EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

MEMBRO

DA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO
ESPÍRITO SANTO, SUPERINTENDENTE REGIONAL DOUTOR
JAIRO SOUZA DA SILVA.

- URGENTE: incidência da Lei nº 13.642/2018 -

ASSUNTO:

crimes

de

repercussão

interestadual

internacional, praticados por organização criminosa de
origem chinesa em conluio com agentes públicos de
governos socialistas da federação - atribuição federal da
PF e MPF conforme Lei nº 13.642/2018 - licitação do
cerco eletrônico estadual do DETRAN - nova denúncia
enviada no dia 13.04.2021 (terça-feira) por fontes
internas

da

empresa

DAHUA

beneficiada

pelo

direcionamento.

GILVAN AGUIAR COSTA, brasileiro, Vereador, portador do RG nº
10880197-1 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.490.117-28, vem,
respeitosamente, na forma do artigo 1º; artigos 2º, 4º e 7º; e artigos 14 e
22 da Lei 8.429/92; c/c artigo 27 do CPP1 e no da Lei 14.133/2021 (que
alterou a Lei 8.666/93), em razão do possível cometimento de atos de
improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei
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Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em
que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando
o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
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8.429/92, bem como nas tipificações penais previstas nos artigos 337-F,
337-I, 337-L c/c artigo 337-P, todos do Código Penal Brasileiro,
ofertar

REPRESENTAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E CRIMES CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO

em face de:

1. TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, Secretário de Estado da
Ciência,

Tecnologia,

Inovação,

Educação

Profissional

e

Desenvolvimento Econômico (Sectides), ex-secretário de Estado
do Governo, com endereço profissional na Av. Fernando Ferrari,
nº 1080, Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte - 2°
andar, Mata da Praia, Vitória (ES), CEP: 29066-380;

2. VICTOR MURAD FILHO, Coordenador de Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Estado do
Governo (SEG), com endereço profissional na Rua Sete de
Setembro, 362 - 6º e 7º andar - Palácio Fonte Grand, Vitória (ES),
CEP: 29.015-905, e-mail cidt@seg.es.gov.br/, Telefone: (27)
3636-1271;

3. RICARDO CLAUDINO PESSANHA, ex-secretário interino de
Estado do Governo e ex-Subsecretário de Estado do Governo para
Assuntos Administrativos, com endereço profissional na Rua
Cyro Lima, 46 - Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29050-230
(COELHO & PESSANHA ADVOGADOS);
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4. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E PREGÃO – CEP
(instituída pela “IS P nº 09/2021”), com sede na Av. Fernando
Ferrari, nº 1080, Torre Sul do Ed. América, Mata da Praia, Vitória
(ES), CEP: 29066-380, composta por:
a) JOCIANE OLIVEIRA MARTINS (Presidente);
b) HENRIQUE DE CARVALHO GORZA (Membro);
c) MARYA CHRISTINA DO NASCIMENTO (Membro);
d) OUTROS a serem identificados.

5. GIVALDO VIEIRA DA SILVA, Diretor Geral do DETRAN/ES,
com endereço profissional na Av. Fernando Ferrari, 1080, Edifício
América Centro Empresarial, Torre Sul - Mata da Praia - Vitória
(ES),

CEP:

29.066-920,

e-mail

gabinete@detran.es.gov.br,

Telefones: (27) 3137-2639 / 3145-6302;

6. HARLEN DA SILVA, Diretor Administrativo, Financeiro e de
Recursos Humanos do DETRAN/ES, com endereço profissional na
Av. Fernando Ferrari, 1080, Edifício América Centro Empresarial,
Torre Sul - Mata da Praia - Vitória (ES), CEP: 29.066-920, e-mail:
dafrh@detran.es.gov.br, Telefone: (27) 3145-6398;
7. MARCEL DO NASCIMENTO ALVES2, Gerente de Tecnologia
da Informação do DETRAN/ES, com endereço profissional na Av.
Fernando Ferrari, nº 1080, Edifício América Centro Empresarial,
Torre Sul - Mata da Praia - Vitória (ES), CEP: 29066-920, e-mail:
marcel.alves@detran.es.gov.br, Telefone: (27) 3145-6777,
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Nos documentos constantes do pen drive há registros de comunicação interna do Gerente de TI do
DETRAN/ES, Marcel do Nascimento Alves, endereçado ao Diretor Geral Givaldo Vieira, onde ele
solicita autorização para iniciar o procedimento licitatório do cerco eletrônico e justifica a necessidade
(https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/76814/escandalo-pen-drive-denuncia-falapropina-r-40-mi-casagrande-seu-grupo).
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8. EMPRESA CHINESA DAHUA TECHNOLOGY BRASIL
COMERCIO

E

SERVICOS

ELETRONICA

LTDA.,

inscrita

EM
no

SEGURANCA

CNPJ

sob

o

nº

22.980.836/0001-32, líder do consórcio vencedor do certame em
tela, “PEDRAS VERDES”, com sede na Rua George Ohm, nº 206,
18º andar, Torre B, Cidade Monções, São Paulo (SP), CEP:
04.576-020, e-mail legal.br@dahuatech.com, Telefone: (11) 32511871;
9. LUCAS KUBASKI, Gerente de Engenharia da Empresa Chinesa
DAHUA, com sede na Rua George Ohm, nº 206, 18º andar, Torre
B, Cidade Monções, São Paulo (SP), CEP: 04.576-020, e-mail
legal.br@dahuatech.com, Telefone: (11) 3251-1871;

10. FABIO LOPES, Diretor da Empresa Chinesa DAHUA, com sede
na Rua George Ohm, nº 206, 18º andar, Torre B, Cidade Monções,
São Paulo (SP), CEP: 04.576-020, e-mail legal.br@dahuatech.com,
Telefone: (11) 3251-1871;

11. MARCELO CORRÊA DE PAULA SILVA, Analista de
Produtos (sênior) na Perkons S.A | Mobilidade e Segurança no
Trânsito, consorciada da Empresa Chinesa líder DAHUA, com
sede à R. Inajá, 366 - Centro, Pinhais - PR, 83324-050, Telefone:
(41) 3544-3232;

12. LUIZ GUSTAVO CAMPOS, Diretor Comercial e de Marketing
na Perkons S.A | Mobilidade e Segurança no Trânsito, consorciada
da Empresa Chinesa líder DAHUA, com sede à R. Inajá, 366 Centro, Pinhais - PR, 83324-050, Telefone: (41) 3544-3232;
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13. EMPRESA ROTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA3, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.117.060/0001-14, com sede na Rodovia ES 010 – 4855
– Chácara 258 e AREA E, Jardim Limoeiro, Serra (ES), CEP:
29164-043, Telefone: (27) 3205-8808;
14.RENATO PENEDO 4 , Sócio Proprietário da empresa ROTA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, com sede na Rodovia ES 010 – 4855 –
Chácara 258 e AREA E, Jardim Limoeiro, Serra (ES), CEP: 29164043, Telefone: (27) 3205-8808;
15.OUTROS a serem identificados.

I.

RESUMO INTRODUTÓRIO.

A presente Representação com pedido de medida cautelar tem como
bases fática e jurídica o pen drive de mais de 01 (um) gigabyte, vazado de
dentro da empresa chinesa DAHUA, líder do consórcio “PEDRAS
VERDES” vencedor da licitação do DETRAN/ES, pregão eletrônico nº
14/2020, mais conhecida como “Cerco Eletrônico”, por meio do qual
vislumbram-se provas incontroversas robustas e cabais que comprovam a
montagem da referida licitação um ano e meio antes de sua publicação
pela referida empresa DAHUA, responsável pelas minuciosas
confecção, revisão e edição dos atos internos do certame – muitos dos
quais sigilosos –, direcionando-o em seu favor, em conluio com

3

De acordo com informações reveladas pelo veículo jornalístico FOLHAES, o Consórcio "Pedra
Verdes", liderado pela Empresa DAHUA, foi beneficiado por "denúncia" feita fora do rito da licitação,
pela empresa ROTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, que sequer participou do pregão. Ainda em análise à
matéria, a empresa ROTA seria intimamente ligada ao ex-Secretário de Governo do PSB Tyago
Hoffmann, também representado na presente (https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/74271/rota-que-nao-participou-licitacao-fez-denuncia-que-beneficiou-2-colocado).
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Idem.
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agentes públicos do Governo do Estado do ES e agentes privados da
Direção da empresa, ora representados.

O rastreamento eletrônico dos arquivos, cujas informações foram
extraídas através da ferramenta “propriedades”, comprovam a origem e a
autoria dos mesmos, como sendo da supracitada empresa chinesa líder do
consórcio ganhador.

A licitação de R$ 139.000.000,00 (cento e trinta e nove milhões de reais),
realizada em plena pandemia da Covid-19, já ostentava suspeitas e
obscuridades ligadas à Comissão De Licitação desde antes do surgimento
do pen drive, conforme será explicitado abaixo.

Ocorre que, após o surgimento de tal prova digital enviada a um veículo
de imprensa, pela área comercial da DAHUA, que afirmou não
compactuar com as práticas de suborno e propina da sua Direção, nas
pessoas de Fábio Lopes e Lucas Kubaski (Diretor e Gerente de
Engenharia, respectivamente), houve a confirmação de que o
procedimento

está

flagrantemente

viciado

em

razão

de

tal

direcionamento criminoso perpetrado por um novo crime organizado
atuante na máquina do Governo do Estado do ES que agora apresenta,
através do referido pen drive, o seu cartão de visitas à sociedade
capixaba.

Em arremate, é de se registrar que a presente petição resulta de uma
força-tarefa integrada por profissionais de diversos matizes e expertises,
bem como representantes legitimamente eleitos, sendo este trabalho de
investigação e fiscalização de interesse público.

II.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
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II.1. COMPETÊNCIA CONCORRENTE:

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, tais como Espírito Santo, Ceará e Mato
Grosso, conforme a denúncia e a documentação constante no pen drive
em comento.

Em sendo crimes de repercussão estadual e internacional, havendo
notória atuação da empresa chinesa em questão, impõe-se a atribuição da
Polícia Federal, a teor da Lei nº 13.642/2018, que alterou a Lei nº
10.446/2002. Este diploma dispõe sobre infrações penais de repercussão
interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os
fins do disposto no inciso do §1º do art. 144 da CRFB/88.

Nesse contexto, a indispensabilidade de repressão uniforme a tais delitos
de repercussão nacional e internacional, no permissivo da referida lei,
transcende a atribuição das Instituições do Estado do Espírito Santo, em
ordem a se apurar os fatos gravíssimos constantes da denúncia que
deflagrou a notícia de fato em comento, reforçados à exaustão pela nova
denúncia em anexo.
Em oportuno, cita-se a matéria divulgada no site jornalístico “Gazeta
Digital”, no dia 12.03.2021, que noticiou “o „vazamento‟ de um pendrive
no Espírito Santo sinaliza um grande esquema de fraudes em licitações
comandado pela empresa chinesa de tecnologia Dahua em vários estados
do Brasil, incluindo Mato Grosso, através Projeto Águia, que está em
processo de implementação e custará R$ 108 milhões”; como também no
jornal imprenso do Mato Grosso, “A Gazeta”:
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Desta feita, em razão do preenchimento das condições legais,
incontestável é o conhecimento da presente Representação.

III.

DO ESCORÇO FÁTICO.

O ora Representante teve ciência do conteúdo compreendido em pen
drive, extraído para a nuvem do Google Drive, que traz provas robustas
de suposto direcionamento da licitação do cerco eletrônico em curso no
DETRAN/ES, na monta de R$ 139.000.000,00 (cento e trinta e nove
milhões de reais).

O pen drive supostamente vazado de dentro da empresa chinesa
DAHUA, líder do consórcio vitorioso no certame, revela uma série de
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documentos internos do governo do Espírito Santo e também externos,
provenientes da empresa chinesa acima referida.

Os arquivos foram enviados pela área comercial da empresa chinesa
DAHUA por não compactuar com os esquemas de corrupção e propina
que o diretor Fábio Lopes e o gerente de engenharia vêm orquestrando no
Espírito Santo e em outros Estados, como Ceará e Mato Grosso do Sul.

A menção à propina de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ao
alto escalão do governo capixaba foi ressaltada pelos denunciantes,
detalhadamente apresentada por escrito e enviada no pen drive, via
Correios. 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.

O simples clique com o botão direito sobre os arquivos possibilita,
acessando o item "propriedades", a identificação do autor de tais
documentos a empresa chinesa DAHUA, sendo que em alguns aparece
também o nome do gerente de engenharia da mesma, Lucas Kubaski
(registra-se, em oportuno, que é através dessas ferramentas que se faz
possível a averiguação de origem eletrônica e autoria dos arquivos
elaborados no word).

10

11

A denúncia enviada ao jornalista Jackson Rangel, e trazida ao
conhecimento deste Representante, cita o nome desse funcionário e
também do Diretor Fábio Lopes, como mentores e articuladores da
corrupção neste procedimento licitatório, bem como negociação de
propina do montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a
serem pagos ao alto escalão do Governo do Espírito Santo. O pen drive,
segundo os denunciantes, pertenceria a eles, o que, em análise ao seu
conteúdo, indica ser totalmente verídico.
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Vejamos, ainda, outros exemplos:

Curioso observar requerimento de cópia integral dos documentos
sigilosos do Processo nº 2019-3B685, no dia 15 de julho de 2020, sem
qualquer motivação expressa, anteriormente ao início da licitação –
documentos estes que também foram identificados no pen drive em tela.
Vejamos:
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A documentação constante do pen drive, pois, demonstra toda a
construção da licitação, um ano e meio antes de sua publicação, quando
se iniciou sua tramitação dentro do Governo Estadual do Espírito Santo,
com as devidas justificativas para sua deflagração.
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Ainda, em seu conteúdo, disponibiliza o acesso a documentos internos da
empresa chinesa DAHUA, tais 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, pasme, tem a
data de 13 de agosto de 2019, quatro meses antes da consulta pública e
um ano e meio antes da licitação.
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A prova eletrônica mostra que a empresa chinesa DAHUA, líder do
consórcio ganhador de nome "PEDRAS VERDES", arquitetou toda a
licitação em seu favor, através de acesso privilegiado e conluio com
agentes públicos do Governo do Estado do Espírito Santo.

A ponte entre a empresa chinesa e o Governo seria VICTOR 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
participação da Prodest em casos de emergência. Basta ver os atos
constitutivos

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
atípica, que não tem a ver com as atividades 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 VICTOR 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.

Imperioso grifar que a empresa JOHNSON CONTROLS BE DO
BRASIL LTDA. apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico
nº 021/2020 – CELP, com o fito de “afastar do presente procedimento
licitatório qualquer restrição de caráter competitivo ou preferência a
determinada empresa em detrimento a outras”, ato que antecedeu o
recebimento do pen drive.
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Em sua peça, a JOHNSON CONTROLS pontou que o Edital
permanecia com características e funcionalidades que tornavam a
“competição inviável visto o DIRECIONAMENTO CLARO E
EVIDENTE

AO

FABRICANTE

DAHUA

OU

SEUS

DISTRIBUIDORES, DEVIDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MENCIONADAS EM EDITAL, CONFORME DESTACADO E
ALERTADO ANTERIORMENTE, ESTA ADMINISTRAÇÃO”, entre
outras expressivas ilegalidades e irregularidades, o que se pode verificar
através da peça elaborada por aquela empresa impugnante.

Dito isto, pontua-se que, como resposta à impugnação da empresa
JOHNSON CONTROLS, a Comissão Especial de Licitação e Pregão do
DETRAN/ES exarou Decisão de IMPROCEDÊNCIA (anexa), o que
poderia ser um mero ato administrativo perpetrado à luz da legislação
competente e aplicável ao caso concreto. Contudo, não é o caso, uma vez
que o EXATO TEXTO CONSTANTE DA DECISÃO DO
DETRAN/ES pode ser identificada nos arquivos constantes do pen
drive (documento intitulado “Resposta_JOHNSON CONTROLS_final
1.docx”), por ter sido elaborada pela empresa chinesa DAHUA,
vencedora do certame que estava sendo impugnado por outra
concorrente (JOHNSON CONTROLS) que, por sua vez, apontava
justamente o “DIRECIONAMENTO CLARO E EVIDENTE AO
FABRICANTE DAHUA OU SEUS DISTRIBUIDORES”!!!

Desta feita, diante do cenário estarrecedor supracitado, faz-se
imprescindível o cotejo de tais documentos:
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 Minuta da resposta feita pela empresa chinesa DAHUA para a
comissão do governo assinar (arquivos incluídos pen drive)
“Resposta_JOHNSON CONTROLS_final 1.docx”:
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 Print das propriedades de uma das versões das respostas à empresa
JHONSON CONTROLS, elaborada ilegalmente pela empresa
chinesa DAHUA, constante do pen drive em comento (pontua-se
que, evidentemente, a mesma sequer deveria ter acesso a um
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documento oficial e sigiloso do DETRAN/ES, quanto mais fazêlo):

 Resposta oficial somente assinada pela Comissão do Governo
(feita pela empresa chinesa DAHUA) - Trechos extraídos do
Despacho Oficial da Comissão de Licitação do DETRAN/ES:
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Nessa toada, ressalta-se outro ponto estarrecedor, que exsurge da análise
da documentação constante do pen drive, qual seja, a ANALISTA DE
ORÇAMENTOS

DA

ENCAMINHOU

E-MAIL

QUESTIONAMENTOS

EMPRESA

A

À

JOHNSON
CEP

SEREM

CONTROLS

(“PREGÃO”),
RESPONDIDOS

COM
E

ESCLARECIDOS PELA COMISSÃO.

Ocorre que, PASME, analisando-se os arquivos constantes do pen
drive, em especial no documento intitulado “Resposta JCI 10_11”,
verifica-se que A RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS FOI
ELABORADA PELA EMPRESA CHINESA DAHUA - que sequer
poderia ter acesso a tal documentação sigilosa.

30

(...)

(...)
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A licitação do cerco eletrônico estadual do DETRAN/ES, no valor de R$
139.000.000,00 (cento e trinta e nove milhões de reais), nasceu desse
laboratório da dupla TYAGO HOFFMANN e VICTOR MURAD, já
havendo suspeitas robustas sobre a lisura do procedimento, tendo
inclusive um veículo de imprensa do Espírito Santo antecipado 24h (vinte
e quatro horas) antes do início do certame quem seria o vitorioso
(empresa chinesa DAHUA, líder do consórcio ganhador).

A licitação, do ponto de vista objetivo, 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$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões
de reais), R$ 21.000.00,00 (vinte e um milhões de reais) a menos do que
o 2º (empresa chinesa DAHUA, com R$ 139.000.00,00).

Nesse cenário, antes mesmo do surgimento do pen drive, as manobras da
comissão de licitação eram evidentes, com questionamentos de uma
empresa de sinalização do Espírito Santo que sequer participou do
certame, para preparar a desclassificação do 1º colocado com menor
preço. A empresa foi a ROTA, intimamente ligada ao Secretário
TYAGO HOFFMANN.

Tamanha a desfaçatez que a empresa chinesa DAHUA sequer foi
obrigada a cobrir o preço do 1º colocado, como condição para ser
contratada pelo DETRAN/ES. 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$
118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais) do 1º colocado
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desclassificado não era o suficiente para executar o contrato do cerco
eletrônico, tendo a COMISSÃO DE LICITAÇÃO passivamente
aceitado a explicação da empresa e feito uma diminuição simbólica,
para manter em R$ 131.000.00,00 (cento e trinta e um milhões de
reais), ou seja, R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) acima do
vencedor.

O conteúdo contido no pen drive escancara que a empresa chinesa
DAHUA teve acesso irrestrito e controle total de toda a disputa,
montando um teatro de competitividade para ao final dar-lhe 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 que se faça uma perícia no conteúdo do pen
drive para confirmação de sua autenticidade e origem. Entretanto, esse
material já é o suficiente para suspender cautelarmente a licitação e
instaurar investigação, a fim de se esclarecerem os fatos.

O Governador do Espírito Santo, JOSÉ RENATO CASAGRANDE,
que deveria ser o primeiro a defender apurações rigorosas e
responsabilização dos envolvidos doa a quem doer, preferiu esquivar-se
de tal responsabilidade, emitindo uma nota oficial do Governo, com o
suposto intuito de blindar o procedimento e endossar uma falsa legalidade
que não se sustenta frente às provas do pen drive. Vejamos:
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Diante desse cenário, é evidente que as provas indicam suposta
organização criminosa atuando no Governo do Estado do Espírito Santo
na área de tecnologia, em conluio com empresas favorecidas, para
beneficiá-las e, por meio de tais contratos direcionados, desviar recursos
públicos e patrocinar enriquecimento ilícito de agentes públicos e
privados.
Ressalta-se, ainda, que a licitação está em fase final – a todo o vapor –,
com o Consórcio da empresa chinesa DAHUA, “Pedras Verdes”, já
declarado vencedor e pendente somente de realização dos testes de
campo (prova de conceito), que foi convocado em plena pandemia do
Covid-19 para sua realização presencial, na contramão das medidas
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restritivas

decretadas

pelo

próprio

Governador

RENATO

CASAGRANDE. Isso, por óbvio, ratifica as suspeitas sobre os interesses
de agentes públicos e comissão de licitação em torno do certame.

Aliás, salienta-se que o valor de R$ 139.000.00,00 (cento e trinta e nove
milhões de reais) para um projeto de cerco eletrônico estadual não
deveria ser prioridade em plena pandemia, até porque não se trata de
serviço essencial. A propósito, esse valor estratosférico permitiria a
aquisição de mais 08 (oito) milhões de vacinas Coronavac ou Oxford,
permitindo a vacinação do total da população capixaba por três
vezes, além da montagem de novos leitos, respiradores, anestesia e outros
itens em falta nas estruturas hospitalares da rede estadual, já em colapso
anunciado.

Ainda, destaca-se que um Edital proveniente de esquema com o mesmo
modus operandi, direcionado para a empresa chinesa DAHUA, publicado
no Ceará, foi objeto de suspensão por decisão do egrégio TCE-CE (caso
correlato), documento acostado ao Relatório que segue em anexo, cujos
alguns trechos constam abaixo (prints):
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Na oportunidade, importante destacar a repercussão nacional e
internacional que o escândalo ora detalhado vem ganhando de maneira
célere, consoante exposto doravante.

O jornalista Cláudio Humberto, diretor de Redação do jornal Metro
Brasília, editor e colunista do Diário do Poder, integrante da equipe do
Gente Brasília, na rádio BandNews FM, comentarista do programa diário
“Bastidores do Poder” (rádio Bandeirantes de São Paulo) e do telejornal
diário Band Cidade (TV Band Brasília), publicou na “COLUNA
CLÁUDIO HUMBERTO Poder, Política e Bastidores”, nesta data
(07/03/2021), matéria cujo lide (lead) “MP APURA FRAUDE EM
LICITAÇÃO MILIONÁRIA NO ES” objetiva trazer luz às apurações da
denúncia de favorecimento à empresa chinesa DAHUA, naquilo que
atine aos fatos ora expendidos (https://diariodopoder.com.br/colunaclaudio-humberto/mp-apura-fraude-em-licitacao-milionaria-no-es).

Da

mesma forma, o portal de notícias online JORNAL DA CIDADE também
noticiou:
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Pontua-se, igualmente, que o case “do pen drive” também foi noticiado
pelo site IPVM (https://ipvm.com/about), sediado no estado da
Pensilvânia (EUA) – o que pode ser observado na seguinte matéria:
https://www.opiniaoes.com/caso-pen-drive-que-revela-fraude-milionariano-detran-es-e-repercutido-internacionalmente/.

No dia 13.04.2021 (terça feira) chegou ao conhecimento deste
Parlamentar nova denúncia que reforça os contornos jurídicos da
organização criminosa que atua em vários governos de Estados da
federação, orquestrada por empresa internacional chinesa de nome
DAHUA, em conluio com agentes públicos estaduais, orquestrando
fraudes e direcionamento de licitações milionárias na área de tecnologia e
vigilância, mediante práticas de suborno e propina.
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A nova denúncia enviada por fontes sigilosas da área comercial da
empresa DAHUA, cujo inteiro teor segue em anexo, mostra atuação de
complexa organização criminosa atuante nos Estados do Espírito
Santo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, tendo como
operadores a direção de uma empresa multinacional com matriz chinesa
em conluio com membros dos governos estaduais. O modus operandi é
exatamente o mesmo: a empresa beneficiária da licitação direcionada faz
a montagem de toda o certame, como se fosse a própria comissão de
licitação, tendo acesso aos atos internos sigilosos das administrações
públicas.

Esse acesso privilegiado e controle total das licitações milionárias nas
áreas de tecnologia, vigilância e segurança dentro dos governos estaduais
permite que a empresa construa o edital, termos de referência e resposta
aos órgãos de controle, mantendo-se flagrante direcionamento para seus
equipamentos, através de flagrante reprodução de suas especificações
constantes de seu datasheet.

Em sendo crimes de repercussão estadual e internacional, havendo
notória atuação da empresa chinesa em questão, impõe-se a atribuição da
Polícia Federal, a teor da Lei nº 13.642/2018, que alterou a Lei nº
10.446/2002. Este diploma dispõe sobre infrações penais de repercussão
interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os
fins do disposto no inciso do §1º do art. 144 da CRFB/88.

Nesse contexto, a indispensabilidade de repressão uniforme a tais delitos
de repercussão nacional e internacional, no permissivo da referida lei,
transcende a atribuição das Instituições do Estado do Espírito Santo, em
ordem a se apurar os fatos gravíssimos constantes da denúncia que
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deflagrou a notícia de fato em comento, reforçados à exaustão pela nova
denúncia em anexo.

Em alerta síntese, essa nova denúncia enviada pelas mesmas fontes
sigilosas de dentro da Empresa DAHUA, mostra que o coordenador de
inovação e tecnologia da Secretaria de Estado de Governo do
Espírito Santo VICTOR MURAD criava links oficiais do governo e
liberava acesso à empresa chinesa.

Com isso, a DAHUA acessava documentos sigilosos da licitação, fazia
download e depois inseria os arquivos modificados por ela para
direcionar o certame em seu favor.

MURAD, repisa-se, é Coordenador de Inovação e Tecnologia da
Secretaria de Governo, cargo criado para concentrar poderes sobre
licitações milionárias na área de TI. Ele é homem de confiança e operador
do Secretário TYAGO HOFFMANN e do Governador do Estado
RENATO CASAGRANDE.

Na denúncia, há várias fotos de mensagens e arquivos da direção da
empresa chinesa feitos por ela dentro do link oficial do governo do
Espírito Santo. Eles baixavam e depois respondiam com as alterações que
queriam. O governo usava as versões da DAHUA na construção da
concorrência.

As fontes pedem perícia nos drives oficiais, para descobrir quem do
governo liberou o acesso, que computadores de fora tiveram acesso (IP) e
confirmar os documentos em seu conteúdo (sigilosos do governo e
refeitos pela DAHUA).
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As mesmas fontes afirmam que a comissão de licitação não produziu
nenhuma documentação do certame, somente a DAHUA, desde a
consulta pública.

Por isso, desafiam o governo a fazer perícias em seus computadores e
apresentar arquivos eletrônicos de autoria da comissão de licitação com
as datas do período em que deveriam ser feitos.

Além disso, os denunciantes (de dentro da própria empresa) informam
que há vários registros de entrada e saída de agentes públicos do Governo
do Espírito Santo na sede da DAHUA em São Paulo, como VICTOR
MURAD. As visitas eram frequentes.

Segundo eles, isso pode ser comprovado pelo registro de entrada e saída e
câmeras de videomonitoramento.

O documento mostra que em vários Estados a empresa chinesa tem
atuado de forma criminosa para fraudar licitações milionárias e direcionálas em seu favor.

Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará e agora Espírito Santo são
os alvos da organização criminosa que age em conluio com agentes
públicos, mediante prática de suborno e propina para ter controle do
direcionamento das licitações milionárias.

A multiplicidade de Estados vítimas do mesmo modus operandi tornam
os crimes de repercussão estadual e atraem a atribuição da polícia federal
brasileira, em concorrência com os Ministérios Públicos Estaduais.
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Sendo assim, diante desse quadro abjeto, reitera-se a necessidade de
suspender a licitação direcionada e abrir investigações, sendo
imprescindível o trabalho da imprensa das instituições de investigação.

É o breve relatório.

IV.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

III.1. DA INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/1992):

A partir de todo o contexto fático demonstrado, não há dúvidas quanto ao
cometimento de atos de improbidade administrativa pelos Representados,
previstos na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992, especialmente em
seus artigos 9º, 10 e 11, verbis:
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam
Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
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Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam
Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:

Outrossim, o artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa abarca não
só a responsabilização do agente público, mas também do particular que
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie (direta ou indiretamente). Vejamos o dispositivo legal:
Art. 3°. As disposições desta lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

O artigo 12, incisos I, II e III da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade)
estampa as sanções decorrentes dos atos de improbidade que atentam
contra os princípios da administração pública (artigos 9º, 10 e 11):
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano,
quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil
de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
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II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

III.2. DOS CRIMES CONTRA PROCESSOS LICITATÓRIOS –
LEI 14.133/2021, que alterou a Lei nº 8.666/1993.

A Lei nº 14.133/2021, publicada em 01º.04.2021, substituiu a Lei das
Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e o
Regime Diferenciado de Contratações (RDC – Lei 12.462/11), além de
agregar temas relacionados. Desta feita, os tipos penais existentes na Lei
nº 8.666 passam a integrar o Código Penal, com a revogação da parte
penal da lei vigente.

Destaca-se, pois, o que dispõe os artigos 193 e 194 da recém-publicada
legislação:
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
na data de publicação desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4
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de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da
publicação oficial desta Lei.
Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como no artigo 193, inciso I, há revogação expressa dos tipos penais
(que são substituídos por outros, não havendo falar em “abolitio criminis“
geral, mas mera sucessão de tipos penais), a parte penal da lei sancionada
será aplicada imediatamente após sua publicação (art. 194). Apenas a
parte de procedimentos licitatórios será revogada após dois anos nos
termos do inciso II do art. 193.

Feito esse introito, in casu, há que se grifar o cometimento de crimes
contra processos licitatórios pelos Representados, previstos nos artigos
337-E, 337-F, 337-I, 337-L c/c artigo 337-P, todos do Código Penal
(vide artigo 178 da Lei 14.133/20215), consoante especificado abaixo:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à
contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:
Frustração do caráter competitivo de licitação
Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter
para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação, o caráter competitivo do processo
licitatório:
Patrocínio de contratação indevida
Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a Administração Pública, dando
causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato
cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:
Perturbação de processo licitatório
Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização
de qualquer ato de processo licitatório:
5

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo II-B:
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Violação de sigilo em licitação
Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada
em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de
devassá-lo:
Fraude em licitação ou contrato
Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração
Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:
(...)
V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais
onerosa para a Administração Pública a proposta ou a
execução do contrato:
[...]
Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes
previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo
prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratação direta.

III.3. DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
CAPÍTULOS I E II, TÍTULO XI, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO.
Noutra senda, há que se apontar o cometimento de crimes contra a
Administração Pública pelos ora Representados, previstos nos Capítulos
I e II, Título XI, do CP, orquestrados pelos mesmos, isto é, por
funcionários públicos (artigo 327, caput, do CP), por funcionários
públicos por equiparação (artigo 327, §1º, do CP) e por particulares.

Destacam-se, especialmente, os crimes de tráfico de influência, corrupção
ativa, corrupção passiva e concussão, verbis:
Tráfico de Influência (Redação dada pela Lei nº 9.127, de
1995)
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Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto
de influir em ato praticado por funcionário público no
exercício da função: (Redação dada pela Lei nº 9.127, de
1995)

Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício:

Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:

Concussão
Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, vantagem indevida:

Pois bem.

A montagem e o direcionamento da licitação foram meticulosamente
articulados por VICTOR MURAD, como operador do Secretário
TYAGO HOFFMANN e do Governador do ES JOSÉ RENATO
CASAGRANDE nos esquemas de tecnologia.

O caso é gravíssimo! As provas mostram-se incontroversas, no que se
refere à inédita prática de corrupção na história do Espírito Santo.

Decerto uma simples perícia comprovará a autenticidade e origem dos
documentos eletrônicos e, a partir dessa prova, será possível entender e
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investigar todo o caminho da corrupção dessa licitação milionária
conduzida por aquela autarquia.

Assinala, outrossim, como se não bastasse tamanha atrocidade, há que se
salientar que tudo isto se deu (e se perpetua) em plena pandemia (Covid19), a mais grave dos últimos séculos, a nível mundial – equiparada,
inclusive, a uma 3ª Guerra Mundial. Neste contexto, pois, o Espírito
Santo assiste ao Governador Renato Casagrande e seus cardeais do
PSB assaltarem os cofres

públicos, desviando dinheiro

do

DETRAN/ES através de uma licitação fraudulenta e direcionada.

V.

DA CONCESSÃO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA.

A probabilidade do direito está suficientemente caracterizada pelos
argumentos deduzidos nesta representação.
Para a suspensão do procedimento impugnado tem-se como requisito
necessário à concessão da medida a presença de fundado receio (fumus
boni iuris) de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco de
ineficácia da decisão de mérito (periculum in mora).

Salienta-se que, acaso ocorra o reconhecimento da ilegalidade da
contratação somente ao final do processo, por ocasião da prolação de
decisão de mérito, os prejuízos já estarão consolidados.

VI.

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS.

Isto posto, REQUER-SE a Vossa Excelência:

VI.A. SEJA INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL PELO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO
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ESPÍRITO SANTO, COM BASE NA LEI Nº 13.642/2018 (que alterou
a Lei nº 10.446/2002 e inseriu nova atribuição ao § 1º do art. 144 da
Constituição da República), TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE
CRIMES DE REPERCUSSÃO ESTADUAL E INTERNACIONAL,
QUE EXIGEM REPRESSÃO UNIFORME DAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DO PAÍS;

VI.B. Uma vez instaurado o inquérito policial pela DPF/ES, impõe-se
com urgência as seguintes medidas investigatórias:

1.

Seja suspensa imediatamente a licitação, cautelarmente, até o
desfecho das investigações, informando-se ao DPF/ES se o
DETRAN/ES acolheu a Recomendação do promotor de justiça da
27ª promotoria cível de Vitória do MP-ES Rafael Calhau Bastos
requerendo a suspensão imediata do certame;

2. Sejam periciados os arquivos eletrônicos constantes do pen
drive, extraídos para o link do Google Drive, para fins de se
confirmar sua origem, autoria e autenticidade;

3. Sejam quebrados os sigilos telemáticos (e-mails e localização de
celulares), de dados (aplicativos de mensagens) e telefônico dos
Representados, entre 01/01/2019 até a presente data, período que
compreende os atos internos de montagem das consultas públicas
do cerco eletrônico do DETRAN-ES e da licitação subsequente,
para se averiguar se houve contatos de qualquer natureza e/ou
encontros pessoais entre os agentes públicos e privados, ora
representados, com identificação de data, hora e localização,
notadamente dos servidores comissionados da Secretaria de
Governo do ES e do DETRAN/ES durante a montagem do
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esquema, a saber, TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, VICTOR
MURAD,

GIVALDO

VIEIRA,

RICARDO

CLAUDINO

PESSANHA, HARLEN SILVA, VINICIUS TEIXEIRA e
MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, sem prejuízo
de outros constantes do rol da presente ou descobertos no decorrer
da investigação, com o Diretor da DAHUA FÁBIO LOPES e
com o Gerente de Engenharia DAHUA LUCAS KUBASKI,
dentre outros funcionários da empresa chinesa;

4. Sejam requisitados os registros de entrada e saída do Palácio da
Fonte Grande e Anchieta e sede do DETRAN, desde o dia
01.01.2019 até a presente data, para fins de se apurar se
funcionários ou diretores da empresa chinesa DAHUA estiveram lá
presentes, identificando-se data, horário, tempo de permanência,
pautas

e

setores/autoridades

constantes

de

tais

registros

obrigatórios, protocolares e eletrônicos;

5. Sejam requisitados os registros de entrada e saída da sede da
empresa chinesa DAHUA em São Paulo, desde o dia 01.01.2019
até a presente data, bem como imagens das câmeras de
videomonitoramento do prédio, no mesmo período, para identificar
se agentes públicos do Estado do Espírito Santo, ora representados
e outros, estiveram na empresa;

6. Sejam

intimados

o

Coordenador

de

Inovação

e

Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Estado do
Governo (SEG), VICTOR MURAD, e os MEMBROS DA
COMISSÃO

DE

LICITAÇÃO

para

que

procedam

a

apresentação de todos os arquivos eletrônicos referentes ao
procedimento licitatório do Cerco Eletrônico, citado alhures, desde
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a consulta pública, a fim de que reste demonstrado, inclusive com
perícia, que tais documentos foram feitos pelos próprios agentes
públicos, aos quais cabiam a obrigação de direito (e não pela
DAHUA), com a indicação das respectivas origem, autoria, data e
horário de elaboração;

7. Seja requisitado ao SR. VICTOR MURAD ou a quem de direito a
relação de todos os links relativos ao drive.es.br, que tenham sido
criados com login e senha do mesmo (Victor Murad) ou de
qualquer outro servidor ou servidora do órgão intitulado
"coordenação de inovação e tecnologia" da Secretaria de Estado de
Governo (SEG), no período de 01.01.2019 até a data de
13.04.2021, esta última a data em que foi veiculada reportagem
investigativa do jornal FOLHADOES divulgando um dos links ao
público, o que por certo interrompeu essa forma de comunicação
entre a organização criminosa, link este constante da nova
denúncia em anexo.

8. Em se identificando os links, seja(m) intimado(s) seu(s) criador(es)
para esclarecer(em) os motivos de sua criação e conteúdo,
identificando-se todos os IP's que os acessaram da data de
01.01.2019 até 13.04.2021 (data da referida reportagem do veículo
divulgando um dos links ao público);

9. Sejam periciados tais links constantes do drive.es.br, uma vez
identificados, por meio do qual membros do Governo do ES
comunicavam-se com a empresa chinesa DAHUA, a fim de montar
a Consulta Pública e a Licitação, em comento, através do acesso a
documentos sigilosos e recebimento de arquivos alterados pela
empresa chinesa, direcionados em seu favor, o qual só seria
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permitido e possível com o aval e a autorização do próprio
Governo do Estado;

10. Sejam intimados para depor, inicialmente na condição de
testemunhas, os funcionários da empresa DAHUA identificados
como autores dos documentos constantes do pen drive, através do
rastreamento eletrônico extraído do item "propriedades", a serem
identificados pelos agentes da DPF/ES, sendo já conhecidos os
nomes de Gabriel Nunes (nome em planilhas de preços no pen
drive),

Wesley

Amaral

(identificado

na

reportagem

internacional do jornal dos EUA IPVM como autor de umas
das versões do termo de referência), Rodney Duarte Ribeiro
(identificado em e-mail constante às fls. 04 da nova denúncia,
que segue em anexo), dentre outros a se perquirir, a fim de que
tais funcionários:

i.

Confirmem ou não a autoria;

ii.

A data de sua criação;

iii.

Os motivos de sua criação;

iv.

Se tinham ciência que montavam indevidamente documentos
públicos e oficiais sigilosos, concernentes a procedimento
licitatório do governo do espírito santo;

v.

Se agiram por ordem expressa de superiores e, caso positivo,
citar o (s) nome (s);
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vi.

Se já tiveram contato ou conheceram Victor Murad, Tyago
Hoffmann, Ricardo Pessanha ou qualquer agente público do
governo capixaba;

vii.

Se têm ciência de alguém na DAHUA que o tenha, como Fábio
Lopes (Diretor) e Lucas Kubaski (gerente de engenharia);

viii.

Se têm ciência de entradas/visitas/reuniões de quaisquer agentes
públicos do Governo do Espírito Santo uma ou mais vezes na
sede da empresa chinesa em São Paulo ou em outro local;

ix.

Se têm ciência de encontros de tais agentes públicos do governo
capixaba com a direção da DAHUA (Fábio Lopes, Lucas
Kubaski e outros) em outras circunstâncias pessoais ou
profissionais, como por exemplo, almoços, jantares ou feiras de
tecnologia, ressaltando-se nesse último caso que Vitor Murad
participou de uma em Israel no ano de 2019, onde teria criado
relações com a DAHUA.

11. Seja analisada pelo Departamento de Polícia Federal a
impugnação
JHONSON

ao

certame

CONTROLS,

ofertada
que

pela

acusa

multinacional

expressamente

o

direcionamento do edital e termo referência para os equipamentos
da empresa chinesa DAHUA, saltando aos olhos a cópia idêntica
do datasheet da empresa (inclusive as vírgulas), antes mesmo do
surgimento do pen drive, revelando que o mercado especializado já
tinha a certeza técnica das manobras criminosas do Governo do
Espírito Santo para favorecer o consórcio ganhador, porém a
comissão de licitação negou todos os questionamentos, em resposta
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feita pela própria DAHUA, como revela a prova eletrônica em
poder de Vossa Excelência;

12. Seja feito um estudo/perícia técnica do edital e do termo de
referência pelo Departamento de Polícia Federal, para
investigar seu flagrante direcionamento para o consórcio liderado
pela empresa chinesa DAHUA, o que se confirmará à exaustão
independente das provas inquestionáveis do pen drive;

13. A intimação de todos os agentes públicos e privados ora
representados, constantes do rol abaixo, sem prejuízo de outros,
para que sejam colhidos seus depoimentos pessoais, todos como
investigados, tais como:

i.

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, Secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e
Desenvolvimento Econômico (Sectides), ex-Secretário de
Estado de Governo (concentrou poderes atípicos sobre
licitações milionárias na área de Ti em sua pasta, criando cargo
subordinado a ele com atribuições para esvaziar a Prodest, para
o qual indicou seu operador Victor Murad, abaixo;

ii.

VICTOR MURAD FILHO, Coordenador de Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Estado do
Governo (SEG);

iii.

RICARDO CLAUDINO PESSANHA, ex-secretário interino
de Estado do Governo e Subsecretário de Estado do Governo
para Assuntos Administrativos, operador de Tyago Hoffmann;
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iv.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E PREGÃO –
CEP (instituída pela “IS P nº 09/2021”), na pessoas de seus
membros:
iv.1) JOCIANE OLIVEIRA MARTINS (Presidente);
iv.2) HENRIQUE DE CARVALHO GORZA (Membro);
iv.3) MARYA CHRISTINA DO NASCIMENTO (Membro);
iv.4) OUTROS a serem identificados.

v.

GIVALDO

VIEIRA

DA

SILVA,

Diretor

Geral

do

DETRAN/ES;

vi.

HARLEN DA SILVA, Diretor Administrativo, Financeiro e de
Recursos Humanos do DETRAN/ES;

vii.

MARCEL

DO

NASCIMENTO

ALVES,

Gerente

de

Tecnologia da Informação do DETRAN/ES;

viii.

EMPRESA CHINESA DAHUA TECHNOLOGY BRASIL
COMERCIO

E

SERVICOS

EM

SEGURANCA

ELETRONICA LTDA., através de seu responsável legal;

ix.

LUCAS KUBASKI, Gerente de Engenharia da Empresa
Chinesa DAHUA;

x.

FABIO LOPES, Diretor da Empresa Chinesa DAHUA;

xi.

MARCELO CORRÊA DE PAULA SILVA, Analista de
Produtos (sênior) na Perkons S.A | Mobilidade e Segurança no
Trânsito, consorciada da Empresa Chinesa DAHUA (líder do
Consórcio ganhador "Pedras Verdes"), cujo nome aparece em
arquivos e e-mail do pen drive por ocasião da montagem da
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licitação direcionada, antes de sua publicação e até mesmo da
consulta pública que a precedeu;

xii.

LUIZ GUSTAVO CAMPOS, Diretor Comercial e de
Marketing na Perkons S.A | Mobilidade e Segurança no
Trânsito, consorciada da Empresa Chinesa líder DAHUA,
consorciada da Empresa Chinesa DAHUA (líder do Consórcio
ganhador "Pedras Verdes"), cujo nome também aparece em
arquivos e e-mails do pen drive por ocasião da montagem da
licitação direcionada, antes de sua publicação e até mesmo da
consulta pública que a precedeu;

xiii. EMPRESA ROTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, por meio de
seu responsável legal;

xiv.

RENATO PENEDO, Sócio Proprietário da empresa ROTA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA;

xv.

OUTROS a serem identificados.

14. Seja dado ciência da presente ao douto Promotor de Justiça da 27ª
Promotoria Cível de Vitória do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, responsável pelo procedimento investigatório nº
2020.0005.7716-12, a fim de informá-lo da incidência da Lei nº
13.642/2018 que instaura no presente caso atribuição concorrente
das Instituições Federais e Estaduais, ante a existência de crimes de
repercussão interestadual e internacional a exigir repressão
uniforme, como determina o referido diploma legal que alterou o §
1º do art. 144 da Constituição do país.
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Para instrução do feito, seguem em anexo todas as provas do alegado,
assim como os links de acesso às documentações contidas no pen drive:
https://drive.google.com/drive/folders/11sDtjqfONJLTkVzpRi3LVp9DSQ
hOR7Mn?usp=sharing.

Pede

deferimento,

EM

CARÁTER

DE

URGÊNCIA

URGENTÍSSIMA, tendo em vista as licitações em curso no Estado do
Espírito

Santo

(DETRAN/ES),

Mato

Grosso

(quarta-feira,

dia

14.04.2021) e Rio Grande do Sul, com iminência de assinatura de
contratos públicos milionários e direcionados pela organização criminosa
em seu favor.

Vitória (ES), 15 de abril de 2021.

GILVAN AGUIAR COSTA
Vereador
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ROL DE DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Documentos pessoais do Representante;

2. Relatório explicativo encaminhado juntamente ao pen drive, via
Correios, por denunciante/fonte interna da empresa chinesa
DAHUA;
3. Documentos recebidos na presente data, terça-feira, 13/04/2021,
referentes à segunda parte da denúncia em tela, explicando o
modus operandi da comunicação de membros do Governo do ES
com a empresa chinesa DAHUA, através de links do drive
es.gov.br;

4. Peça de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2020,
apresentada pela empresa JOHNSON CONTROLS BE DO
BRASIL

LTDA

(https://docplayer.com.br/201523155-Ao-a-

ilustrissimo-a-senhor-a-pregoeiro-a-e-comissao-de-licitacao-dodepartamento-estadual-de-transito-detran-do-espirito-santo.html);

5. Documentos que comprovam os incentivos fiscais concedidos à
empresa chinesa DAHUA pelo Governo do ES, enquadrando-a
no setor atacadista, 03 (três) meses antes da licitação direcionada
em seu favor;
6. Organograma interno com divisão de tarefas da Empresa
Chinesa DAHUA, constante do pen drive e já traduzido em
vermelho, com nomes dos funcionários responsáveis por cada
etapa da montagem da licitação do cerco eletrônico do
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DETRAN/ES (ES PROJECT - passos, pessoas no comando, status
etc.);
7. Relatório detalhado dos arquivos eletrônicos do pen drive,
produzido por equipe técnica em planilha de Excel, por meio da
qual se identificam didaticamente os nomes dos autores, nomes de
quem os modificou, data/hora da criação/modificação, pasta, nome
dos arquivos etc;
8. Matérias

Jornalísticas

com

repercussão

nacional

e

internacional:
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-demt/empresa-suspeita-controla-r-108-mi-em-licitao-emmt/650662;

https://tercalivre.com.br/deputado-denuncia-compra-decameras-de-monitoramento-facial-no-ceara/;

https://ww10.ceara.gov.br/2019/07/09/sspds-e-sap-sereunem-com-representantes-de-empresa-chinesa-parafortalecer-a-criacao-de-solucoes-na-seguranca-publica/;

https://tercalivre.com.br/deputado-denuncia-compra-decameras-de-monitoramento-facial-no-ceara/;

Dahua foi incluída em pacote de incentivos fiscais do
governo estadual, 13 dias antes da licitação de R$ 139
milhões do Detran-ES: https://www.opiniaoes.com/dahuafoi-incluida-em-pacote-de-incentivos-fiscais-do-governo-
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estadual-13-dias-antes-da-licitacao-de-r-139-milhoes-dodetran-es/;

https://diariodopoder.com.br/coluna-claudio-humberto/mpapura-fraude-em-licitacao-milionaria-no-es;

https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/28496/dep
utado-explicita-suposto-esquema-milionario-envolvendo-ogovernador-socialista-do-espirito-santo-veja-o-video;

https://www.opiniaoes.com/caso-pen-drive-que-revelafraude-milionaria-no-detran-es-e-repercutidointernacionalmente/;

Matéria divulgada no site americano IPVM, por Robert
Wren Gordon, traduzido para o idioma português (BR).

9. Matérias Jornalísticas sobre o escândalo do pen drive “BOLETIM FOLHA DO ES”:

URGENTE: Nova denúncia conecta governo de Casagrande
com DAHUA - https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/77598/urgente-nova-denuncia-conecta-governocasagrande-com-dahua;

Escândalo do pen drive: denúncia fala em propina de R$ 40
mi para Casagrande e seu grupo - https://bit.ly/2QWKVmV;

Pen drive mostra e-mails da direção da DAHUA montando a
licitação do DETRAN - https://bit.ly/3dneaH2;
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URGENTE: Governador do ES quer censurar reportagens
que

provam

corrupção

no

seu

Governo

-

https://bit.ly/3fBEuQx;

Por que o governador quer calar a FOLHAES sobre
denúncias de corrupção? - https://bit.ly/2PNpWm6;

Governador do ES quer esconder do leitor os crimes do
governo no pen drive. - https://bit.ly/3cJ6MGT;

A FOLHAES foi censurada, mas vai disponibilizar pen drive
aos leitores e autoridades - https://bit.ly/3sRetR6;

Pen Drive da propina: novas provas da corrupção
envolvendo o alto escalão do Governo do ES

-

https://bit.ly/3wpFehw.

Empresa que não participou da licitação fez "denúncia" que
beneficiou

o

2º

colocado

-

https://www.folhadoes.com//noticia/politicadenuncia/74271/rota-que-nao-participou-licitacao-fezdenuncia-que-beneficiou-2-colocado;

FOLHADO ES abre conteúdo do pen drive da propina https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/77172/folhado-es-abre-conteudo-pen-drivepropina.

10.Vídeo de reportagem jornalística veiculada na imprensa.
61

