
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 12 a 20 de maio - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP |Confea: obras e serviços de engenharia são serviços especializados 
O plenário do Confea aprovou por unanimidade resolução que estabelece que as obras e 
os serviços de Engenharia e Agronomia, que exigem habilitação legal para sua elabora-
ção ou execução, com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, são 
serviços técnicos especializados | http://bit.ly/2IWmyk4 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

Metrópoles | TCDF libera licitação bilionária do SLU para coleta de lixo 
A estimativa é que o valor chegue a R$ 1,9 bilhão, para três lotes | http://bit.ly/2E-
pUgdX 

Metrópoles | Para evitar erros em processos, TCDF dará curso para servidores do 
GDF 
O objetivo é evitar com que erros considerados comuns prejudiquem o processo adminis-
trativo de aquisição de bens e serviços | http://bit.ly/2VSUFR3 

Comunicar | GDF estuda ações integradas com iniciativa privada para obras e melho-
ria de serviços 
Serão feitas avaliações de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e ju-
rídica referentes à prestação dos serviços de implantação de vários projetos, voltados 
para áreas como mobilidade urbana e infraestrutura| http://bit.ly/2Enq0jY 

Folha Nobre | GDF estuda ações integradas com iniciativa privada para obras e me-
lhoria de serviços 
Dentre os estudos que se destacam está o “Zona Verde”, referente a parceria para im-
plantação de um sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros 
públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal | http://bit.ly/2w87CHl 

EGNews | TCDF libera licitação bilionária do SLU para coleta de lixo 
A decisão autoriza a continuidade do Pregão Eletrônico nº 02/2017, após cumprimento 
integral das medidas corretivas solicitadas pelo TCDF | http://bit.ly/2VEgQ8D 

BDDF | Novacap começa retirada de todo o granito de viaduto no Setor Policial Sul 
A obra começou depois de uma peça atingir um carro no fim de semana | http://bit.ly/
2M100RN 

Correio Brasiliense | “Quase nada” foi feito para manutenção de viadutos e obras, 
alerta TCDF 
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De acordo com a análise dos técnicos do Tribunal, a situação não avançou na velocidade 
necessária para garantir a segurança da maioria dos locais e da população. Segundo a 
avaliação, em 13 das 20 obras permanece a necessidade de intervenção imediata | 
http://bit.ly/2wdgR9b 

G1DF | Anexo do Buriti tem rachaduras, buracos no teto e extintores vencidos 
Estrutura precária do prédio preocupa servidores. Governo do Distrito Federal disse que 
pretende fazer reforma | https://glo.bo/2MamC1Y 

Contexto Exato | Em Brasília. Tribunal de Contas alerta: viadutos receberam “pouca 
ou nenhuma intervenção” 
Relatório concluído pelo TCDF mostra que, das 20 obras vistoriadas em 2012 com pro-
blemas detectados, apenas seis passaram por algum tipo de reparo ou manutenção até 
junho de 2018 | http://bit.ly/2M9PyaK 

Metrópoles | TCDF alerta: viadutos receberam “pouca ou nenhuma intervenção” 
Corte de Contas concluiu relatório que aponta falha na manutenção de obras públicas. 
MPDFT quer respostas sobre o que foi feito | http://bit.ly/2HytH8B 

BD PR | Crea vistoria obras públicas de Foz do Iguaçu 
Segundo o TCE-PR, 98 obras constam como “paradas” no sistema: 58 estão sendo fiscali-
zadas | http://bit.ly/2VYDcGZ 

G1 PR | Após pedido do TCE, fiscais do Crea vistoriam obras públicas em Foz do Igua-
çu 
Conselho deve visitar 58 obras municipais que estão paralisadas, de acordo com o Tribu-
nal de Contas do Estado, entre segunda-feira (20) e quarta-feira (22) | https://glo.bo/
2WYJ27l 

G1 SP | Regiões de Ribeirão, São Carlos e Campinas têm 108 obras públicas paradas 
ligadas à educação 
Em todo o estado de São Paulo, levantamento do TCE aponta 409 projetos não concluí-
dos. Investimentos de municípios e do governo estadual chegam a R$ 518,9 milhões | 
https://glo.bo/2QhZ2Pp 

Mundo | Supremo da Argentina confirma julgamento da ex-presidente Cristina Kirch-
ner 
Ex-presidente é acusada de favorecer empresário com a concessão de obras públicas no 
valor de US$ 1,15 bilhão. Ela lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência 
| https://glo.bo/2YH3avq 

G1 RO |  Estação de Tratamento de Esgoto de presídio é concluída em Guajará-Mirim, 
RO 
Obra foi finalizada em 50 dias, após uma ação civil pública. ETE foi executada com re-
cursos do poder judiciário no valor de R$ 48.287 e contrapartida de R$ 16 mil da Secre-
taria de Justiça de Rondônia | https://glo.bo/2HuklKL 
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TNOnline | Cidades do Vale do Ivaí recebem auditorias presenciais do TCE – PR 
Estão sendo auditadas no PAF 2019 as áreas da saúde, educação básica, gestão de resí-
duos sólidos, transporte coletivo urbano, habitação, obras paralisadas, serviços de pavi-
mentação urbana, receita pública e controles internos | http://bit.ly/2HwlOjY 

NE10 | MPPE, TCE e MPCO atuam para acabar com os lixões em Pernambuco 
O Projeto “Lixão Zero” consiste em ações que procuram encerrar os 105 lixões existen-
tes no Estado em cumprimento à Lei n. 12/305/2010 | http://bit.ly/2WkZRwc 

Fato | TCE-AM abre inscrições para Encontro Municipal Lixo Zero 
O evento é realizado em várias cidades do Brasil por meio do instituto Lixo Zero Brasil 
(ILZB). A Escola de Contas do TCE-AM irá sediar o encontro, em Manaus, no dia 30 de 
maio | http://bit.ly/2Jwxqp8 

ViaAgora | Projeto de resíduos sólidos será apresentado para TCE e MPE do Piauí 
A capital piauiense participa do programa com um projeto na área de resíduos sólidos, 
sendo a proposta formatada pela Caixa Econômica Federal | http://bit.ly/2EnFILY 

BDPE | Tribunal de Contas do Estado investe em tecnologia para fiscalizar obras 
Auditores têm utilizado drones para chegar a locais de difícil acesso. Sistema é capaz, 
ainda, de realizar cálculos precisos | http://bit.ly/2wb4E4P 
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