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OFICIO N° 00121/2020 – GDMR/ALPB    

DEPUTADO MOACIR RODRIGUES                                                     

 

Exmo. Senhor Conselheiro-Presidente 

Dr. ARNÓBIO ALVES VIANA 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

João Pessoa – Paraíba 

 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, 

 

Diante das denuncias realizadas perante os meios de comunicação 

do Estado, face a necessidade de melhor averiguação dos fatos ali externados, os quais 

relatam sobre a contratação de carro-pipa no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) 

por mês realizada pelo município de Alcantil – PB. 

Onde segundo relatos, tais informações constam inclusive no 

sistema SAGRES, e esta contratação se deu através de dispensa de licitação. 

 

 

O total contratado se deu no montante de R$ 146.000,00 (Cento e 

quarenta e seis mil reais) com validade até 23 de Junho do corrente ano, ato este praticado 

através da dispensa de licitação de nº 016/2020. 

Sendo realizado posteriormente outro procedimento de dispensa a 

licitação com igual objeto sob o nº 024/2020 no montante de R$ 167.040,00 (Cento e 
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sessenta e sete mil, e quarenta reais), com vigência até 18 de Dezembro de 2020. 

Vale destacar que, o valor montante da contraprestação dos 

serviços mensais somam quase a metade do valor total do veículo, e sem levar em 

consideração ao o dispêndio de valores para arcar com o combustível e manutenção desses 

carros-pipa. 

Segue matéria veiculada: 

http://www.blogdobrunolira.com.br/2020/08/denuncia-prefeitura-do-cariri-paga-r-29-mil-

por-mes-para-proprietario-de-carro-pipa/ 

Ainda se não bastasse a denuncia no portal supramencionada, no 

programa da sexta do Correio da Manhã o tema também foi debatido, o qual trouxe a baila 

a denuncia de eventual superfaturamento na contratação do carro-pipa, trazendo mais um 

breve histórico dos valores pagos durante os 4 últimos anos, relatando uma crescente no 

montante pago, mês a mês e ano a ano. Segue o link https://youtu.be/okVks45QXuo .  

Como se observa abaixo, trouxemos a este presente ofício 

informações dos anos de 2018 e 2019, além do apresentado acima com o ano de 2020. 

Segundo se analisa, se constata um crescimento constante dos valores pagos para fins da 

mesma contratação, e nos causa estranheza o fato desta ser realizado, ano a ano, com o 

mesmo fornecedor, o Sr. Dineilton José de Brito Souza.  

 

http://www.blogdobrunolira.com.br/2020/08/denuncia-prefeitura-do-cariri-paga-r-29-mil-por-mes-para-proprietario-de-carro-pipa/
http://www.blogdobrunolira.com.br/2020/08/denuncia-prefeitura-do-cariri-paga-r-29-mil-por-mes-para-proprietario-de-carro-pipa/
https://youtu.be/okVks45QXuo
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Vale frisar que a amostragem acima, se dá em análise de um único 

carro-pipa, sendo necessário a análise dos demais contratados, frutos dos objetos das 

dispensas de licitação de nº 016/2020, 018/2020; 019/2020; 020/2020/ 022/2020 e 

024/2020. 

Só no corrente ano, o montante atual chega a quantia de 457.200,00 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, e duzentos reais) só em contratação direta de carros-

pipa. 

 

Assim, diante de tudo relatado, requer deste Douto órgão 

fiscalizador: 

- Que apure os fatos relatados, determinando a aplicação dos 

recursos na forma condizente com os preceitos constitucionais e obedecendo a probidade 

da administração dos recursos públicos; 

- Que caso seja encontrada ilegalidade, sejam aplicadas as penas 

estabelecidas em lei; 

- Requer ainda, que seja apurada a legalidade na forma de 

contratação dos serviços de contratação de carro-pipa mediante dispensa de licitação, 

levando-se em conta o numero de carros contratados pela edilidade, período e somatório 

dos valores contratados, considerando cada dispensa de licitação realizada. 
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João Pessoa, 24 de Agosto de 2020 

 
MOACIR RODRIGUES 

Deputado Estadual 

 


