milhões a 3 cidades para obras de 

infraestrutura 

Os contratos já foram assinados e os extratos publicados no Diário Oficial do Estado. | 

https://bit.ly/3u4DBXg 
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Campo Grande News | Semana começa com interdições e obras de recapeamento na 

Capital 

Programa Reviva Campo Grande segue com obras de requalificação da área central nesta 

segunda-feira. | https://bit.ly/3u35Fds 
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