
Senhor (a) ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Assunto: Análise de Documentos de Habilitação Consórcio Roland Berger Ltda, UHY
Bendoraytes &Cia Auditores Independentes e Ambiel, Manssur, Belfiore e Malta Advogados.
Ref.: 1) Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Contratação de empresa especializada
para realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das
participações acionárias da Infraero, nas Sociedades de Propósito Específico (SPE), responsáveis
pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, Brasília-DF e Confins-MG; 2)
DESPACHO Nº SEDE-DES-2019/10115.

1. Nos termos do item 23 da NI-6.01/F(LCT) de 16 de maio de 2016 c/c item 11.1.1 do Edital,
relatamos a análise dos documentos de habilitação, relativos ao consórcio Roland Berger Ltda,
UHY Bendoraytes &Cia Auditores Independentes e Ambiel, Manssur, Belfiore e Malta
Advogados, arrematante da licitação acima referenciada, no valor global (após a fase de
negociação) de R$ 4.365.000,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais).

2. A verificação das condições de Habilitação foi elaborada da seguinte forma:

HABILITAÇÃO - ITENS 11.1.1 DO EDITAL

ATENDE 
  

  
b.1) Avaliação econômico-financeira realizada no Brasil ou exterior, para fins de
Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com ativo total de,

no mínimo, R$ 400.000.000,00  (quatrocentos milhões de reais), obtido nas
demonstrações financeiras no ano de conclusão do serviço referido no atestado;

 

SIM

b.2) Avaliação e elaboração, realizada no Brasil ou no exterior, para fins de Fusões e
Aquisições ou Fairness Opinion, de projeções de receitas, custos,

despesas e investimentos referentes  a instalações aeroportuárias que estejam ou
tenham estado em operação, com movimentação anual de no mínimo

8.000.000 (oito milhões) de passageiros total/ano;

 

SIM

b.3) Assessoria/consultoria jurídica na operação, realizada no Brasil, para fins de
Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com ativo total de,
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no mínimo R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), obtido nas
demonstrações financeiras no ano de conclusão do serviço referido no atestado; NÃO
b.4) Assessoria/Consultoria jurídica na área de regulação do setor aeroportuário,
assim entendida como a elaboração de documentos tais como pareceres,

impugnações, questionamentos, minutas de editais, contratos de concessão,
arrendamento ou adesão, cujo conteúdo esteja relacionado com a análise e 

interpretação jurídicas de atos normativos específicos do setor aeroportuário,
realizada no Brasil.

 

 

SIM

 

3. Em relação à alínea "b.3", que prevê a demonstração de qualificação técnica relativa à
"Assessoria/consultoria jurídica na operação, realizada no Brasil, para fins de Fusões e
Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com ativo total de, no mínimo R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), obtido nas demonstrações financeiras no ano de
conclusão do serviço referido no atestado", o consórcio apresentou atestado emitido pela
empresa Rioforte Investment Holding Brasil EIRELLI, em favor de Tiago Franco da Silva
Gomes e Helena Pires de Camargo Spieler, relativo à assessoria jurídica em operação na área de
Fusões e Aquisições, referente à alienação das ações das sociedades controladas Companhia
Agrícola Botucatu e AGW Empreendimentos e Participações S/A para a Sociedade Janus Brasil
Participações S.A.

4. Na análise da documentação apresentada, identificou-se que foram encaminhadas as
demonstrações financeiras da Rioforte Investment Holding Brasil S.A., empresa emissora do
atestado, do exercício findo em 31/12/2014.

5. Todavia, a previsão editalícia exige que sejam apresentadas as demonstrações financeiras das
empresas objeto da operação de fusão e aquisição, no caso a Companhia Agrícola Botucatu e a
AGW Empreendimentos e Participações S/A.

6. Nesse sentido, foi realizada diligência em 8/10/2019, por e-mail, solicitando as demonstrações
financeiras das empresas antes mencionadas, relativas ao exercício imediatamente anterior ao de
realização da venda à Janus Brasil Participações  S/A. No dia seguinte, por e-mail, o Sr. Tiago
Franco da Silva Gomes encaminhou as demonstrações financeiras das referidas empresas.

7. No caso da Companhia Agrícola Botucatu, as demonstrações financeiras se referem ao
exercício findo em 31/12/2013, apresentando ativo total de R$ 112.594 mil. Em relação à AGW
Empreendimentos e Participações S/A, foi esclarecido pelo Sr. Tiago Franco da Silva Gomes que
"a AGW Empreendimentos e Participações S.A. foi constituída a partir de uma operação de cisão
da Agriways S.A., concluída em 06 de junho de 2014". Por isso, encaminhou as demonstrações
financeiras da Agriways S.A., do exercício findo em 31/12/2013, com ativo total de R$
112.171,2 mil.
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8. Desse modo, verifica-se que nenhuma das duas empresas objeto da transação de venda à Janus
Brasil Participações S.A. atende ao requisito mínimo de qualificação técnica do item 11.1.1
alínea b.3 do edital de licitação, que exige comprovação de ativo total de, no mínimo, R$ 400
milhões.

9. Diante o exposto, nos termos do item 11.1.1 alínea "b.3" do edital, conclui-se que o Consórcio
formado pelas empresas Roland Berger Ltda, UHY Bendoraytes &Cia Auditores Independentes
e Ambiel, Manssur, Belfiore e Malta Advogados não atendeu a exigência editalícia relativa à
Qualificação Técnica no tocante à assessoria/consultoria jurídica na operação, realizada no
Brasil, para fins de Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com ativo total de,
no mínimo R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), obtido nas demonstrações
financeiras no ano de conclusão do serviço referido no atestado, ensejando, desse modo, sua
DESCLASSIFICAÇÃO.

 

CARLOS AUGUSTO RIGO MOTTA
MEMBRO TÉCNICO

WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA
MEMBRO TÉCNICO
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