
DENÚNCIA 

 

ENVOLVIDOS: 
 

1. Rigo Alberto Telis de Sousa (Prefeito de Barra do Corda – MA); 
2. Maria Edivania Pereira da Silva (Coordenadora de Receita e Despesa); 
3. Nakyoane Cunha Andrade (Secretária Municipal de Saúde); 
4. Diagonal Locação de Veículos Ltda. (Contratada); 
5. Jose Bezerra Veras Junior (Sócio da Empresa Diagonal Locação de Veículos); 
6. Ana Aurea Brandão Veras (Sócia da Empresa Diagonal Locação de Veículos); 
7. Construtora Cardoso EIRELI (Participa da possível fraude); 
8. Lailson Fernandes Cardoso (Titular da Empresa Construtora Cardoso EIRELI); 
9. RL Locações EIRELI (Participa da possível fraude); 
10.  Rayann Oliveira Lucena Lopes (Titular da Empresa RL Locações EIRELI); 

 
 
POSSÍVEIS CRIMES: 
 

1. Fraude e direcionamento de contratação pública; 
2. Improbidade Administrativa; 
3. Crime de responsabilidade; 
4. Sobrepreço e Superfaturamento; 
5. Emissão de documento com conteúdo ideologicamente falso. 

 

I- INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de denúncia por possível prática dos crimes informados acima, cujos atos 

levaram o Fundo Municipal de Saúde de Barra do Corda ao prejuízo de até R$ 374.038,08 

(trezentos e setenta e quatro mil trinta e oito reais e oito centavos) distribuídos da seguinte 

forma: 

a. R$ 61.366,40 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de janeiro de 

2021; 

b. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de janeiro de 2021; 

c. R$ 61.366,40 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de fevereiro 

de 2021; 

d. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de fevereiro de 2021; 

e. R$ 61.366,40 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de março de 

2021; 

f. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de março de 2021; 

g. R$ 36.819,84 (trinta e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de abril de 

2021; 

h. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de abril de 2021; 



i. R$ 36.819,84 (trinta e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de maio de 

2021; 

j. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de maio de 2021; 

k. R$ 36.819,84 (trinta e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) 

referente ao superfaturamento de 05 veículos do tipo VAN durante o mês de junho de 

2021; 

l. R$ 13.246,56 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais cinquenta centavos) referente 

ao sobrepreço de 02 veículos do tipo VAN durante o mês de junho de 2021; 

 

 

 

 
 

 



II- DA ANÁLISE 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DIRETA - Contrato nº 02/2021 

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda. 

Processo: 02/2021. 

Objeto: Locação de veículos tipo van para transportes de pacientes para tratamento de 

hemodiálise na cidade de CAXIAS - MA. 

Contratada: Diagonal Locação de Veículos Ltda., CNPJ 12.231.343/0001-45. 

 

1.1.1. Estimativa de quantidade 

Entre outros detalhes técnicos do veículo, o Termo de Referência se limita a informar que 

serão necessários 07 (sete) veículos do tipo Van, com capacidade para o transporte de no 

mínimo 15 passageiros. 

 

Nota-se que não é apresentado informações importantes para a aferição do quantitativo, 

por exemplo: quantidade de pacientes a serem atendidos, e periodicidade das viagens. 

Não conseguirmos obter documentos relacionados aos pacientes, no entanto, ao 

questionarmos uma servidora da Secretaria de Saúde de Barra do Corda, nos foi relatado que 

ao todo eram 45 pacientes, que iam 3 vezes por semana ao Município de Caxias realizar 

tratamento por hemodiálise. A mesma servidora relatou ainda, que a cada dia, vão no máximo 

vão 25 pacientes. Sendo assim, considerando que cada van deve transportar no mínimo 15 

pacientes, podemos concluir que 2 vans seriam suficientes para atender a demanda, e ainda 

assim, no dia com mais pacientes, restariam 5 vagas. 

Como informado, possivelmente foram contratados e pagos 5 veículos a mais que o 

necessário. 

 

1.1.2. Cotação de Preços 

Não localizamos documento que comprove a correspondência partindo da Prefeitura 

Municipal de Barra do Corda – MA destinada às empresas prestadoras de serviços, onde o 

município solicita cotação de preços. Ressalta-se que é de fundamental importância a 

identificação do modo como ocorreu o pedido de cotação de preços, pois, tal informação pode 

ser útil na identificação de possível direcionamento de licitação. 

Em análise superficial, identificamos a existência de cotações das empresas Diagonal 

Locação de Veículos Ltda. CNPJ 12.231.343/0001-46, Construtora Cardoso EIRELI., e RL Locações 

EIRELI. CNPJ 31.562.460/0001-37. 

Passamos então a análise detalhada de cada uma das cotações. Vejamos. 

I. Cotação - Diagonal Locação de Veículos Ltda 

A empresa Diagonal Locação de Veículos Ltda apresentou a seguinte cotação: 



 

Ao realizarmos buscas de processos de contratações públicas no intuito de verificar se a 

empresa Diagonal Locação realmente exerce atividade de locação de veículos, constatamos que 

de fato esta é sua atividade principal. No entanto, um dos processos nos chamou atenção, que 

no caso é o que resultou na Ata de Registro de Preços nº 015/2021 da Assembleia Legislativa do 

Estado do Piauí.  

Ata mencionada anteriormente, contempla o Registro de Preços para contratação de 

locação de diversos veículos, dentre estes consta como descrição do item 19, a locação de van 

para no mínimo 15 passageiros, ou seja, o mesmo objeto do Contrato 02/2021 firmado entre a 

Prefeitura de Barra do Corda e a empresa Diagonal Locação de Veículos Ltda.  

Contudo, para este item, ao contrário do ocorrido em Barra do Corda, a empresa Diagonal 

Locação não logrou êxito, pois, apesar de ter apresentado proposta para locação de van para no 

mínimo 15 passageiros ao valor mensal de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais), 

seu preço foi não foi o mais vantajoso para a assembleia legislativa do Piaui. Veja: 

 

 



A situação acima deixa claro que em relação ao Contrato firmado com a Prefeitura de 

Barra do Corda, foi pago R$ 6.623,28 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e oito 

centavos) a mais por unidade em relação ao ofertado para a Assembleia Legislativa do Estado 

do Piauí. Tal situação é identificada pelo fato de o Município de Barra do Corda ter contratado 

e pago R$ 12.273,28 (doze mil duzentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) por um 

item que poderia ser contratado na mesma empresa por no máximo R$ 5.650,00 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta reais). 

Por outro lado, apesar de ser o mesmo tipo de veículo, para o município de Barra do 

Corda, aparentemente a locação é de veículo com motorista e combustível, itens estes que 

aparentemente não foram exigidos por aquela assembleia, sendo assim, poderia ser natural que 

para Barra do Corda o valor não fosse o mesmo.  

Visto isso, e como não foi apresentado composição de custo na cotação, passamos análise 

da possível composição de custo a ser aplicada ao caso, vejamos: 

Custo Valor (R$) 

Aluguel do Veículo 5.650,00 

Motorista 2.670,00 

Combustível 3.953,28 

TOTAL 12.273,28 

Onde:  

- No aluguel do veículo foi considerado o valor cotado pela empresa para locação mensal de van 

sem motorista e sem combustível. 

- Em motorista foi apresentado o valor do salário + encargos + benefícios de um motorista no 

estado do Maranhão, de acordo com o exigido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários do Estado do Maranhão. 

- Em combustível foi considerado o valor total cotado em Barra do Corda, menos custo com 

aluguel do veículo, menos custo com motorista. 

 

Na composição simulada, o único item que não tivemos como mensurar de fato, foi o 

custo com o combustível, isso ocorre porque o termo de referência é omisso, e não informa a 

quantidade mínima de quilômetros a serem rodados no mês. Porém, informações coletadas dão 

conta de que as Vans que transportam os pacientes para tratamento por hemodiálise em Caxias 

são abastecidas pelo próprio município, o que indica possível sobrepreço de no mínimo R$ 

3.953,28 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) por cada Van 

efetivamente locada. 

Ressalta-se ainda, que informações não confirmadas relatam que possivelmente o 

motorista também é pago pela própria prefeitura, fato que se for confirmado, elevaria o 

sobrepreço para no mínimo R$ 6.623,28 (seis mil seiscentos e vinte e três reais de vinte e oito 

centavos). 

 

II. Cotação - Construtora Cardoso EIRELI. 

Independente de verificação da capacidade técnica da empresa, ou mesmo análise de 

valores cotados, um único fato já comprova de forma cabal a fraude não só na cotação de preços 

da empresa Construtora Cardoso, mas também a fraude em todo o processo de contratação e 

provavelmente até mesmo na execução do contrato.  

O fato em questão é que a cotação de preços supostamente apresentada pela empresa 

Construtora Cardoso EIRELI é a seguinte: 

 



 

 

Notem que a cotação tem toda uma aparência de legalidade, o timbre, endereço, nome, 

todos são os mesmos que comumente são utilizados pela empresa Construtora Cardoso, até 

mesmo a assinatura do titular aparentemente é a mesma, pois se assemelha a assinatura que o 

Sr. Lailson Fernandes Cardoso realizou em outros contratos que a empresa Construtora Cardoso 

EIRELI tem com o Município de Barra do Corda. 

No entanto, ao analisarmos mais a fundo o conteúdo da cotação, identificamos que o 

CNPJ constante na cotação é o de nº 14.926.785/0001-32. 

 

 

Ao verificarmos a situação do CNPJ, constatamos que em verdade este CNPJ pertence a 

empresa Logus Copiadoras, Digitalização e Sistemas Ltda. 



 

 

Sendo que o verdadeiro CNPJ da empresa Construtora Cardoso EIRELI é o de nº 

03.785.719/0001-73. 

 

 

Tudo isso não passaria de um erro de digitação caso não fosse uma “coincidência”.  

A “coincidência” mencionada, é o fato de o Srº. José Bezerra Veras Junior, ser sócio 

administrador tanto da empresa Diagonal Locação de Veículos Ltda. quanto da empresa Logus 

Copiadora, Digitalização e Sistemas Ltda. Vejamos: 



 

..................................................................................................................................... 

 

 

Em verdade, não há nenhuma coincidência no CNPJ da empresa Logus Copiadoras, 

Digitalização e Sistemas Ltda aparecer na suposta cotação de preços da empresa Construtora 

Cardoso EIRELI. O que de fato ocorreu foi a nítida fraude na cotação de preços e no processo de 

contração por meio de Dispensa de Licitação.  

Nota-se, o intuito de dar um ar de legalidade à fraude na contratação pública, ao 

sobrepreço, e ao superfaturamento, visto que foi conta com a participação de uma empresa que 

vem sendo utilizada pelo Prefeito de Barra do Corda, o Sr. Rigo Telis (PL), para desviar recursos 

da Prefeitura de Barra do Corda. 

 

III. Cotação - RL Locações EIRELI. 

A empresa RL Locações EIRELI apresentou a seguinte cotação: 



 

 

A empresa RL Locações apresenta R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como valor para locação 

mensal de uma Van, valor este que já se mostra bem acima do valor de mercado conforme já 

explanado no estudo da cotação de preços da empresa Diagonal Locações. 

Além do valor acima do mercado, outro fato que nos chama atenção é que a empresa RL 

Locações está sediada no Município de Gonçalves Dias - MA, e ao analisarmos dados da Receita 

Federal, identificamos que em todo o Município de Gonçalves Dias, existem apenas 227 

empresas com fins lucrativos com CNPJ ativo. Fato que por si só não é ato desabonador da 

empresa, no entanto, se analisarmos que a empresa RL Locações não possuí site na internet, 

não é uma empresa conhecida ao menos a nível estadual, junto com o fato de estar sediado em 

um município que não é referência comercial a nível estadual tão pouco regional. E alinharmos 

tudo isso aos seguintes fatos: 

a. A empresa Construtora Cardoso EIRELI, já mencionada anteriormente por estar 
envolvida em fraude na cotação de preços deste mesmo processo de contratação 
também é sediada no pequeno e pouco desenvolvido município de Gonçalves Dias; 

b. Os Certificados de Registro Cadastral de 2021 tanto da empresa Construtora Cardoso 
quando da RL Locações foram emitidas no mesmo dia e em sequência; 

  
 

 



c. Assim como os Certificados de Registro Cadastral de 2021, os Alvarás de 
Funcionamento de 2021 tanto da empresa Construtora Cardoso quando da RL 
Locações também foram emitidas no mesmo dia e em sequência; 

  

 

Se aliarmos tudo isso podemos ao menos ligar um sinal de alerta sobre a idoneidade da 

cotação apresentada pela empresa RL Locações, pois fica a questão, porque o Município de Barra 

do Corda não buscou a cotação em sites especializados da internet, ou mesmo em empresas 

sediadas em centros comerciais de médio e/ou grande porte? 

 

1.1.3. Capacidade Técnica e Financeira 

O Atestado de Capacidade Técnica, Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis 

atualizadas são documentos fundamentais para que o ente público possa verificar se de fato a 

empresa tem capacidade para execução do contato. 

No caso do Contrato nº 02/2021, o município de Barra do Corda acatou Balanço 

Patrimonial e Demonstrações contábeis do exercício de 2019, o que contraria os artigos 30 e 31 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

1.1.4. Aditivo Contratual 

Em 08 de janeiro de 2021 foi assinado o Contrato nº 02/2021, tendo sua vigência iniciada 

a partir da assinatura, e vigência final em 08 de abril de 2021. Inicialmente o contrato previa a 

locação de 07 Vans pelo período de 03 meses. 



  

Posteriormente, em 08 de abril de 2021, assinou-se termo aditivo prorrogando o contrato 

por mais 03 meses, e reduzindo a quantidade de Vans locadas de 07 para 05. 

 

Tivemos informações de que que entre janeiro e abril de 2021 não houve o acréscimo, 

tão pouco a redução de pacientes que utilizam o transporte fornecido pelo município para 

realizar tratamento por hemodiálise em Caxias. 

A situação descrita acima é mais uma prova de que nunca existiu demanda que justificasse 

a contratação de 07 Vans para o transporte de pacientes para tratamento por hemodiálise. 

 

 

III- DOS PEDIDOS 

Sendo assim, solicitamos que: 

a. A presente denuncia seja tratada com a Máxima urgência; 

b. Caso o Ministério Publico entenda viável, que se dê prosseguimento a procedimento 

criminal ou cível cabível. 

c. Caso o Ministério Publico progrida com procedimento criminal, que solicite ao juízo 

competente o afastamento imediato de Rigo Alberto Telis de Sousa, Maria Edivania 

Pereira da Silva e Nakyoane Cunha Andrade, do exercício de seus respectivos cargos 

durante a instrução criminal. 


