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14. DO PAGAMENTO DE PROPINA POR MEIO DAS EMPRESAS 

ELDORADO E TIRANTE CONSTRUTORA 

 

Item: 
 

14 

 

Descrição do Anexo: 
 

PAGAMENTO DE PROPINA CORRESPONDENTE A 12,85% DOS 

VALORES PAGOS (CONTRATO PRINCIPAL) E 15% A 20% NOS 

RESPECTIVOS ADITIVOS PELAS EMPRESAS ELDORADO E TIRANTE 

CONSTRUTORA À MESA DIRETORA DA ALMT 

 

Síntese fática: 
 

Empresas que construíram a sede da ALMT, estacionamento da ALMT, bem como 

executou a reforma dos gabinetes, teatro, dentre outras obras anexas – propinas 

pagas pelas citadas empresas utilizadas para pagar o mensalinho e eleição da mesa. 

 

Período: 1995 a 2015 

 

Envolvidos: 

Gilmar Fabris 

Humberto Bosaipo 

Silval Barbosa 

Sérgio Ricardo 

José Geraldo Riva 

Anildo Lima Barros 

Romoaldo Júnior 

Mauro Savi 

Edemar Nestor Adams 

Luiz Márcio Pommot 

 

Documentos apresentados do item 14: 
 

Fls. 655 – Ato da Mesa 224/2013 desginando servidor responsável pela gestão 

acompanhamento e avaliação dos contratos. 
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ITEM 14\ITEM 14. DOC 01 - Fls. 655 – Ato da Mesa 224 2013 desginando 

servidor responsável pela gestão acompanhamento e avaliação dos contratos..pdf 

 

Fl. 638 – matéria jornalística denunciando o certame vencido pela empresa Tirante. 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 02 -Fl. 638 – matéria jornalística denunciando o certame 

vencido pela empresa Tirante..pdf 

 

Fls. 980 – ordem bancária para empresa que retornava pagamento para 

“Mensalinho”. 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 03 -Fls. 980 – ordem bancária para empresa que 

retornava pagamento para “Mensalinho”..pdf 

 

Fls. 1005 – Pagamento a empresa Tirante que devolvia valores para o esquema de 

“Mensalinho”. 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 04 -Fls. 1005 – Pagamento a empresa Tirante que 

devolvia valores para o esquema de “Mensalinho”..pdf 

 

Fl. 1027 – Ordem bancária em favor da empresa Eldorado Construções que atendia 

ao esquema de “Mensalinho” 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 05 -Fl. 1027 – Ordem bancária em favor da empresa 

Eldorado Construções que atendia ao esquema de “Mensalinho”.pdf 

 

FL. 1233 – Aviso de Resultado de Licitação da Concorrência Pública nº. 004/2013 

– Construção do Estacionamento da ALMT. 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 06 -FL. 1233 – Aviso de Resultado de Licitação da 

Concorrência Pública n. 004 2013 – Construção do Estacionamento da ALMT..pdf 

 

Fl. 1234-1236 – Lista de Pagamentos efetuados para Tirante Construtora e 

Consultoria Ltda, com devolução para o esquema “Mensalinho” 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 07 -Fl. 1234-1236 – Lista de Pagamentos efetuados para 

Tirante Construtora e Consultoria Ltda, com devolução para o esquema 

“Mensalinho”.pdf 

file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2001%20-%20Fls.%20655%20–%20Ato%20da%20Mesa%20224%202013%20desginando%20servidor%20responsável%20pela%20gestão%20acompanhamento%20e%20avaliação%20dos%20contratos..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2001%20-%20Fls.%20655%20–%20Ato%20da%20Mesa%20224%202013%20desginando%20servidor%20responsável%20pela%20gestão%20acompanhamento%20e%20avaliação%20dos%20contratos..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2002%20-Fl.%20638%20–%20matéria%20jornalística%20denunciando%20o%20certame%20vencido%20pela%20empresa%20Tirante..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2002%20-Fl.%20638%20–%20matéria%20jornalística%20denunciando%20o%20certame%20vencido%20pela%20empresa%20Tirante..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2003%20-Fls.%20980%20–%20ordem%20bancária%20para%20empresa%20que%20retornava%20pagamento%20para
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2003%20-Fls.%20980%20–%20ordem%20bancária%20para%20empresa%20que%20retornava%20pagamento%20para
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2004%20-Fls.%201005%20–%20Pagamento%20a%20empresa%20Tirante%20que%20devolvia%20valores%20para%20o%20esquema%20de
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2004%20-Fls.%201005%20–%20Pagamento%20a%20empresa%20Tirante%20que%20devolvia%20valores%20para%20o%20esquema%20de
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2005%20-Fl.%201027%20–%20Ordem%20bancária%20em%20favor%20da%20empresa%20Eldorado%20Construções%20que%20atendia%20ao%20esquema%20de
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2005%20-Fl.%201027%20–%20Ordem%20bancária%20em%20favor%20da%20empresa%20Eldorado%20Construções%20que%20atendia%20ao%20esquema%20de
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2006%20-FL.%201233%20–%20Aviso%20de%20Resultado%20de%20Licitação%20da%20Concorrência%20Pública%20n.%20004%202013%20–%20Construção%20do%20Estacionamento%20da%20ALMT..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2006%20-FL.%201233%20–%20Aviso%20de%20Resultado%20de%20Licitação%20da%20Concorrência%20Pública%20n.%20004%202013%20–%20Construção%20do%20Estacionamento%20da%20ALMT..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2007%20-Fl.%201234-1236%20–%20Lista%20de%20Pagamentos%20efetuados%20para%20Tirante%20Construtora%20e%20Consultoria%20Ltda,%20com%20devolução%20para%20o%20esquema
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2007%20-Fl.%201234-1236%20–%20Lista%20de%20Pagamentos%20efetuados%20para%20Tirante%20Construtora%20e%20Consultoria%20Ltda,%20com%20devolução%20para%20o%20esquema
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2007%20-Fl.%201234-1236%20–%20Lista%20de%20Pagamentos%20efetuados%20para%20Tirante%20Construtora%20e%20Consultoria%20Ltda,%20com%20devolução%20para%20o%20esquema
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Fl. 1237 – Concorrência Pública nº. 01/2010 Objeto: Construção da Torre de TV 

e ampliação dos gabinetes dos Deputados. 

 

ITEM 14\ITEM 14. DOC 08 - Fl. 1237 – Concorrência Pública n. 01 2010 Objeto 

Construção da Torre de TV e ampliação dos gabinetes dos Deputados..pdf 

 

Gravação e Transcrição do item 14: 
 

  Insta consignar que a presente proposta está acompanhada de registro 

em áudio e vídeo, assim como a degravação “ispis litteris” do conteúdo dos 

registros citados, em dois formatos “Editável” e em “PDF”. 

 

  Os arquivos retromencionados acompanham esta Proposta de 

Colaboração Premiada em mídia digital (Pen Drive). 

 

  Para verificar o conteúdo dos arquivos mencionados, basta clicar nos 

links a seguir: 

 
Vídeo 

videos\Item 14 da Planilha.mp4 

Transcrição Editável 

Transcrição - Editavel\Editavel - Item 14 da Planilha.docx 

Transcrição PDF 

Transcrição - PDF\PDF - Item 14 da Planilha.pdf 

 

Considerações adicionais do Proponente ao item 14: 
 

(i) Em relação as empresas Eldorado Construções e Obras de 

Terraplanagem Ltda., que construiu a sede da ALMT no Centro Político 

Administrativo (“CPA”), e a empresa Tirante Construtora e Consultoria Ltda., que 

construiu o estacionamento da ALMT, a reforma e ampliação dos gabinetes dos 

Deputados, parte da alvenaria do Teatro, o depósito da Secretaria de Patrimônio 

da ALMT, a Casa de TV e de Gerador, bem como o reservatório de águas pluviais, 

o Proponente pode afirmar que, embora não tenha ocorrido ilicitude no 

file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2008%20-%20Fl.%201237%20–%20Concorrência%20Pública%20n.%2001%202010%20Objeto%20Construção%20da%20Torre%20de%20TV%20e%20ampliação%20dos%20gabinetes%20dos%20Deputados..pdf
file:///E:/DELACAO%20RIVA/ITEM%2014/ITEM%2014.%20DOC%2008%20-%20Fl.%201237%20–%20Concorrência%20Pública%20n.%2001%202010%20Objeto%20Construção%20da%20Torre%20de%20TV%20e%20ampliação%20dos%20gabinetes%20dos%20Deputados..pdf
file:///D:/DELACAO%20RIVA/videos/Item%2014%20da%20Planilha.mp4
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20Editavel/Editavel%20-%20Item%2014%20da%20Planilha.docx
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20PDF/PDF%20-%20Item%2014%20da%20Planilha.pdf
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procedimento licitatório, esclarece o Proponente que houve o pagamento de 

propina decorrente dos contratos originais no percentual de 12,85%, e nos aditivos, 

cerca de 15% a 20%, pois o Sr. Anildo Lima Barros alegava que, por não ter 

ocorrido um alinhamento prévio anterior a licitação, não havia margem de lucro 

suficiente para arcar com uma propina superior a esse índice. 

 

(ii) Sendo assim, a propina paga pelas empresas Eldorado e Tirante, 

foram utilizadas para financiar a propina dos Deputados Estaduais, eleições de 

mesa diretora, bem como das campanhas eleitorais dos membros da Casa. Frise-se 

que o Sr. Anildo emitia cheques das empresas para pagamento da propina, antes 

mesmo de a ALMT  autorizar os pagamento do contrato pois, nesse caso, os 

membros da mesa diretora trocavam esses cheques junto a agiotas e empresas de 

factoring. 

 

(iii) Nesse caso, o esquema de propina que envolvia ambas as 

empresas era efetuado exclusivamente pelo Colaborador, diretamente com o Sr. 

Anildo Lima Barros, representante legal das empresas Tirante e Eldorado. 

 

  


