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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Deguirmendjian, Juliana <JDeguirmendjian@mayerbrown.com>
Enviado em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 11:41
Para: Ana Elisa de Oliveira Falqueto
Cc: Carlos Augusto Rigo Motta; Patricia Mendoza Cidade Innecco; Saadi, Mario; 

Werneck, Bruno Dario
Assunto: RE: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados
Anexos: Consórcio Tauil e Chequer - Tabela de Preços.pdf

Prezada Ana Elisa, bom dia! 
 
Em atenção à solicitação abaixo, encaminho digitalização da proposta de preços ajustada, assinada e com firma 
reconhecida.  
 
Informo que a via física do documento deve chegar a Brasília hoje no final do dia, para ser protocolada na Infraero 
amanhã pela manhã. 
 
No mais, permanecemos à inteira disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

From: Deguirmendjian, Juliana  
Sent: terça-feira, 22 de outubro de 2019 17:46 
To: 'Ana Elisa de Oliveira Falqueto' <ana_falqueto.br@infraero.gov.br> 
Cc: Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Patricia Mendoza Cidade Innecco 
<patriciacidade@infraero.gov.br>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com>; Werneck, Bruno Dario 
<BWerneck@mayerbrown.com> 
Subject: RE: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
 
Olá Ana Elisa, boa tarde! 
 
Faremos o ajuste e, com a máxima urgência, protocolaremos a via física assinada no setor de protocolo da Infraero. 
 
Permanecemos à inteira disposição. 
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Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 
From: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br>  
Sent: terça-feira, 22 de outubro de 2019 17:31 
To: Deguirmendjian, Juliana <JDeguirmendjian@mayerbrown.com> 
Cc: Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Patricia Mendoza Cidade Innecco 
<patriciacidade@infraero.gov.br> 
Subject: RES: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
 
**EXTERNAL SENDER** 
 
Juliana, boa tarde! 
 
Peço verificar a Proposta de Preços e alterar o valor do grupo B para, no máximo, R$ 654.750,00, tendo em vista o 
estabelecido no item 12.1.3 do edital. Após, peço assina-la e encaminhá-la ao protocolo da Infraero com o mázimo de 
urgência possível. 
 
Obrigada! 
 
Atenciosamente, 
 
 

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

 

 

 
 

De: Deguirmendjian, Juliana  
Enviada em: terça-feira, 15 de outubro de 2019 17:59 
Para: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br>; LD CSBR LicitaBR <licitabr@infraero.gov.br>; 
Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Assunto: RE: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
 
Prezada Senhora Pregoeira, 
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Informo que os documentos já foram adicionados ao box e podem ser acessados pelo mesmo link: 
https://mayerbrown.box.com/s/mybp1xjuzuhpsa46ym5mhfx1r19kdqi6. 
 
Em síntese, foram acrescentados: 
 
- comprovante SPED do balanço do Tauil e Chequer; 
 
- comprovante SPED do balanço do G5; 
 
- Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018 da Vale, com relação à atestação técnica do Tauil e Chequer; 
 
- Demonstrações Financeiras de concessionárias de aeroportos de BSB e São Gonçalo do Amarante; da Petrobras e da 
TAG; e das targets da Abengoa, com relação à atestação técnica do G5. Caso necessário, podemos solicitar à Abengoa 
que nos mandem uma versão consolidada; 
 
- Instrumento de consórcio devidamente assinado; 
 
- Procuração dos signatários do G5; 
 
Em relação ao balanço da FMA, por se tratar de empresa constituída em junho/2019, não há registro do balanço na Junta 
Comercial, tampouco transmissão via SPED. 
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

From: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br>  
Sent: terça-feira, 15 de outubro de 2019 16:08 
To: Deguirmendjian, Juliana <JDeguirmendjian@mayerbrown.com>; LD CSBR LicitaBR <licitabr@infraero.gov.br>; 
Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Subject: ENC: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
 
**EXTERNAL SENDER** 
 
Prezados, boa tarde! 
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Complementando a solicitação abaixo apresentada, pedimos: 
 

a) encaminhar o demonstrativo financeiro das empresas objeto dos estudos descritos nos Atestados de 
Capacidade Técnica; 

b) instrumento de compromisso de consórcio devidamente assinado, bem como, a procuração que outorga 
poderes para o fim.  

 
Informamos que os documentos devem ser encaminhados até às 18h de hoje (15/10/2019). 
 
Obrigada! 
 
Atenciosamente, 
 
 

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

 

 

 
 
De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto  
Enviada em: terça-feira, 15 de outubro de 2019 15:20 
Para: Deguirmendjian, Juliana <JDeguirmendjian@mayerbrown.com>; LD CSBR LicitaBR <licitabr@infraero.gov.br> 
Cc: Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Assunto: RES: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
 
Caros, boa tarde! 
 
Em relação aos balanços apresentados, pedimos encaminhar cópia do registro na Junta Comercial ou o balanço emitido 
no Sistema SPED da Receita Federal. 
 
Obrigada! 
 
Atenciosamente, 
 
 

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

 

 

 
 
De: Deguirmendjian, Juliana  
Enviada em: terça-feira, 15 de outubro de 2019 14:37 
Para: LD CSBR LicitaBR <licitabr@infraero.gov.br> 
Cc: Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Assunto: RE: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
Prioridade: Alta 
 
Prezada Senhora Pregoeira, 
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Conforme falamos, em atendimento ao solicitado, encaminho o link para acesso à documentação de nosso consórcio: 
 
https://mayerbrown.box.com/s/mybp1xjuzuhpsa46ym5mhfx1r19kdqi6 
 
Caso tenha qualquer problema para acessar os documentos, por favor, não hesite em me contatar. 
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

From: Deguirmendjian, Juliana  
Sent: terça-feira, 15 de outubro de 2019 10:35 
To: 'licita.br@infraero.gov.br' <licita.br@infraero.gov.br> 
Cc: Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Subject: RE: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
Importance: High 
 
Prezada Senhora Pregoeira, 
 
Concluímos o envio de nossa documentação. Ao todo, foram 6 e-mails numerados. 
 
Se possível, pedimos a gentileza de confirmar o recebimento de todos os 6. 
 
Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
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04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

From: Deguirmendjian, Juliana  
Sent: terça-feira, 15 de outubro de 2019 10:32 
To: 'licita.br@infraero.gov.br' <licita.br@infraero.gov.br> 
Cc: Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Subject: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
Importance: High 
 
[E-MAIL 6 – DOCUMENTAÇÃO TAUIL E CHEQUER – PARTE 2] 
 
Prezada Senhora Pregoeira, 
 
Em atenção ao solicitado, estamos enviando a documentação de nosso consórcio. 
 
Encaminharemos os documentos em e-mails apartados, em razão do tamanho dos arquivos. Nossa mensagem anterior, 
que continha todos os documentos em único e-mail, foi bloqueada pelo sistema da Infraero.  
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

From: Deguirmendjian, Juliana  
Sent: terça-feira, 15 de outubro de 2019 09:43 
To: 'licita.br@infraero.gov.br' <licita.br@infraero.gov.br> 
Cc: Werneck, Bruno Dario <BWerneck@mayerbrown.com>; Saadi, Mario <MSaadi@mayerbrown.com> 
Subject: Licitação nº 777566 - Documentação Consórcio Tauil e Chequer Advogados 
Importance: High 
 
Prezada Senhora Pregoeira, 
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Em atenção ao solicitado, encaminhamos em anexo a planilha de preços ajustada e os documentos de habilitação de 
nosso consórcio. 
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Juliana 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Juliana Deguirmendjian 
Associate 
Tauil & Chequer associado a Mayer Brown 
JK 1455 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 5º, 6º e 7º andares 
04543-011 – São Paulo, Brazil 
T +55 11 2504 4605  

LinkedIn | Instagram 
tauilchequer.com.br 
Please consider the environment before printing this e-mail. If you need to print it, consider printing it double-sided. 

 

__________________________________________________________________________  
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom 
they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. If you are not the 
named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.  

Tauil & Chequer Advogados is associated with Mayer Brown LLP, a limited liability partnership established in 
the United States.  

Information about how we handle personal information is available in our Privacy Notice.  

========================================================================================================================== 
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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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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