
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 a 31 de julho - 

SITE DO IBRAOP  ______________ 

IBRAOP|CONDEL aprova eleições virtuais em 2020 para nova Diretoria do Ibraop 
A decisão foi tomada em caráter excepcional, em razão da pandemia decorrente da 
Covid-19, o que inviabiliza qualquer evento presencial neste ano | https://bit.ly/3f-
cRhVW 

IBRAOP | Tribunais de Contas dos Estados do Acre e de Mato Grosso assinam termo de 
filiação com o Ibraop  
O Termo de Filiação foi recentemente assinado pelos presidentes das instituições, res-
pectivamente, os conselheiros Antônio Cristóvão Correia de Messias e Guilherme Antônio 
Maluf. | https://bit.ly/3hjCFph 

IBRAOP | Procedimentos de obras rodoviárias aprovados estão sendo revisados pelo 
Ibraop 
Os procedimentos de auditoria de obras rodoviárias, aprovados nos anos de 2016 e 2017, 
estão sendo revisados pelo grupo de auditores do Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (Ibraop) responsável por sua elaboração. | https://bit.ly/2ZwYKuf 

IBRAOP | DIEX do Ibraop se reuniu com Presidência do Confia para debater plano de 
trabalho 
A reunião com o presidente licenciado do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), o engenheiro civil Joel Krüger, por videoconferência, na manhã desta sexta-
feira (10) | https://bit.ly/2BZxPOZ 

IBRAOP | Ibraop comemora 20 anos de fundação com homenagens, publicações e 
eventos on-line 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) completa, em 2020, exatos 
20 anos de fundação. Para comemorar, uma série de atividades foram programadas de 
julho até o mês de novembro. | https://bit.ly/2ZEZ5d5 
 
IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado do Paraná se filiou ao Ibraop 
A assinatura do Termo de Filiação – que garante a parceria entre as instituições por cinco 
anos, portanto, até 2024 – visa ao desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento 
da gestão e do controle de obras públicas no Brasil. | https://bit.ly/2NTv6c2  

IBRAOP | Grupo de Rodovias do Ibraop confirma agenda de reuniões virtuais este ano  
As reuniões periódicas do grupo técnico do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Pú-
blicas (Ibraop) para a elaboração de procedimentos de auditoria sobre Obras Rodoviárias 
agora serão virtuais. | https://bit.ly/3ffR1q0  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SITES DOS PARCEIROS E TCS  ______________ 

PF | PF prende empresário envolvido em desvios na área da saúde do Rio de Janeiro  
A prisão é desdobramento da Operação Favorito, deflagrada em maio de 2020. | 
https://bit.ly/2CwvcnR 
 
PF | PF apura fraude à licitação no combate à Covid-19 em Macapá/AP 
Foram cumpridos oito mandados judiciais, na capital do Estado. | https://bit.ly/3jyX7nY  
 
PF | Polícia Federal combate desvio de recursos públicos no interior do Pará  
A operação Magna Dolum tem como objetivo de reprimir organização criminosa consti-
tuída para fraudar licitações destinadas à execução de obras públicas. Conta com noven-
ta policiais federais e faz parte de investigação que apura desvios que podem chegar aos 
R$ 64 milhões. | https://bit.ly/32ExkEE 
 
PF | PF conclui investigação sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional  
O Laudo Pericial descartou a hipótese de incendiarismo, ou ação criminosa. | https://
bit.ly/2E3UfPC  
 
PF | PF investiga desvio de recursos públicos do auxílio federal para enfrentamento 
ao Covid-19 
Operação Sangria apura fraudes e superfaturamento em contrato de fornecimento de 
ventiladores mecânicos hospitalares por empresa comercializadora de vinhos. | https://
bit.ly/39fXnUb  
 
PF | PF investiga fraudes em licitações e desvios de recursos destinados a obras pú-
blicas no Tocantins  
Investigações versam sobre a execução de serviços de obras contratadas pelo governo de 
estado do Tocantins. | https://bit.ly/30A70Ja  
 
PF | PF investiga irregularidades em licitação para construção de hospital de campa-
nha em Sergipe 
Polícia Federal cumpre mandado judicial em desdobramento da Operação Serôdio | 
https://bit.ly/3gpeXYz  
 
PF | Operação Polígrafo investiga fraude na aquisição emergencial de testes rápidos 
para diagnósticos de Covid-19 em Rondônia 
Valor da contratação ultrapassa R$ 10 milhões | https://bit.ly/2XnOFOL  
 
CGU | CGU, PF, MPF e RFB apuram irregularidades em compras de respiradores no 
Amazonas  
Operação Sangria detectou superfaturamento na aquisição de ventiladores pulmonares 
pela SUSAM. Equipamentos foram considerados inadequados. | https://bit.ly/2ZIXowC 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CGU | CGU e PF combatem desvios de recursos para reforma de escolas em Jequié 
(BA)  
Operação Old School constatou fraudes em licitações, inexecução dos serviços, itens de 
baixa qualidade, envolvimento de servidores e superfaturamento. | https://bit.ly/
3eQMj0K  
 
CGU | CGU, PF, MPF e MPPB combatem fraudes no Departamento do SESI na Paraíba  
Operação Cifrão investiga superfaturamento de R$ 2 milhões em obras, existência de 
vínculos entre empresas e dirigentes, desvios e lavagem de dinheiro. | https://bit.ly/
3eJdbQp  
 
CGU | CGU e PF combatem irregularidades na Secretaria de Saúde de Aracaju (SE)  
Operação Serôdio investiga direcionamento e sobrepreço na contratação de empresa, 
por R$ 3,2 milhões, para montagem do Hospital de Campanha da capital. | https://
bit.ly/2CUkDdY  
 
CGU | Operação Estirpe combate irregularidades na Prefeitura de Alhandra (PB)  
CGU, GAECO/MPPB, TCE/PB, SEFAZ/PB, Polícias Civil e Militar apuram licitações direcio-
nadas a empresas ligadas a familiares e amigos de gestores municipais. | https://bit.ly/
2ZJBGsq  
 
CGU | Governo Federal economiza R$ 14,2 bi aos cofres públicos com resultado das 
auditorias | Resultado, obtido em 2019, decorre da implementação, pelos gestores, de 
orientações e recomendações emitidas pela CGU e demais Unidades de Auditoria Inter-
na. | https://bit.ly/3jn8u2b  
 
CGU | Ministro da CGU participa de audiência pública sobre pandemia de Covid-19  
Wagner Rosário apresentou medidas para fiscalização e controle dos recursos destinados 
ao enfrentamento do coronavírus. | https://bit.ly/2WC6f0X 
 
CGU | CGU, PF e MPF combatem desvios de recursos na Secretaria de Saúde do Ama-
pá 
Vírus Infectio III apura irregularidades em contratações de empresas para enfrentamento 
à pandemia. Emissões bancárias superam os R$ 6,1 milhões. | https://bit.ly/2CRPrfG  
 
CGU | CGU, PF e MPRO combatem irregularidades com recursos da saúde em Rondô-
nia 
Operação Polígrafo investiga fraudes na aquisição, por dispensa de licitação, de 100 mil 
kits de teste rápido para Covid-19, no valor de R$ 10,5 milhões | https://bit.ly/3focuwf 

CGU | Operação Quarto Círculo combate irregularidades na saúde do Distrito Federal  
CGU, Polícia Civil e Ministério Público apuram direcionamento e conluio na contratação 
de licença de uso de solução de Gestão Hospitalar para o IGESDF. | https://bit.ly/
32KByum  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TCU | TCU analisa medidas fiscais de combate à Covid-19 
O impacto negativo total de arrecadação em relação ao previsto na LOA 2020 é da ordem 
de R$ 166 bilhões. Isso já vinha sendo verificado antes da pandemia: no 1º bimestre fo-
ram R$ 32 bilhões de frustração de receitas. | https://bit.ly/30oYDQw  
 
TCU | TCU, Ministério da Infraestrutura e DNIT firmam acordo para aperfeiçoar fisca-
lização e prevenir fraudes em licitações  
Tribunal vai viabilizar o acesso remoto aos sistemas Alice e SAO para que os benefícios 
proporcionados pelas soluções de TI desenvolvidas pelo TCU sejam revertidos aos órgãos 
jurisdicionados e à sociedade. | https://bit.ly/3fQ7dhK 
 
TCU | TCU aponta que cartel causou prejuízos de R$ 18 bilhões à Petrobras  
O Tribunal de Contas da União aprovou estudo econométrico em que foram estimados os 
danos gerados pelo cartel de 24 empresas que atuou na estatal de 2004 a 2012. O valor a 
mais em cada contratação era de 14,53%. | https://bit.ly/2ZJY5Wk 
 
TCU | Webinário debate novo modelo de prestação de contas 
O encontro reuniu mais de 2.600 pessoas, que buscavam mais informações sobre a Ins-
trução Normativa-TCU 84/2020. | https://bit.ly/3hlTqjC  
 
TCDF | TCDF fiscaliza transparência de dados sobre ocupação de leitos de UTI desti-
nados a pacientes com Covid-19  
Os auditores vão checar se os dados sobre a quantidade de leitos de UTI disponíveis e 
existentes em toda a rede (pública e privada) de Saúde do Distrito Federal refletem a 
veracidade dos fatos e se a atualização das informações está ocorrendo de forma célere 
e com a clareza necessária para a compreensão de toda a população do DF. | https://
bit.ly/3k23HU6  
 
TCDF | COVID-19: terceirização da gestão de leitos de UTI na rede pública é alvo de 
processos no TCDF  
As contratações de empresas para gestão integrada de leitos de UTI em unidades da rede 
pública, realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e pelo Instituto 
de Gestão Estratégica de Saúde (IGES-DF), foram alvo de duas decisões do TCDF. | 
https://bit.ly/39ObbVY 
 
TCDF | TCDF autoriza retomada de licitação para reforma da Ponte Costa e Silva 
O edital estava suspenso desde 20 de maio, quando o Plenário do TCDF ratificou despa-
cho singular do Relator, determinando a correção de falhas detectadas no edital, refe-
rentes ao orçamento estimativo, ao projeto básico e a regras de desclassificação de em-
presas. | https://bit.ly/3i5k7JJ 
 
TCDF | Medida cautelar que proibia pagamentos à contratada para gerir hospital de 
campanha da PMDF foi suspensa 
A revogação ocorreu após análise dos esclarecimentos prestados pela SES/DF e pela As-
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sociação Saúde em Movimento (AMS), contratada por meio de dispensa de licitação para 
gerir leitos de UTI e de enfermaria no Centro Médico da PMDF, e levando em conta o 
avanço da pandemia no Distrito Federal. | https://bit.ly/33fDz2a  
 
TCEBA | TCE/BA aprova contas do Hospital Menandro de Faria, mas multa gestores 
Multas foram aplicadas em razão das irregularidades encontradas pela equipe de audito-
res, principalmente as relacionadas à realização de despesas sem cobertura contratual e 
à fragilidade no acompanhamento da execução de contratos. | https://bit.ly/3k5zMKN  
 
TCEBA | 1ª Câmara desaprova prestação de contas de convênio e imputa débito a ex-
prefeito  
O objeto do convênio foi a pavimentação em paralelepípedos com drenagem pluvial em 
diversas vias no município de Ibipeba e se deu em razão das graves irregularidades apon-
tadas pela equipe de auditores. | https://bit.ly/3i5lHeD  
 
TCEPB | Comitê técnico do mostra que despesas do Estado no combate à covid- 19 
chegam a R$ 121,6 milhões 
O relatório também traz os números atualizados de licitações e contratações. Há 565 
procedimentos cadastrados,56 a mais do que na semana passada, sendo 62 processos fi-
nalizados, 476 em andamento e 27 cancelados. Os contratos já firmados somam R$ 
134.023.733,73. | https://bit.ly/39RSEbt  
 
TCEPB | OPERAÇÃO ESTIRPE :TCE-PB , CGU e GAECO, apuram irregularidades em lici-
tações da Prefeitura de Alhandra  
O objetivo é combater irregularidades em licitações e dispensas, que propiciaram a con-
tratação de empresas cujos titulares possuem relação de parentesco ou amizade com os 
gestores do Município de Alhandra. | https://bit.ly/2ENDyZf 
 
TCEPB | TCE-PB fixa prazo de 30 dias para Estado detalhar receitas e despesas para 
enfrentamento da covid-19 
Um dos achados de auditoria contido nos últimos relatórios de acompanhamento refere-
se à ausência de transparência por parte da gestão estadual em relação à totalidade de 
recursos, vinculados a ações de enfrentamento da pandemia, recebidos do Governo Fe-
deral. | https://bit.ly/2XlA72a  
 
TCEGO | Telejornal da Atricon destaca auditoria do TCE-GO  
Fiscalização feita na Polícia Técnico-Científica é destaque entre as matérias do Jornal da 
Atricon. | https://bit.ly/39NqkHg 
 
TCEGO | Ibraop chega a 20 anos de fundação  
Comemoração será marcada por homenagens, publicações e eventos on-line. | https://
bit.ly/3hV8eFY  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TCEMG | TCEMG e TJMG se reúnem para aprofundar conhecimentos em fiscalização 
integrada e inteligência 
Durante o encontro, servidores da Corte de Contas mineira fizeram uma apresentação 
completa do centro tecnológico, incluindo suas funcionalidades, os critérios adotados 
pela Casa para elaboração de malhas e trilhas de fiscalização e a atuação do Suricato no 
dia a dia do TCEMG. | https://bit.ly/2Pi9tD5  
 
TCEMG | Tribunal de Contas autoriza licitação internacional da Copasa em Montes 
Claros  
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizou a continuidade de uma licita-
ção internacional elaborada pela Copasa para implantação do Sistema de Abastecimento 
de Água de Montes Claros – Sistema São Francisco, a partir da captação da água no rio 
São Francisco, na localidade de Ibiaí. | https://bit.ly/30md3Ca 
 
TCEMG | Área técnica do TCE troca conhecimento com auditores do Espírito Santo  
O objetivo principal da conferência foi a troca de experiência sobre a fiscalização de 
projetos financiados por organismos internacionais e sobre a elaboração de papéis de 
trabalho de planejamento de auditoria financeira. | https://bit.ly/2Ph3P3N 

TCEPE | Auditores avaliam infraestrutura dos hospitais em nova vistoria  
As equipes de auditoria do Tribunal de Contas realizaram novas visitas aos hospitais de 
campanha montados pelo governo do Estado e pela prefeitura do Recife para atender os 
pacientes de Covid-19. O trabalho verificou, dentre outras coisas, a infraestrutura dos 
locais e a  quantidade de respiradores e monitores em cada uma destas unidades de 
saúde. | https://bit.ly/2D3YiLL 
 
TCEPE | Cautelares determinam suspensão de licitações em Bom Conselho 
Tomada de Preços n° 01/2020 que tinha por objeto a construção de duas quadras polies-
portivas ao custo total de R$ 1.421.876,64, a Cautelar surgiu a partir de Representação 
Interna do Ministério Público de Contas (MPCO). | https://bit.ly/3hTKfqO 
 
TCEPE | Presidente do TCE visita Hospital de referência em Covid-19  
Desativado desde 2018, o hospital Alfa voltou a funcionar no dia 16 de abril para refor-
çar o atendimento aos pacientes com coronavírus em Pernambuco. O Governo do Estado 
investiu cerca de 20 milhões de reais na recuperação da estrutura, montagem e instala-
ção de equipamentos, com o objetivo de tornar a unidade um centro de referência no 
tratamento da Covid-19. | https://bit.ly/33nDglQ 
 
TCEPE | Fundo Estadual de Saúde é ressarcido após Alerta do TCE 
O alerta foi baseado nos resultados de uma análise feita pela Gerência de Auditoria de 
Obras na Administração Indireta Estadual do TCE sobre o andamento da execução do 
contrato, com foco na parcela de investimentos, cujos recursos eram destinados às des-
pesas com obras, aquisição de bens e equipamentos. | https://bit.ly/3i2gpAk  
 
TCEPE | TCE mantém suspenso pagamento de contratos em Olinda 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/2Pi9tD5
https://bit.ly/30md3Ca
https://bit.ly/2Ph3P3N
https://bit.ly/2D3YiLL
https://bit.ly/3hTKfqO
https://bit.ly/33nDglQ
https://bit.ly/3i2gpAk


Foram encontrados indícios de superdimensionamento de itens de serviços da planilha 
orçamentária e de possível superfaturamento nos pagamentos da obra. | https://bit.ly/
39RNj3U  
 
TCEPE | Auditorias do TCE subsidiam operações da polícia em Paulista 
A operação Chorume teve início em novembro de 2018 e apontou o desvio de R$ 21 mi-
lhões em uma licitação (Concorrência nº 001/2012) para execução dos serviços de limpe-
za urbana da cidade. | https://bit.ly/3focITR  
 
TCEPE | Serra Talhada economiza R$ 1,4 mi após atuação do TCE  
Uma análise feita pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado em um edital de 
licitação da prefeitura de Serra Talhada, sob a relatoria da conselheira Teresa Duere, re-
sultou numa economia de R$ 1.377.102,25 aos cofres do município. | https://bit.ly/30-
mi9hL  
 
TCEPE | Goiana tem licitações suspensas por indícios de irregularidades 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas referendou parte de uma Medida Cautelar que 
suspendia os atos decorrentes de três licitações para calçamento de ruas no município 
de Goiana. | https://bit.ly/2EDWARu  
 
TCEPE | Cautelar determina suspensão de licitação presencial 
Objeto é contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização do merca-
do municipal, ao custo total de R$ 1.171.573,48. | https://bit.ly/2XlXXe1  
 
TCEPE | Secretaria de Saúde é alertada para possíveis falhas em licitação 
O Tribunal de Contas enviou dois Alertas de Responsabilização chamando a atenção para 
possíveis falhas em três dispensas de licitação destinadas à compra de equipamentos 
hospitalares para atender pacientes com a Covid-19 no município, apontadas por uma 
Auditoria Especial. | https://bit.ly/3frQssi  
 
TCEPE | TCE alerta Secretaria sobre compra de testes para Covid-19 
A contratação, que possui valor global de R$ 5.700.000,00, surgiu a partir da Dispensa 
Emergencial LACEN nº 13/2020, cuja empresa vencedora foi a Genomika Diagnósticos S/
A. | https://bit.ly/2Xnz6qq  
 
TCEPE | Auditoria aponta possíveis irregularidades em compra da SES  
A auditoria identificou ainda que os R$ 15.512.050,32 pagos, correspondentes à metade 
(50) dos equipamentos que seriam comprados, foram estornados e devolvidos ao Fundo 
de Saúde do Estado, sendo R$ 14.036.394,32 no dia 29 de abril e R$ 1.475.656,00 em 27 
de maio deste ano. Entretanto, os outros 50 respiradores restantes não chegaram a ser 
entregues. | https://bit.ly/31dWozX 
 
TCERO | TCE propõe medidas para Cero funcionar como hospital de campanha 
Após realizar inspeção especial nas dependências do Centro de Reabilitação de Rondônia 
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(Cero), o Tribunal de Contas (TCE-RO), por meio de seu corpo técnico, propôs medidas à 
Secretaria do Estado de Saúde (Sesau-RO) para que o Centro possa funcionar como hos-
pital de campanha. | https://bit.ly/3fopVMy 
 
TCERR | TCERR fiscaliza portais da transparência do governo e municípios e constata 
descumprimento à lei da transparência 
A Ouvidoria do TCERR confirmou que o descumprimento por parte de jurisdicionados é 
recorrente, pois tem recebido diversas manifestações noticiando a ausência de tais pu-
blicações nos portais dessas instituições, que divulgam apenas avisos de licitação orien-
tando os interessados a retirarem os editais nas sedes das prefeituras. | https://bit.ly/
3179FKM  
 
TCESC | Estudo do TCE/SC aponta importância de gerenciamento estadual no comba-
te à pandemia 
A Câmara Técnica do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), criada para avaliar 
as ações do governo e das prefeituras durante a pandemia, concluiu em seu mais recen-
te estudo que é equivocado o posicionamento do Governo do Estado em deixar única e 
exclusivamente para os municípios a organização do combate à propagação da Covid-19. 
| https://bit.ly/33rGXqy  
 
TCESP | Tribunal questiona aditamentos de obras do hospital Emílio Ribas  
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) fixou o prazo de 20 dias para que a 
Secretaria Estadual da Saúde preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades em 
aditamentos no contrato – ao valor inicial de mais de R$ 139 milhões –, ajustado com o 
Consórcio ER-SAUDE para ampliação e reforma do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 
| https://bit.ly/2DgLgun  
 
TCESP | Painel do TCESP aponta evolução de gastos no enfrentamento ao coronavírus  
Lançada em junho, a ferramenta é atualizada mensalmente, com base nos questionários 
respondidos pelas administrações e encaminhados a Corte após o encerramento do exer-
cício mensal. | https://bit.ly/2XjUI7a  
 
TCESP | Tribunal de Contas anula licitação de R$ 10,5 bi para PPP de gestão de lixo  
Na modalidade de concessão, o contrato sugerido pela Prefeitura de Campinas, ao valor 
estimado de R$ 10.578.678.590,00, tem o intuito de instituir um novo modelo de gestão 
de limpeza que prevê a reciclagem máxima dos resíduos através da implantação de um 
Centro Integrado de Reciclagem e Valoração dos Resíduos (CIVAR), unidade para proces-
samento de resíduos sólidos coletados no município. | https://bit.ly/33iqSUg 
 
TCESP | Municípios paulistas investem R$ 227 milhões na instalação de 63 hospitais 
de campanha 
Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aponta 
que, até o dia 31 de maio, já haviam sido gastos mais de R$ 227 milhões para o funcio-
namento dessas estruturas. | https://bit.ly/3i4urkS 
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TCESP | Tribunal concede 15 dias para Estado esclarecer compra de respiradores da 
Turquia 
Ajustada com dispensa de licitação, a compra dos equipamentos, formalizada entre a 
Fundação Butantan e a empresa Shayra Medikal Saglik Kozmetik Ticaret Ltda., envolveu 
recursos da ordem de R$ 176.317.020,00. | https://bit.ly/3ie0jUD  
 
TCESE | Ação do TCE impediu pagamento a empresa que montou Hospital de Campa-
nha de Aracaju  
O item verificado pela Unidade Técnica de Engenharia do Tribunal que motivou a reten-
ção do gasto diz respeito à “falta de detalhamento das instalações de Ar-Condicionado a 
serem instaladas, especialmente quanto ao sistema de renovação de Ar e o sistema dos 
leitos de isolamento”, que não estavam de acordo com as normas da ABNT e ANVISA para 
ambientes hospitalares. | https://bit.ly/2EKlxuK 
 
TCESE | Tribunal de Contas vai auditar programa financiado pelo BID em Aracaju  
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) ficará responsável por realizar auditoria no âm-
bito do Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju, decorrente de 
contrato firmado entre a Prefeitura da capital e o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID). Num custo total de US$ 150.400.000,00, sendo metade financiada pelo 
Banco e a outra como contrapartida da Prefeitura, o  Programa tem o objetivo de pro-
porcionar melhorias à região oeste da capital. | https://bit.ly/3flxdR1 

TCESE | Gestão de Resíduos: MP de Contas recomenda taxação e educação ambiental 
A Prefeitura de Aracaju deverá criar taxa específica para financiar a coleta e destinação 
dos resíduos sólidos do Município, além de adotar ações de educação ambiental. A reco-
mendação é do Ministério Público de Contas (MPC). | https://bit.ly/2DgMUfx 
 
TCEAC | Presidente participa da solenidade de entrega do hospital de campanha do 
Juruá 
A obra que ficou pronta em aproximadamente 60 dias possui 1,4 mil metros quadrados 
de espaço construído. São dois pavimentos, 10 leitos de unidade de terapia intensiva 
(UTI), 20 leitos semi-intensivos, 60 leitos de enfermaria, 6 salas de repouso médico, sala 
de emergência, sala de triagem, sala dos plantonistas, sala de prescrição médica, 2 ves-
tiários e 2 copas. | https://bit.ly/2DeWRKf 
 
TCEAL| TCE/AL participa de Live com orientações aos municípios para a retorno 
econômico em Alagoas 
O evento digital é uma iniciativa do Sebrae em Alagoas em parceria com o TCE/AL, a Se-
detur e a AMA. De acordo com a analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvi-
mento (UDC) do Sebrae Alagoas, Tatiana Eigler, a Live tem como público-alvo prefeitos, 
secretários e agentes de desenvolvimento do estado. | https://bit.ly/39QW2TS 
 
TCEAP | Levantamento do TCE Amapá identifica avanços e deficiências na saúde 
amapaense 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O trabalho identificou características essenciais dos sistemas de governança e gestão da 
saúde, adotados por organizações públicas e privadas tanto na esfera estadual, quanto 
municipal, que recebem recursos públicos, mesmo que eventualmente. | https://bit.ly/
3803ECI  
 
TCEAM | Pleno do TCE-AM multa prefeito do município de Envira  
O contrato entre os órgãos, que estabeleceu a recuperação e restauração de estradas no 
município, foi julgado legal pelos membros do Tribunal Pleno. No entanto, os órgãos 
técnicos do TCE-AM apontaram irregularidades na prestação de contas apresentada pelo 
prefeito Ivon Rates, que não comprovou a correta aplicação dos recursos públicos repas-
sados. | https://bit.ly/3k5fDV0  
 
TCEAM | TCE-AM emite orientação aos gestores sobre transparência pública durante 
a pandemia 
A nota, elaborada pela Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação (Dice-
ti), tem por objetivo instruir os gestores a partir da técnica, legalidade, e jurisprudên-
cia, para uma comunicação eficaz entre os órgãos e a sociedade durante o período pan-
dêmico. | https://bit.ly/30kXtHa 

TCECE | Fiscalização de políticas públicas afetadas pela Covid-19 é discutida em Fó-
rum Nacional de Auditoria  
Organizado pelo TCE do Rio Grande do Norte, por meio de sua Escola de Contas Professor Severi-
no Lopes de Oliveira, e o Instituto Rui Barbosa (IRB), o evento reuniu membros e servidores de 
Cortes de Contas de todo o país, além de representantes da sociedade, contando com mais de mil 
participantes na transmissão realizada pelo Youtube. | https://bit.ly/3gnqx6x  
 
TCECE | Homologada cautelar suspendendo licitação de obra do Centro Integrado de Segu-
rança Pública  
Foi homologada, de forma unânime pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, me-
dida cautelar que suspende processo licitatório da Superintendência de Obras Públicas (SOP/CE), 
por aparentes falhas na licitação, cujo objeto é a execução de obra para implantação de Centro Inte-
grado de Segurança Pública do Estado do Ceará (CISP), com valor estimado superior a R$ 111 mi-
lhões. | https://bit.ly/2DbY2tW  
 
TCECE | Processo que apura irregularidades em contrato de serviço de limpeza em Aquiraz é 
convertido em Tomada de Contas Especial 
A Prefeitura de Aquiraz deve se abster de realizar qualquer ato administrativo no sentido da renova-
ção do referido Contrato e, com vistas à continuidade do fornecimento do serviço, empreender es-
forços para a realização de contratação por novo procedimento licitatório, atentando aos preceitos 
estabelecidos em lei. | https://bit.ly/3hVopTI  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TCECE | TCE Ceará participa da revisão de procedimento de obras rodoviárias pelo Ibraop  
O objetivo dessas revisões, segundo a coordenadora da equipe e diretora de Comunicação do Ibra-
op, Adriana Portugal (TCDF), é fazer com que o material tenha maior uniformidade com os proce-
dimentos elaborados nos anos de 2018 e 2019. |  
https://bit.ly/2EKrB6u  
 
TCECE | TCE Ceará realiza segunda inspeção in loco nas obras da Avenida Alberto Craveiro 
e do viaduto sobre a BR 116 
Na fiscalização, estão sendo examinados, de forma presencial, a situação das obras e apontadas, 
quando necessárias, as intervenções para as correções, com objetivo principal de garantir a qualida-
de da aplicação dos recursos públicos. | https://bit.ly/2PgvRN5  
 
TCEES | Mais de 1,1 mil visualizações em curso ao vivo sobre o papel das carreiras de fiscali-
zação  
O curso ao vivo “Arrecadação Municipal: o papel das carreiras igualou o recorde de audiência no 
canal da Escola de Contas Públicas (ECP) no Youtube. | https://bit.ly/31gagdd  
 
TCEMA | TCE participará de videoconferência sobre obras públicas  
O objetivo é ampliar o diálogo e aperfeiçoar as relações entre os órgãos contratantes, empresas 
construtoras contratadas e órgãos de controle para combater o desperdício de recursos públicos no 
âmbito da execução das obras públicas, um dos problemas mais antigos relacionados à gestão pú-
blica brasileira e que compromete a efetividade das políticas públicas, levando a prejuízos diretos 
aos cidadãos em áreas essenciais como educação, infraestrutura e saúde. | https://bit.ly/2Plt9pm  
 
TCEMA | TCE participa de levantamento nacional sobre gastos públicos no enfrentamento da 
pandemia 
O sistema é uma ferramenta padrão disponibilizada ao Sistema Tribunais de Contas para levanta-
mento de dados, que tem como metodologia a aplicação de questionários eletrônicos temáticos aos 
fiscalizados dos TCs. | https://bit.ly/31rzxRV  
 
TCEMA | TCE solicita informações ao secretário estadual de saúde  
A ação do TCE integra o conjunto de medidas de acompanhamento e fiscalização inerentes ao con-
trole externo que vêm sendo desenvolvidas pelo órgão desde a decretação da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN). | https://bit.ly/2PiWwbV  
 
TCEMT | A partir de denúncia, TCE-MT suspende execução de contrato para serviços de 
obras e engenharia  
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do conselheiro Moises Maciel, suspen-
deu cautelarmente a execução de contrato firmado com base em ata de registro de preços decorrente 
de licitação para implantação e manutenção de pontes e vias de acessos dos municípios consorcia-
dos ao CIDES VRC. |  https://bit.ly/3k6PwNC 
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TCEMT | TCE-MT reforma decisão sobre licitação para manutenção da iluminação pública  
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu provimento a recurso de autoria do Ministé-
rio Público de Contas (MPC) e reformou a decisão referente a uma representação de natureza exter-
na que questionou clausuras da licitação de R$ 752 milhões para concessão dos serviços de moder-
nização e manutenção da iluminação pública de Cuiabá. |  https://bit.ly/3goBnsT  
 
TCEMS | TCE-MS recomenda reforço no atendimento a indígenas e quilombolas durante 
pandemia 
O conselheiro Osmar Jeronymo recomenda que a Secretaria de Estado de Saúde adote medidas de 
urgência para o enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19, junto às comunidades indíge-
nas e quilombolas do Estado. | https://bit.ly/2EFiyn7  
 
TCEPR | Cautelar suspende licitação de R$ 1,5 milhão para coleta de lixo em Carambeí  
A licitação, cujo valor máximo previsto é de R$ 1.469.489,76, tem como objetivo a contratação de 
empresa especializada para coletar, transportar e dar destinação final, em aterro sanitário com licen-
ciamento ambiental, ao lixo produzido nessa cidade dos Campos Gerais. | https://bit.ly/31hwRG6  
 
TCEPR | Ordenada devolução de R$ 4,7 mi pagos por obras de escolas de Campina Grande 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou procedente Tomada de Contas Extra-
ordinária complementar instaurada para apurar, pela segunda vez, a irregularidade nos pagamentos 
por obras nas escolas estaduais Nova Jardim Paulista e Ribeirão Grande, localizadas no Município 
de Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba). | https://bit.ly/30nFb8f  
 
TCEPR | TCE-PR ajuda municípios a economizar R$ 17,5 milhões no combate à pandemia 
Os recursos deixaram de ser gastos indevidamente após a adoção, junto aos gestores de 198 entida-
des públicas, de 288 procedimentos de fiscalização preventiva pelo grupo, constituído em 1º de ju-
nho pela Portaria nº 314/20, assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Nestor Baptista. | https://
bit.ly/3fpQtgv  
 
TCEPR | Cautelar garante defesa a empreiteira punida pela Prefeitura de Colombo  
A empresa, contratada para executar obras de pavimentação, drenagem e sinalização de vias públi-
cas situadas nesse município da Região Metropolitana de Curitiba, havia sido penalizada por supos-
tamente ter provocado atrasos no andamento dos trabalhos, bem como por haver alegadamente des-
cumprido cláusulas contratuais. | https://bit.ly/2Pl5UMk  
 
TCEPR | Revogada suspensão de certame para a gestão do lixo na região de Curitiba  
A licitação, cujo valor máximo previsto é de R$ 2.286.588.715,00, tem como objetivo a concessão, 
por um período de 25 anos, do sistema integrado e descentralizado de tratamento de resíduos e dis-
posição final de rejeitos da área, que abrange 23 municípios - incluindo a capital, responsável por 
65% do total do lixo produzido. | https://bit.ly/33rXk6u  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TCEPR | Determinação: Lapa deve retificar edital de pregão para a limpeza urbana  
A licitação, cujo valor máximo previsto é de R$ 1.755.800,00, objetiva a contratação de empresa 
especializada em limpeza pública urbana, para a prestação de serviços de varrição de ruas e praças, 
poda de árvores e capina manual e mecânica de vegetação, entre outros, nesse município da Região 
Metropolitana de Curitiba. | https://bit.ly/3fuWOr6  
 
TCEPR | TCE-PR filia-se ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas  
A filiação da corte de contas paranaense ao organismo que tem o objetivo de aprimorar a gestão e o 
controle de obras públicas no Brasil foi aprovada pelo Tribunal Pleno, em processo relatado pelo 
presidente, conselheiro Nestor Baptista. | https://bit.ly/30l74O5  
 
TCEPR | Após alerta do TCE-PR, Palotina revoga licitação de R$ 2,5 milhões para EPIs  
A medida administrativa foi tomada apenas três dias após o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
apontar quatro indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico nº 107/2020, destinado ao registro de 
preços para a compra de EPIs. | https://bit.ly/30kg5XM  
 
TCEPR | TCE-PR acolhe recurso e retira multas de 19 agentes por obra da Copa 2014  
Na decisão original, os 19 interessados haviam sido multados por questões relacionadas ao emprego 
de recursos públicos na reforma e ampliação do Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmen-
te conhecido como Arena da Baixada, e de seu centro de imprensa. | https://bit.ly/33mPFXo  
 
TCEPR | Cautelar do TCE-PR suspende licitação de Imbituva para a coleta de lixo  
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medida cautelar que suspende a lici-
tação do Município de Imbituva (Região Centro-Sul) para a contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo, pelo valor total de  R$ 
657.252,00. | https://bit.ly/2BRxJsn  
 
TCEPR | Tribunal identifica possível dano de R$ 4,25 milhões em obras na PR-466 
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná apontou indícios de dano de R$ 4.246.057,58 
nas obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia PR-466, no trecho entre os municípios 
de Guarapuava e Pitanga. | https://bit.ly/30lPrO3  
 
TCEPR | Após cidadão alertar TCE-PR, São Mateus suspende licitação de R$ 3,2 milhões  
O objetivo da licitação é a contratação, pelo valor máximo de R$ 3.192.129,60, de empresa especia-
lizada na realização de serviços de limpeza urbana. | https://bit.ly/39R9EhW  
 
TCEPR | Multados engenheiros por infringir norma trabalhista em obra da Cohapar 
Foi apontada como irregular a inobservância de diversos itens da Norma Regulamentadora nº 18, 
que trata das condições e ambiente de trabalho na indústria da construção, e, consequentemente, de 
cláusulas contratuais. | https://bit.ly/3jZFdL8 
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TCEPI | TCE/PI notifica 618 órgãos para que regularizem informações sobre licitações e con-
tratos  
Estão sendo notificados 96 órgãos estaduais, 217 prefeituras, 196 câmaras municipais, 69 Regimes 
Próprios de Previdência Social Municipais e outros 40 órgãos de administração municipal. | https://
bit.ly/3ieiucP  
 
TCEPI | TCE/PI vistoria hospital de campanha para vítimas da covid-19 em Parnaíba  
O hospital, aberto pela Prefeitura de Parnaíba, conta com 20 leitos de enfermaria e 10 de UTI para 
atendimento exclusivo de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave em casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. | https://bit.ly/30lqBhm  
 
TCERJ | TCE-RJ libera edital de licitação para reforma de maternidade em Niterói  
Edital prevê investimento de mais de R$ 17 milhões, e alterações devem ser divulgadas. | https://
bit.ly/3foD34b  
 
TCERJ | TCE mantém adiada licitação de R$ 357 milhões da Cedae 
Pedido de sobrestamento foi indeferido, e jurisdicionado deverá fazer ajustes no edital no prazo de 
30 dias. | https://bit.ly/30nnq8Y  
 
TCERJ | TCE mantém adiada licitação de R$ 357 milhões da Cedae TCE declara ilegal edital 
de licitação da Cedae no valor de R$ 49 milhões  
Ex-presidente do órgão foi multado em R$ 35 mil. | https://bit.ly/33kUUGX  
 
TCERJ | TCE encontra irregularidades em contrato de coleta de lixo de São João de Meriti | 
Ex-gestores deverão dar explicações sobre 12 achados em concessão de mais de R$ 1,7 bilhão. | 
https://bit.ly/3gpVC9s 

TCERN | Após desistência do Governo, Tribunal de Contas arquiva processo relativo a hospi-
tal de campanha 
A equipe técnica da Diretoria de Administração Direta havia iniciado o acompanhamento, contudo 
o Governo desistiu de implementar o projeto do hospital, o que ocasionou o arquivamento. | https://
bit.ly/3guLigI  
 
TCERN | TCE-RN realiza IV Fórum Nacional de Auditoria em parceria com o Instituto Rui 
Barbosa 
O IV Fórum vai abordar as NBASP 9020 – Avaliação de Políticas Públicas, com o tema “Ação Na-
cional das Políticas Públicas relacionadas ao Covid-19”. | https://bit.ly/31e1lJ9  
 
TCERS | TCE-RS suspende contratação de verificador independente para serviços de ilumi-
nação pública em Porto Alegre  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A análise adotou como base a quantidade de pontos de iluminação, fator determinante para os en-
cargos da futura contratada no acompanhamento dos indicadores de desempenho do Contrato de 
Parceria Público-Privada (PPP) firmado pelo Município na área de iluminação pública. | https://
bit.ly/39PamMG  
 
TCETO | TCE/TO vistoria obra do novo Quartel do Corpo de Bombeiros  
Equipe da Caeng usou o drone para realizar o aerolevantamento para as coordenadas geográficas. | 
https://bit.ly/33jxd1A  
 
TCMSP | TV Globo destaca pedido de esclarecimentos do TCMSP sobre vazamento na cober-
tura do Anhembi 
Relator da matéria no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), Edson Simões es-
tipulou prazo de cinco dias para o envio dos esclarecimentos e eventuais providências para os gra-
ves problemas de infiltração que, segundo o conselheiro, vêm se repetindo desde 2016. | https://
bit.ly/3fiXsaU  
 
TCMSP | TCMSP suspende licitação do serviço da tapa-buracos em São Paulo 
Foi diante do cenário e da exiguidade de tempo em relação à Abertura do Certame Licitatório, que o 
Conselheiro Roberto Braguim decidiu pela suspensão cautelar “de modo a evitar riscos e prejuízos 
ao Erário e violação à legislação aplicável à espécie”. |  
https://bit.ly/33o9ZYe  
 
TCMRJ |TCMRJ reanalisará processos sobre obras da Transbrasil, Transcarioca e Bacia de 
Jacarepaguá 
O ex-secretário municipal de Obras Alexandre Pinto e outras 21 pessoas, entre físicas e jurídicas, 
terão que devolver R$ 22 milhões ao município do Rio, além de pagar outros R$ 22 milhões de 
multa, ou 100% do valor do dano. Eles têm 15 dias para apresentar as suas defesas. | https://bit.ly/
31ivGrJ  
 
TCMBA | TCM constata irregularidades em obras em Presidente Tancredo Neves  
Foi determinado o ressarcimento aos cofres municipais, com recursos pessoais do gestor, na quantia 
de R$1.046.247,55, referente ao valor pago a mais por obra executada. O ex-prefeito ainda foi mul-
tado em R$20 mil. | https://bit.ly/2XmeL4y  
TCMBA | TCM constata sobrepreço em serviço de limpeza pública em Ilhéus  
Foi determinando ao gestor o ressarcimento aos cofres municipais, com recursos pessoais, de R
$1.656.585,98 – valor apurado do sobrepreço no processo licitatório (concorrência pública nº 
01/2013) que teve por objeto a prestação de serviços de “coleta e transporte de resíduos sólidos ur-
banos, domiciliares e comerciais, utilizando caminhões compactadores e respectiva guarnição”. Os 
conselheiros do TCM ainda multaram o prefeito em R$50 mil. | https://bit.ly/2Xnw2KL 
 
TCMBA | TCM suspende licitação sobre abastecimento de água em Caravelas  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O valor estimado do contrato seria de R$53.101.520,00. O relator do processo, conselheiro Francis-
co Netto, multou o gestor em R$5 mil. | https://bit.ly/30mObdv  
 
TCMBA | Ex-prefeito de Caetité é denunciado ao MPE por fraude em licitação  
Os contratos, que alcançaram o expressivo montante de R$4.941.802,57, tinham por objeto a loca-
ção de máquinas para serviços de recuperação de estradas vicinais, recuperação de calçamentos e 
reparos em meio-fio, sinalização horizontal em vias públicas na sede e distritos do município, pa-
vimentação de ruas na sede e no distrito de Brejinho das Ametistas. | https://bit.ly/39SsKnZ 
 
TCMGO |Relatório do TCMGO mostra preço médio das máscaras cirúrgicas descartáveis 
adquiridas pelos municípios goianos na prevenção à Covid-19 
O relatório tem como objetivo demonstrar o preço médio de compra das máscaras cirúrgicas descar-
táveis realizada pelos municípios do Estado de Goiás no período de 02/03 a 19/06/2020, com o pro-
pósito de fomentar o controle social quanto à qualquer processo de gastos públicos, bem como ser-
vir a parâmetro para as compras públicas no âmbito dos jurisdicionados do TCMGO. | https://bit.ly/
3k6MtFa 
 
TCMGO | Auditoria Operacional do TCMGO realiza reunião com gestores de Anápolis  
O objetivo geral da auditoria é avaliar e buscar aprimorar, em parceria com os gestores do municí-
pio, a gerência de pavimento em Anápolis. |  https://bit.ly/3gqsQWb  
 
TCMPA | TCM apura denúncia de irregularidade em contrato entre o SAAEP de Parauape-
bas e construtora 
O TCMPA constatou que o processo de dispensa de licitação e contrato para contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de locação, perfuração e construção de 10 poços tubulares 
profundos apresenta irregularidades de natureza grave, como fraude no processo de contratação di-
reta e prática de superfaturamento (sobrepreço), da ordem de 52%, perfazendo um dano estimado 
de R$ 1.313.548,52 ao Município. |  https://bit.ly/33pvmIH  
 
TCMPA | TCMPA apura denúncia de irregularidade em contrato da Semob de Parauapebas  
O TCMPA verificou que a alegação da dispensa pela necessidade em recuperar as vias por encontra-
rem-se no período de chuva, também não merece crédito, porque o período de chuva no Pará é de 
janeiro a maio e o contrato com a empresa A&L Locações e Serviços Ltda., foi assinado em 28 de 
maio deste ano, caracterizando mais uma vez, a desculpa para a formalização da dispensa. |  https://
bit.ly/3k6zrYb

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/30mObdv
https://bit.ly/39SsKnZ
https://bit.ly/3k6MtFa
https://bit.ly/3gqsQWb
https://bit.ly/33pvmIH
https://bit.ly/3k6zrYb

