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TCU 
Ministério da Saúde deve fazer novo pregão eletrônico para compra de imunoglobulina 
humana 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Saúde anule o 
Pregão Eletrônico 126/2022, para a aquisição de imunoglobulina humana, utilizada no 
tratamento de diversas doenças e ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS).  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-da-saude-deve-fazer-novo-pregao-
eletronico-para-compra-de-imunoglobulina-humana.htm 
 
TCM-BA 
CONGRESSO DISCUTE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE: UM DIÁLOGO A FAVOR 
DA CIDADANIA 
 
Uma reunião dos comitês técnicos do Instituto Rui Barbosa (IRB), na tarde desta terça-feira 
(28/02), marcou o início da programação do VIII Congresso Internacional de Controle e 
Políticas Públicas, que se realiza em Salvador, no centro de convenções do Hotel Deville, 
em Itapuã. 
https://www.tcm.ba.gov.br/congresso-discute-desenvolvimento-e-controle-um-dialogo-a-
favor-da-cidadania/ 
 
TCE-ES 
Auditoria aponta problemas em construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha 
 
Em análise de processo de fiscalização na modalidade acompanhamento, o Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiu determinações à Secretaria de Estado 
da Justiça (Sejus) em razão de achados na construção da Penitenciária Estadual de Vila 
Velha (PEVV VI). A fiscalização abrangeu o período de serviços de 17 de março a 11 de 
novembro do ano passado e foi realizada pelo Núcleo de Controle Externo de Edificações 
(NED). 
https://www.tcees.tc.br/auditoria-aponta-problemas-em-construcao-da-penitenciaria-
estadual-de-vila-velha/ 
 
TCE-MG 
TCE fiscaliza convênio de U$ 70 milhões do 'Melhor Saúde' em Belo Horizonte 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) realizou entre os dias 23 e 27 
de fevereiro mais uma auditoria no Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade 
das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte, conhecido como “Melhor Saúde”. O 
programa é financiado com recursos de um convênio celebrado entre a Prefeitura de BH e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor total de U$ 70 milhões. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626175 
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TCE-PR 
TCE-PR recomenda melhorias na assistência social prestada por 8 municípios 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 
19 recomendações para oito municípios. O objetivo das medidas, cujo prazo para 
implementação varia de um a doze meses, é melhorar a prestação de serviços de 
assistência social por parte das prefeituras. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-melhorias-na-assistencia-social-
prestada-por-8-municipios/10277/N 
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