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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio 
(Parte 1 de 6)

Anexos: Tabela de Produtos, Preços e Prazos de Entrega.xlsx; Tabela de Produtos, Preços 
e Prazos de Entrega (assinada).pdf; Documentos Consórcio - Parte 1 (páginas 1 
a 10).pdf

Senhora Pregoeira. 
 
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
 
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
 
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
 
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
 
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
 

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

 
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
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do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
 

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

 
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
 
Atenciosamente. 
 
 

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
 
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

 

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:45
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: RES: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação 
Consórcio (Parte 2 de 6)

Anexos: Documentos Consórcio - Parte 2 (páginas 11 a 30).pdf

(Parte 2 de 6) 
  

De: Leticia Sattamini  
Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43 
Para: licitabr@infraero.gov.br 
Cc: Renato Sucupira <renato.sucupira@bfcapital.com.br>; Rafael Quinane <rafael.quinane@bfcapital.com.br>; Pedro 
Saes <pedro.saes@bfcapital.com.br>; Leticia Queiroz Andrade <leticia@queirozmaluf.com.br>; Fabio Maluf Tognola 
<fabio@queirozmaluf.com.br>; Cecilia Thome Alvarez <cecilia@queirozmaluf.com.br>; Enzo Aurélio 
<enzo@queirozmaluf.com.br>; Guilherme Esmanhoto <gesmanhoto@alg-global.com>; Peter Shimizu <pshimizu@alg-
global.com> 
Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio (Parte 1 de 6) 
  
Senhora Pregoeira. 
  
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
  
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
  
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
  
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
  
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
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Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
  

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

  
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
  

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

  
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente. 
  
  

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
  
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:46
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: RES: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação 
Consórcio (Parte 3 de 6)

Anexos: Documentos Consórcio - Parte 3 (páginas 31 a 60).pdf

(Parte 3 de 6) 
  

De: Leticia Sattamini  
Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43 
Para: licitabr@infraero.gov.br 
Cc: Renato Sucupira <renato.sucupira@bfcapital.com.br>; Rafael Quinane <rafael.quinane@bfcapital.com.br>; Pedro 
Saes <pedro.saes@bfcapital.com.br>; Leticia Queiroz Andrade <leticia@queirozmaluf.com.br>; Fabio Maluf Tognola 
<fabio@queirozmaluf.com.br>; Cecilia Thome Alvarez <cecilia@queirozmaluf.com.br>; Enzo Aurélio 
<enzo@queirozmaluf.com.br>; Guilherme Esmanhoto <gesmanhoto@alg-global.com>; Peter Shimizu <pshimizu@alg-
global.com> 
Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio (Parte 1 de 6) 
  
Senhora Pregoeira. 
  
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
  
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
  
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
  
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
  
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
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Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
  

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

  
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
  

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

  
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente. 
  
  

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
  
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:47
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: RES: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação 
Consórcio (Parte 4 de 6)

Anexos: Documentos Consórcio - Parte 4 (páginas 61 a 90).pdf

(Parte 4 de 6) 
  

De: Leticia Sattamini  
Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43 
Para: licitabr@infraero.gov.br 
Cc: Renato Sucupira <renato.sucupira@bfcapital.com.br>; Rafael Quinane <rafael.quinane@bfcapital.com.br>; Pedro 
Saes <pedro.saes@bfcapital.com.br>; Leticia Queiroz Andrade <leticia@queirozmaluf.com.br>; Fabio Maluf Tognola 
<fabio@queirozmaluf.com.br>; Cecilia Thome Alvarez <cecilia@queirozmaluf.com.br>; Enzo Aurélio 
<enzo@queirozmaluf.com.br>; Guilherme Esmanhoto <gesmanhoto@alg-global.com>; Peter Shimizu <pshimizu@alg-
global.com> 
Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio (Parte 1 de 6) 
  
Senhora Pregoeira. 
  
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
  
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
  
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
  
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
  
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
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Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
  

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

  
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
  

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

  
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente. 
  
  

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
  
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:49
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: RES: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação 
Consórcio (Parte 6 de 6)

Anexos: Documentos Consórcio - Parte 6 (páginas 271 a 316).pdf

(Parte 6 de 6) 
  

De: Leticia Sattamini  
Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43 
Para: licitabr@infraero.gov.br 
Cc: Renato Sucupira <renato.sucupira@bfcapital.com.br>; Rafael Quinane <rafael.quinane@bfcapital.com.br>; Pedro 
Saes <pedro.saes@bfcapital.com.br>; Leticia Queiroz Andrade <leticia@queirozmaluf.com.br>; Fabio Maluf Tognola 
<fabio@queirozmaluf.com.br>; Cecilia Thome Alvarez <cecilia@queirozmaluf.com.br>; Enzo Aurélio 
<enzo@queirozmaluf.com.br>; Guilherme Esmanhoto <gesmanhoto@alg-global.com>; Peter Shimizu <pshimizu@alg-
global.com> 
Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio (Parte 1 de 6) 
  
Senhora Pregoeira. 
  
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
  
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
  
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
  
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
  
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
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Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
  

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

  
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
  

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

  
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente. 
  
  

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
  
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Leticia Sattamini <leticia.sattamini@bfcapital.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:48
Para: LD CSBR LicitaBR
Cc: Renato Sucupira; Rafael Quinane; Pedro Saes; Leticia Queiroz Andrade; Fabio 

Maluf Tognola; Cecilia Thome Alvarez; Enzo Aurélio; Guilherme Esmanhoto; 
Peter Shimizu

Assunto: RES: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação 
Consórcio (Parte 5 de 6)

Anexos: Documentos Consórcio - Parte 5 (páginas 91 a 270).pdf

(Parte 5 de 6) 
  

De: Leticia Sattamini  
Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 13:43 
Para: licitabr@infraero.gov.br 
Cc: Renato Sucupira <renato.sucupira@bfcapital.com.br>; Rafael Quinane <rafael.quinane@bfcapital.com.br>; Pedro 
Saes <pedro.saes@bfcapital.com.br>; Leticia Queiroz Andrade <leticia@queirozmaluf.com.br>; Fabio Maluf Tognola 
<fabio@queirozmaluf.com.br>; Cecilia Thome Alvarez <cecilia@queirozmaluf.com.br>; Enzo Aurélio 
<enzo@queirozmaluf.com.br>; Guilherme Esmanhoto <gesmanhoto@alg-global.com>; Peter Shimizu <pshimizu@alg-
global.com> 
Assunto: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Documentação Consórcio (Parte 1 de 6) 
  
Senhora Pregoeira. 
  
Em atenção à solicitação realizada na data de hoje, o Consórcio formado pelas empresas BF CAPITAL ASSESSORIA EM 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA., 
INDRA CONSULTORIA DE NOGÓCIOS BRASIL LTDA., FIGUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(“Consórcio”), apresenta anexo seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE 
ENTREGA ajustada ao menor lance ofertado, conforme solicitado via sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A e 
exigido pelo item 11.5, alínea “c” do Edital. 
  
Os arquivos serão enviados através de 6 e-mails sequencias com tamanhos inferiores a 5 Mb, para evitar eventuais falhas 
de recebimento. 
  
Em conformidade aos princípios que regem o processo licitatório, em especial o da isonomia entre os licitantes e da 
vinculação ao Edital, tais DOCUMENTOS refletem a situação das empresas integrantes do Consórcio na data de Abertura 
da Sessão Pública, em que todos os licitantes já deveriam estar aptos a demonstrar o cumprimento de os requisitos 
editalícios, como é o caso de nosso Consórcio.  
  
Destacamos, desde já, que as Certidões de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, 
exigidas para cumprimento ao item 11.3.3 alínea “c” do Edital, das consorciadas (i) Queiroz Maluf Sociedade de 
Advogados, (ii) INDRA Tecnologia Brasil LTDA, (iii) INDRA Consultoria de Negócios LTDA, (iv) Figueira de Melo, Faria e 
Torres Sociedade de Advogados, encontram-se vencidas na data de hoje, conquanto tais certidões estivessem em plena 
validade na data de Abertura da Sessão Pública, conforme exigido pelo Edital. 
  
Nada obstante, as consorciadas acima enumeradas permanecem regulares perante o FGTS, o que pode ser verificado por 
consulta online no SICAFI de cada uma dessas empresas, com base no poder geral de diligência previsto no item 20.6 do 
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Edital, e, sobretudo, no previsto no item 11.3.4.4., que trata especificamente da conduta mais adequada a ser adotada 
nesta hipótese, nos termos a seguir reproduzidos.  
  

“ 11.3.4.4 em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, o presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação.”. 

  
Esclarece-se, por fim, que, por serem documentos emitidos após a data de Abertura da Sessão Pública, abstivemo-nos de 
juntar as certidões vigentes na data de hoje e/ou a declaração de situação emitidas pelo SICAFI com data de hoje, apenas 
para evitar eventual questionamento quanto à inclusão posterior de documentos pelos licitantes, vedada pelo art. 22.6 
do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, abaixo transcrito, em semelhança ao previsto no art. 43, §3º, da 
Lei 8.666/93  
  

“22.6. É facultada à comissão de licitação ou ao pregoeiro, no julgamento da habilitação ou da proposta, uma vez 
identificada a necessidade de buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, 
realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados, suspender a sessão pública para 
a promoção de diligências, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da habilitação ou da proposta.“ 

  
  
Sendo o que nos cumpria no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente. 
  
  

Letícia Sattamini 
leticia.sattamini@bfcapital.com.br 
T 55 11 3737.8811 
C 55 11 97119.6613 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, 17º andar, cj 172 
Itaim Bibi | São Paulo, SP | cep 04538-133  

 
www.bfcapital.com.br 

  
  
Esta mensagem (incluindo os arquivos anexos) somente poderá ser utilizada por seu destinatário, uma vez que poderá conter informação confidencial e/ou privilegiada da 
BF CAPITAL. Caso você não seja o destinatário, não poderá, em qualquer hipótese, copiar, divulgar ou usar as informações nela contidas, devendo apagá-la após avisar 
imediatamente o remetente. 

This message (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BF CAPITAL confidential and/or trade secret information. 
If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should delete this message and inform the sender 
immediately. 

  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 


