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A Escola de Contas Públicas do Amazonas (ECP/TCE-AM) levará no
período de 16 a 20 de maio, cursos de qualificação para os
municípios de Manacapuru e Benjamin Constant.

ECP levará cursos de qualificação para municípios do interior do
Amazonas

Em Carauari, pregões presenciais são suspensos por
conselheiro do TCE-AM

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Fabian Barbosa,
suspendeu dois pregões organizados pela Prefeitura de Carauari.
Após representação interposta pela Secretaria de Controle Externo
do Tribunal, o conselheiro Fabian Barbosa suspendeu os pregões
presenciais nº 033/2022 e 034/2022.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

TCE e IRB realizam seminário em Semana do Meio Ambiente
para discutir gestão de resíduos sólidos

Em parceria com o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas do
Amazonas realiza mais uma ação ambiental no dia 6 de junho, às 8h,
no auditório do TCE. O seminário ‘Gestão Pública de Resíduos
Sólidos: Desafios e Oportunidades’ vai contar com especialistas na
área ambiental para tratar de assuntos relacionados a resíduos
sólidos no país.

Cautelarmente, conselheira do TCE-AM suspende licitação de
Tefé

A conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins dos
Santos, suspendeu uma licitação organizada pela Prefeitura de
Tefé. O pregão presencial nº 010/2022 tinha por objetivo registrar
preços para aquisição de produtos para merenda escolar, mas
foram identificadas irregularidades na execução o certame.

Conselheiro Mario de Mello suspende licitação da Prefeitura
de Canutama

Relator das contas da Prefeitura de Canutama, o conselheiro do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello,
suspendeu, cautelarmente, um processo licitatório do município
por falta de transparência e por descumprimento à Lei de Acesso à
Informação.

https://www.instagram.com/tceamazonas/
https://www.instagram.com/tceamazonas/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/TCEAM/
https://www.facebook.com/TCEAM
https://twitter.com/TCEAM
https://twitter.com/TCEAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/c/TCEAMoficial
https://www.youtube.com/channel/UCzw1GitHuSiGb4xZTccKv3A
https://falandodecontas.webradiosite.com/
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54135
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54171
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54197
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54151
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54122
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54135
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54171
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54197
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54122
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54151

