Dahua manipula licitação de US $ 24 milhões,
alega oficial brasileiro, Dahua nega
Por Robert Wren Gordon, Publicado em 09 de abril de 2021, 08:55 EDT

Um deputado estadual brasileiro alega que a Dahua, em conluio com as autoridades locais, fraudou uma licitação de
$ 24 milhões de dólares em seu favor, violando a lei brasileira. Dahua negou "inequivocamente" à IPVM.

No mês passado, Dahua recebeu um projeto de US$ 24 milhões com o Departamento de Transporte de um estado
brasileiro. Neste relatório, a IPVM examina a alegada atividade ilegal e compartilha feedback direto do legislador
brasileiro que apresentou denúncias da Dahua às autoridades brasileiras e da Dahua negando as denúncias.
Sumário executivo
As denúncias contra Dahua são de que Dahua subornou funcionários do governo brasileiro ($ 7 milhões de dólares)
e que funcionários do governo brasileiro trabalharam com a Dahua, permitindo que a Dahua redigisse especificações
da licitação mais de um ano antes da licitação ser aberta ao público, permitindo que a Dahua ganhasse injustamente
o projeto.
Para apoiar isso, um deputado estadual brasileiro compartilhou arquivos de um pen drive que supostamente veio de
um funcionário da Dahua Brasil. O pen drive inclui documentação detalhada que mostra as reivindicações de
redação das especificações da Dahua, mas não fundamenta as reivindicações de suborno.
A Dahua negou inequivocamente as denúncias, chamando-as de 'alegacões infundadas' e que o governador deste
estado brasileiro entrou com uma ação civil para remover publicações no Brasil relatando sobre isso. Entretanto, o
Ministério Público recomendou suspender a licitação.
A Dahua não explicou ou comentou sobre as evidências fornecidas, se comentarem, iremos atualizar com sua
resposta.

Dahua Alegadas Infrações Legais

Em comentários à IPVM, Carlos Von Schilgen Ferreira, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, confirma que seu estado considera as especificações de licitação como registros governamentais
confidenciais até a data de sua publicação e afirma que um terceiro / externo está envolvido com as mesmas. É um
indicador de “improbidade administrativa e crimes contra a lei de licitações” (em português, IPVM traduzido para o
inglês):
"No Brasil, os atos que antecedem a publicação do edital são sigilosos e tramitam internamente na administração
pública. Nenhum agente privado ou externo ao setor responsável legalmente pode ter acesso, controle ou
ingerência, sob pena de improbidade admirativa e crimes da lei de licitações. O termo de referência também se
inclui nesse contexto. Isso porque se um agente privado ou interessado tiver acesso a esses documentos, haveria
conflito de interesses, à semelhança de uma raposa vigiar o galinheiro"
Prova de que os atos internos da licitação são sigilosos é o registro em marca d'água ao fundo desse procedimento
licitatório do cerco eletrônico. Os próprios papéis alertam do sigilo, no caso enviamos uma amostragem de que o
termo de referência também se inclui por ser ato interno do governo até sua publicação.

O alegado envolvimento precoce da Dahua na redação do termo de referência é consistente com reclamações
formais registradas em janeiro de 2021 pelas empresas Johnson Controls, Engie com sede na França e FiscalTech
com sede no Brasil com relação a um viés pró-Dahua nas especificações da Licitação do Departamento de
Transportes do Espírito Santo (DETRAN / ES). Caso esse alegado viés seja mantido, isso implicaria ainda em uma
violação do que o Sr. Von chamou de "lei de licitações", também conhecida como Lei [brasileira] 8.666 de 21 de
junho de 1993, que rege licitações e contratos com a administração pública, não deve ser tendenciosa em favor de
um vendedor e deve ser redigida de forma a permitir que pelo menos três vendedores atendam às suas
necessidades. Como disse um executivo da indústria brasileira à IPVM (em português, IPVM traduzido para o inglês):
"No Brasil, isso é entendido como envolvendo algum tipo de direcionamento. No Brasil é proibido pela legislação
8.666, é vedado o direcionamento nas licitações. Deve haver pelo menos três empresas que atendam às
especificações técnicas e participem do processo".
Os comentários deste executivo foram posteriormente confirmados por um ex-funcionário da Dahua Brasil (em
português, IPVM traduzido para o inglês):
"Não, você pode ajudar a escrever o projeto, e de acordo com a Lei 8.666, deve haver no mínimo 3 fabricantes, no
mínimo, em conformidade com as especificações".
E um profissional de vendas baseado localmente:
"Sim, não é permitido. Se a 3ª parte [y] escrever [s], de acordo com as leis [,] deve [sic] ficar de fora da licitação. Essa
lei [é] chamada [ed] 8.666 / 93".

Dahua supostamente escreveu especificações
Conforme relatado pela IPVM em janeiro, as especificações finais da licitação do DETRAN / ES foram divulgadas em
22 de dezembro de 2020. No entanto, a IPVM obteve evidências que apontam para o envolvimento da Dahua nesta
licitação já em agosto de 2019.
Entre os arquivos que a IPVM analisou relativos ao assunto estão mais de 20 revisões do termo de referência, ou
Anexo I das especificações de licitação, datadas de agosto de 2019 a novembro de 2020:

Inúmeras versões dos termos de referência, desde a versão 4, datada de 15 de agosto de 2019, são registradas como
sendo “Salvo pela última vez por” um autor / editor chamado “Dahua Tecnologia:”

Na versão 4, o autor “Dahua Tecnologia” é mostrado como tendo feito edições substanciais e pesadas no documento
em papel timbrado do governo do Estado do Espírito Santo:

Essas edições pesadas continuam na versão 5:

Por meio da versão 9:

Até a versão 22 com o autor “Dahua:”

Suposto suborno e denunciante
Os arquivos do Microsoft Word capturados acima foram compartilhados com a IPVM diretamente pelo Deputado
Von, que os obteve de um denunciante da equipe de vendas da Dahua Brasil por meio da imprensa Folha do ES (em
português, IPVM traduzido para o inglês):
Sou da equipe comercial da DAHUA, atuo dentro da legalidade para vender os equipamentos e cumprir as metas,
mas o Diretor Comercial Fábio Lopes e o Engenheiro Lukas Kubaski, assumiram a liderança nos casos de suborno e
estão competindo com a equipe comercial por resultados . Mas eles trabalham com suborno.

Em sua carta de apresentação, o denunciante da Dahua alega que um suborno de R $ 40 milhões de BRL ( $ 7
milhões de dólares) está por trás da licitação fraudada; no entanto, a IPVM não sabe como o denunciante chegou a
esse valor de R $ 40 milhões e não há evidência pública da justificativa desse valor ou se foi de fato pago.
À luz do suposto suborno, em comentários exclusivos em inglês à IPVM, o Sr. Von afirma que a oferta da DahuaDETRAN / ES constitui “o maior escândalo de corrupção” da história de seu estado:
"Provavelmente estamos diante do maior escândalo de corrupção da história recente do Espírito Santo. Minha
principal função como deputado estadual é fiscalizar as ações do governador. Já denunciei o caso ao Ministério
Público e à Polícia Federal. As investigações já começaram. Mas quando descobri que a IPVM, [a] maior autoridade
mundial em videovigilância, também estava investigando a licitação, vi a oportunidade de ir mais longe nas
investigações e decidi compartilhar com eles todas as provas e materiais que já havia obtido"
Polícia Federal Brasileira, Ministério Público Notificado
Mr. Von compartilhou com a IPVM a denúncia que encaminhou para a Polícia Federal do Brasil e também confirmou
que havia notificado o Ministério Público Federal.
Promotor público aceita caso, recomenda suspensão de licitação
Na quarta-feira, 7 de abril, diversos meios de comunicação brasileiros (1, 2, 3) informaram que o Ministério Público
havia concordado em investigar a licitação, com um veículo esclarecendo que o Ministério Público Federal havia
encaminhado o caso ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Em 7 de abril, em discurso no plenário da Câmara dos Deputados do Brasil (equivalente à Câmara dos Deputados dos
Estados Unidos), a Dra. Soraya Manato, deputada federal pelo estado do Espírito Santo, cita a Dahua como tendo
feito parte de um " esquema fraudulento de licitação "(às 0:21, em português):

Na quinta-feira, 8 de abril, o Ministério Público do Espírito Santo emitiu um aviso recomendando a suspensão da
licitação por 120 dias e pedindo ao DETRAN / ES a entrega de todos os documentos relativos à licitação que a Dahua
venceu. Em comentários à IPVM, o Sr. Von chamou a nota do Ministério Público de "importante" e disse que seria
difícil para o governo ignorar (em português, IPVM traduzido para o inglês):
Esse documento é importante. A licitação provavelmente ficará suspensa por quatro meses. Seria difícil para o
governo não cumprir a recomendação do Ministério Público.

Se por acaso o governo não cumprir a recomendação, o Ministério Público terá de recorrer à Justiça contra o Estado.
Então caberia ao juiz decidir. Mas, como eu disse a vocês, acho que seria muito difícil para o governo não acatar a
recomendação do Ministério Público.
Dahua: Nega inequivocamente
Dahua forneceu a seguinte declaração à IPVM:
"A Dahua Technology tem conhecimento de denúncia de irregularidades no processo licitatório de um sistema de
câmeras de segurança para atender ao Espírito Santo.
Negamos inequivocamente a acusação. As autoridades estaduais brasileiras conseguiram uma ordem judicial
exigindo a retirada dessas denúncias infundadas.
Detalhe da ordem judicial veja o seguinte link:
http://aplicativos.tjes.jus.br/consultaunificada/faces/pages/pesquisaSimplificada.xhtml com Processo nº .: 000626782.2021.8.08.0024
A Dahua Technology compete com base na qualidade de nossos produtos e em total conformidade com todas as leis
e práticas aplicáveis em relação aos processos de licitação. Temos controles robustos para mitigar o risco de
violações em qualquer mercado em que operamos. Nosso histórico de conformidade com tais leis e regulamentos
fala por si.
A Dahua Technology reserva-se o direito de tomar outras medidas para proteger a reputação da empresa, se
necessário".
Dahua não explicou ou comentou as evidências detalhadas fornecidas, mostrando que eles editaram intensamente a
especificação muito antes de ela ser lançada. Se fizerem, iremos atualizar com sua resposta.
Governo Estadual: "Notícias Falsas"
Em Nota Oficial sem data, o Governo do Estado do Espírito Santo citou o que rotulou como "notícia falsa" sobre a
licitação, defendendo que (em português, IPVM traduzido para o inglês):
1 - O processo licitatório respeitou a legislação vigente em todas as etapas, obedecendo as etapas, a transparência e
a devida publicidade.

Publicações removidas no Brasil
Cinco publicações foram ordenadas a serem removidas no Brasil sobre este assunto, embora especificamente
porque essas publicações alegavam subornos envolvendo diretamente o governador deste estado. Por exemplo, da
decisão do Tribunal de remover essas postagens:
O fato de o primeiro réu noticiar no jornal “Folha do Espírito Santo” [1] que “O Pen Drive da empresa DAHUA vazou
e comprova o esquema fraudulento de licitação do Detran-ES, da ordem de R $ 139 milhões, que envolve
diretamente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) ”e“ A montagem e o andamento da licitação
foram todos articulados por Vitor Murad. Ele é o operador do secretário Tyago Hoffmann e do governador Renato
Casagrande em esquemas tecnológicos ”, são delicadas afirmações, pois culpa o autor por cometer crimes, mas sem
apresentar provas.

Continua…

A IPVM continuará a acompanhar esta investigação à medida que se desenrola no Brasil. Se você tiver qualquer
informação relacionada à corrupção envolvendo fabricantes de vigilância por vídeo em qualquer parte do mundo,
envie-nos uma dica de notícias (incluindo opções seguras).
(Embora o Sr. Von tenha consentido com comentários públicos na qualidade de legislador, a IPVM respeita a
confidencialidade dos profissionais da indústria e aceita denúncias anônimas).

