
linha do tempo dos principais eventos relacionados a

arena pernambuco

Concorrência
Pública
Nº 001/2009-CPL/PPP

JAN
2009
11/01/08

Contrato de Concessão
Administrativa para

Exploração da Arena
Multiuso da Copa 2014

assinatura de
Contrato de Concessão
Administrativa
CGPE 001/2010

jun
2010

15/06/2010

criação do Órgão
responsável pela 
coordenação:
da Copa 2014

SECOPA

Processo TC nº 1103358-7
análise do Contrato de
Concessão Administrativa
para Exploração.

MAIO
2011

11/05/2011

AUDITORIA ESPECIAL

Processo TC nº 1103358-7
Julgado regular com
ressalvas (envio de
relatório, acesso a obra ...)

out
2011

10/10/2011

AUDITORIA ESPECIAL

Processo TC nº 1201648-2
objeto na Concessão
Administrativa para
Exploração da Arena

MARÇO
2012

08/03/2012

AUDITORIA ESPECIAL

entrega e inauguração
da arena multi-uso
pernambuco para a
copa 2014

MAIO
2013

22/05/2013

conclusão da obra

Processo TC nº 1405057-2
acompanhamento de
execução contratual

JULHO
2014

23/07/2014

AUDITORIA ESPECIAL

solicitação pelo tce
para real aferição dos
custos de construção da 
arena pernambuco

Junho
2013

notificação

solicitação para
análise de viabilidade
econômica da ppp

nov
2014

11/14

alerta ao estado jun
2015
06/2015

estudo fgv
em resposta o estado
contrata análise
de viabilidade
econômica a fgv.

dez
2015

29/12/2015

resultados fgv
resultado aponta
que contrato deve
ser rescindido

governo anuncia
rescisão do contrato
da arena

março
2016
03/2016

nota oficial do estado

rescindido contrato de
concessão da Arena.
Valor reconhecido da
arena R$ 237,59 milhões

junho
2016

06/06/2016

rescisão de contrato

solicitação de
compartilhamento
de informações da
operação fair play

junho
2016

08/06/2016

colaboração com a PF
autorização do ministro
celso de mello para
compartilhamento de
provas

março
2017

10/03/2017

informações do stf

suspensão de todos os
pagamentos da
arena pernambuco.

julho
2017

10/07/2017

medida cautelar

auditoria do balanço
da concessionária

out
2015
10/2015

auditoria contábil

nov
2017
11/2017

cautelar - 2ª modulação

* Cons. Cidade da Copa *
Odebrecht Investimentos,
Odebrecht Engenharia,
Arena Pernambuco
Negócios e Investimentos S.A.

EMPRESA
CONTRATADA

limitar custo total
de construção em
R$ 479 milhões

abril
2016

29/04/2016

tag com gov. pe câmara libera a 
parcela  doA
financiamento

ago
2017
08/2017

cautelar - 1ªmodulação

câmara libera gastos
referentes a despesas
operacionais, tributarias 
e trabalhistas - R$ 350 mil


