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Vitória, 26 de janeiro de 2021. 

 

OF. GDCV Nº 05/2021 

 

 

À Senhora  

JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 

Presidente da Comissão Especial de Licitação e de Pregão – CELP do DETRAN/ES 

 

Assunto: Informações sobre denúncias oferecidas, com indícios de direcionamento, 

superfaturamento e irregularidades na licitação do pregão eletrônico nº 021/2020 – 

contratação do CERCO INTELIGENTE ESTADUAL conduzida pelo DETRAN/ES – 

processo: 2019-3B685. 

 

 

Senhora Jociane, 

 

Considerando as denúncias constantes da reportagem do Jornal FOLHA do ES, 

publicada na data de hoje https://www.folhadoes.com/noticia/politica-

denuncia/74009/escandalo-folhaes-previu-quem-ganharia-esquema-licitacao-detran-es, 

que veiculam a existência de indícios de direcionamento, superfaturamento e 

irregularidades na licitação do pregão eletrônico nº 021/2020 – contratação do cerco 

inteligente estadual conduzida pelo DETRAN, 

 

Requisito informações de Vossas Senhorias no prazo de 02 dias úteis, mormente no que 

tange às seguintes indagações: 

 

 

a) Qual o teor das denúncias e o pano de fundo sobre o qual os fatos articulados se 

fundamentam? 

 

b) Qual a fase procedimental em que elas se encontram?  

 

c) A que processo e contrato administrativos elas se referem? 

 

d) Quais os agentes políticos, servidores públicos e contratadas/licitantes foram 

citadas nas denúncias e estão envolvidas no caso concreto evidenciado? 

 

e) Quais as medidas adotadas para sanar as irregularidades encontradas? 
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As informações devem vir pormenorizadas e explicando ponto a ponto os 

questionamentos levantados pelo órgão de imprensa supracitada, bem como as 

indagações constantes neste ofício. 

 

A ausência de esclarecimentos satisfatórios importará no envio da matéria jornalística 

ao Ministério Público, com pedido de investigação por parte deste Parlamentar, sem 

prejuízo das medidas de fiscalização inerentes à prerrogativa do mandato de Deputado 

Estadual pelo Estado do Espírito Santo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do Avante 
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