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Denuncia - Licitação Detran/ES - Dep. Carlos Von

 Excelen�ssimo(a) Sr(a) Superintendente do Departamento de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo, Dr. Jairo
Souza da Silva , 

Urgente.

Chegou ao meu conhecimento conteúdo de pen drive, extraído para a nuvem do Google cloud acessível no link
abaixo, que traz provas robustas de suposto direcionamento da licitação do cerco eletrônico em curso no
DETRAN/ES, no valor de R$ 139 milhões de reais.

O pen drive supostamente vazou de dentro da Empresa DAHUA, líder do consórcio vitorioso no certame, sendo
que em seu conteúdo constam uma série de documentos internos do governo do Espírito Santo e também
externos da empresa chinesa acima referida.  

Tais documentos consistem em versões e produção final de planilhas, editais, termos de referências, respostas aos
órgãos de controle (internos e externos), e-mails, dentre dezenas de outros. 

Ao clicar no botão direito sobre os arquivos, no item "propriedades", surge como autor de tais documentos a
empresa DAHUA, sendo que em alguns aparece também o nome do gerente de engenharia da mesma, Lucas
Kubaski. 

A denúncia enviada ao conhecimento desde parlamentar cita o nome desse funcionário e também do Diretor
Fábio Lopes, como mentores e ar�culadores da corrupção neste procedimento, bem como negociação de propina
do montante de R$ 40 milhões, a serem pagos ao alto escalão do Governo do Espírito Santo. O pen drive,
segundo os denunciantes, pertenceria a eles. 

Esse pen drive mostra toda a construção da licitação, um ano e meio antes de sua publicação, quando se iniciou
sua tramitação dentro do Governo Estadual, com as devidas jus�fica�vas para sua deflagração. 

Também mostra documentos da empresa DAHUA, internos, como especificações de seus produtos, planilhas de
preços, termos de confidencialidade com as empresas do esquema e até mesmo e-mails da direção da DAHUA no
Brasil para a matriz na China com pedido de ajuda para incluir as especificações para um  projeto no Espírito
Santo, indicando claro direcionamento, antes mesmo da publicação da consulta pública de dezembro/2019 que
antecedeu a licitação em dezembro de 2020. Esse e-mail tem a data de 13 de agosto de 2019, quatro meses antes
da consulta pública e um ano e meio antes da licitação, diga-se de passagem.

A prova eletrônica mostra que a empresa DAHUA, líder do consórcio ganhador de nome "Pedras Verdes", montou
toda a licitação em seu favor, através de acesso privilegiado e conluio com agentes públicos do Governo do Estado
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do Espírito Santo.

A ponte entre a empresa chinesa e o Governo seria Vitor Murad, coordenador de inovação e tecnologia da
Secretaria de Estado de Governo (SEG), homem de confiança do ex-Secretário da pasta Tyago Hoffmann, hoje
Secretário de Ciência e Tecnologia. O cargo de Murad foi criado por Hoffmann em 2019 para concentrar poderes
sobre licitações milionárias da área de tecnologia, dispensando a par�cipação da Prodest em casos de
emergência. Basta ver os atos cons�tu�vos desse órgão. Isso esvaziou a autarquia Prodest, estranhamente,
concentrando na pasta do ex-Secretário da SEG Tyago Hoffmann controle integral sobre tais procedimentos. Uma
manobra a�pica, que não tem a ver com as a�vidades fins e atribuições da Secretaria de Governo (SEG).

As consultas públicas que antecederam as licitações e definiriam especificações e conceitos do certame passaram
a ser todas do crivo decisório de Vítor Murad e sua coordenadoria, sendo que ao final de 2019 já foram alvo de
denúncias e polêmicas sobre suposto direcionamento, chegando a ser canceladas por conta disso. Agora, por
conta do surgimento do pen drive em questão, se apresentam provas robustas do que já se suspeitava, a exigir
imediata inves�gação.

A licitação do cerco eletrônico estadual do DETRAN, no valor de R$ 139 milhões de reais, nasceu desse laboratório
da dupla Tyago Hoffmann e Vitor Murad, já havendo suspeitas robustas sobre a lisura do procedimento, tendo
inclusive um veículo de imprensa do Espírito Santo antecipado 24h antes do início do certame quem seria o
vitorioso (Empresa DAHUA, líder do consórcio ganhador).

A licitação, do ponto de vista obje�vo, foi marcada por uma série de atos estranhos e truculentos para dar a
vitória ao consórcio da empresa chinesa, inclusive a desclassificação do 1º colocado, que supostamente furou o
direcionamento por se tratar de um consórcio de empresas grandes e cujo lance foi de R$ 118 milhões, R$ 21
milhões de reais a menos do que o 2º (consórcio da DAHUA, com R$ 139 milhões). 

Nesse cenário, antes mesmo do surgimento do pen drive, as manobras da comissão de licitação eram evidentes,
com ques�onamentos de uma empresa de sinalização do Espírito Santo que sequer par�cipou do certame, para
preparar a desclassificação desse 1º colocado com menor preço. A empresa foi a ROTA, in�mamente ligada ao
Secretário Tyago Hoffmann. Beira a infan�lidade e ao escárnio esse movimento, de fácil compreensão de suas
intenções espúrias.

Tamanha a desfaçatez que a DAHUA sequer foi obrigada a cobrir o preço do 1º colocado, como condição para ser
contratada pelo DETRAN. O consórcio desclassificado tem o mesmo serviço em vários Estados, possuem sólida
estrutura empresarial, portanto sabem o quanto custa a sua execução, sem tomar prejuízos. O consórcio da
DAHUA, por sua vez, simplesmente alegou que o valor de R$ 118 milhões de reais do 1º colocado desclassificado
não era o suficiente para executar o contrato do cerco eletrônico, tendo a comissão de licitação aceitado
passivamente a explicação da empresa e feito uma diminuição simbólica, para manter em R$ 131 milhões de
reais, ou seja, R$ 13 milhões de reais acima do vencedor. 

O pen drive trouxe de forma inédita na história de um governo capixaba, a prova material e robusta do plano
subje�vo, mostrando o oculto e as entranhas do procedimento licitatório. A empresa DAHUA teve acesso
irrestrito e controle total de toda a disputa, montando um teatro de compe��vidade para ao final lhe dar a
vitória. E mesmo assim, quase perdeu para um concorrente que deu o menor preço, sendo que a empresa
chinesa só conseguiu a desclassificação do vencedor que inesperadamente furou seu esquema, através da
truculência e conluio de vorazes agentes públicos do Governo do Espírito Santo em seu favor.

Evidentemente, é necessário uma perícia do pen drive para confirmação de sua auten�cidade e origem.
Entretanto, esse material já é o suficiente para suspender a licitação e instaurar inves�gação, a fim de se
esclarecerem os fatos. O Governador do Espírito Santo Renato Casagrande deveria ser o primeiro a defender
apurações rigorosas e responsabilização dos envolvidos doa a quem doer, mas pela nota oficial do Governo, ele
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parece querer blindar o procedimento e endossar uma falsa legalidade que não se sustenta frente às provas do
pen drive. O escândalo que se desenha é sem precedentes e indica uma tempestade perfeita sobre os envolvidos,
sobretudo se o governo capixaba não reagir à altura dos princípios republicanos.

Diante desse cenário, dou ciência dos fatos a Vossa Excelência e solicito as providências cabíveis, o que faço
diante da urgência e gravidade do caso, a ostentar suposta organização criminosa atuando no Governo do Estado
do Espírito Santo na área de tecnologia, para beneficiar empresas e, com isso, patrocinar desvio de recursos
públicos e enriquecimento ilícito de agentes públicos e privados.

Ressalto que a licitação está em fase final e sendo acelerada, com o Consórcio da empresa DAHUA já declarado
vencedor e pendente somente de realização dos testes de campo (prova de conceito), que foi convocado em
plena pandemia do covid para sua realização presencial, na contramão das medidas restri�vas decretadas pelo
próprio Governador Renato Casagrande. Isso, por óbvio, aumentam as suspeitas sobre os interesses de agentes
públicos e comissão de licitação em torno do certame.

Por derradeiro, informo que recebi o pen drive e fiz a extração dos dados para o link do Google drive que segue
abaixo, por meio do qual Vossa Excelência terá acesso a todo o conteúdo para as providências cabíveis.

Além disso, elenquei abaixo reportagens de veículo da imprensa capixaba que recebeu o pen drive e repassou a
este parlamentar, sendo que nos links abaixo é possível ter uma compreensão didá�ca e por amostragem dos
fatos gravíssimos de direcionamento dessa licitação. 

O valor de R$ 139 milhões de reais para um projeto de cerco eletrônico estadual não deveria ser prioridade em
plena pandemia, até porque não é serviço essencial. Esse valor permi�ria a aquisição de mais 8 milhões de
vacinas Corovac ou Oxford, permi�ndo a vacinação do total da população capixaba por três vezes. Além da
montagem de leitos, respiradores, anestesia e outros em falta nas estruturas hospitalares da rede estadual.

A competência é concorrente, federal e estadual, pois se trata uma empresa chinesa que supostamente age em
formato de organização criminosa em mais de um Estado, como Espírito Santo, Ceará e Mato Grosso do Sul,
conforme a denúncia em anexo que encaminhou o pen drive por Correios. Sendo crimes que ultrapassam a
fronteira de um Estado, impõe-se também a competência federal para inves�gar os fatos e processar os
envolvidos.

Isto posto e firme em tais argumentações, este Parlamentar requer a atuação de Vossa Excelência, como órgão
defensor da sociedade, do Estado de Direito e guardião do erário público, que tome as providências cabíveis em
face das provas eletrônicas constantes no pen drive, extraídas no link do Google drive abaixo, a fim de se
suspender a licitação direcionada enquanto durarem as inves�gações e, em se confirmando os fatos, anular o
certame com a mais rigorosa punição dos marginais que se dedicam a roubar os cofres públicos em meio a uma
crise sanitária que matou mais de 320 mil brasileiros, dos quais 7.604 são capixabas. 

Link do google drive: 
h�ps://drive.google.com/drive/folders/11sDtjqfONJLTkVzpRi3LVp9DSQhOR7Mn 

Link das reportagem: 
h�ps://www.folhadoes.com/no�cia/poli�ca-denuncia/76826/pen-drive-mostra-mails-direcao-dahua-montando-
licitacao-detran-muito-antes-sua-publicacao 

h�ps://www.folhadoes.com/no�cia/poli�ca-denuncia/76814/escandalo-pen-drive-denuncia-fala-propina-r-40-
mi-casagrande-seu-grupo 

https://drive.google.com/drive/folders/11sDtjqfONJLTkVzpRi3LVp9DSQhOR7Mn
https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/76826/pen-drive-mostra-mails-direcao-dahua-montando-licitacao-detran-muito-antes-sua-publicacao
https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/76814/escandalo-pen-drive-denuncia-fala-propina-r-40-mi-casagrande-seu-grupo
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h�ps://www.folhadoes.com/no�cia/poli�ca-denuncia/77011/pen-drive-propina-novas-provas-corrupcao-
envolvendo-alto-escalao-governo-es 

h�ps://www.folhadoes.com/no�cia/poli�ca-espirito-santo/76712/urgente-pen-drive-comprova-corrupcao-na-
licitacao-detran-r-139-milhoes-envolve-governador-es 

h�ps://www.folhadoes.com//no�cia/poli�ca-denuncia/66094/secretario-governo-muda-lei-controlar-licitacoes-
milionarias-esvazia-prodest 

Anexo: 
Arquivo correspondência.  

Peço a gen�leza de confirmar o recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

CARLOS VON 
Deputado Estadual 
Líder do Avante 
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