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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto
Enviado em: terça-feira, 8 de outubro de 2019 10:50
Para: maria.oliver@rolandberger.com; Lopes, Gustavo; Tiago Shimizu 

(shimizu.tiago@gmail.com)
Cc: LD CSBR LicitaBR
Assunto: Diligência Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019

Caro representante do Consórcio formado pelas empresas Roland Berger, Uhy Bedoraytes e Ambiel, bom dia! 
 

1) Nos termos do subitem 20.6 do instrumento convocatório da licitação eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019, que 
tem por objeto a 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, e, em atendimento a solicitação da área técnica requisitante, solicitamos: 

 
a) as demonstrações financeiras das empresas AGW Empreendimentos e Participações S/A e Companhia 

Agrícola Botucatu, relativas ao exercício imediatamente anterior ao de realização da venda à Janus Brasil 
Participações  S/A (atestado emitido pela empresa RioForte Investiment Holding Brasil EIRELI; 

b) Contrato e/ou nota fiscal referente aos serviços mencionados no atestado emitido pelo Grupo Mitsui.  
 

2) A documentação solicitada deve ser apresentada até 11h do dia 09 de outubro de 2019. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO 
Assistente 
Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA 
ana_falqueto.br@infraero.gov.br • (61) 3312-3086 
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