
De: Ana Paula KACUTA <ANA. KACUTA@BR. MCD. COM> 
Enviado em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 16:49 
Para: Cidley de Oliveira Guioti 
Cc: Protocolo; Erika Fukuda; Vagner Silva; Thais Morales; Ana Lucia Honorato 
Assunto: RES: OFICIO N° 4602 	Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvíp 

Prazo para resposta 25/07/2019. 
Anexos: VERSÃO PUBLICA - OFICIO 4602.2019.pdf; VERSÃO DE ACESSO RESTRITO - 

OFÍCIO 4602.2019.pdf; VERSÃO DE ACESSO RESTRITO - PROPOSTA INICIAL 
201 7.xlsx; VERSÃO DE ACESSO RESTRITO - PROPOSTA FINAL 201 7.xlsx; VERSÃO 
DE ACESSO RESTRITO - PROPOSTA INICIAL 201 8.xlsx; VERSÃO DE ACESSO 
RESTRITO - PROPOSTA FINAL 201 8.xlsx 

Prezado Cidley, 

Segue anexo resposta ao ofício n2  4602/2019. 

Conforme falamos, existem informações confidenciais como os valores dos contratos, os quais se enquadram nos 
incisos XI e XIII do art. 92 do Regimento Interno do CADE. Dessa forma, a resposta está sendo encaminhada em duas 
versões: a versão pública e a versão de acesso restrito, devidamente especificadas. Ainda, como falamos, as 
informações referentes a Tabela 1 (anexos em excel) só possuem sua versão de acesso restrito, pois também constam 
informações confidenciais como valores dos contratos. 

Por fim, como mencionado no ofício, estamos encaminhando a resposta apenas por e-mail. Caso seja necessário o envio 
do documento original, pedimos que nos informem. 

Gentileza confirmar o recebimento do referido documento. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Ana Paula Kacuta 
Coordenadora Jurídica / Brasil / Arcos Dorados 
ana.kacutabr.mcd.com  / +55 114196-9518 / +55 1195049-2089 

De: Cidley de Oliveira Guioti <cidley.guioti@cade.gov.br> 
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 16:26 
Para: Ana Paula KACUTA <ANA. KACUTA@BR.MCD.COM> 
Cc: Erika Fukuda <erika.fukuda@br.mcd.com>;  SEI CGAA1 <sei.cgaal@cade.gov.br> 
Assunto: RES: OFÍCIO NQ 4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 

Prezadas, 

Houve um erro de digitação. Podem considerar 2016 ao invés de 2013. 

Att., 
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CIDLEY DE OLIVEIRA GUIOTI 
Especialista em Regulação 
Superintendência-Geral/CADE 
Telefone: (61) 3031-1832 
cidley.guioti@cade.gov.br  
www.cade.gov.br  

De: Ana Paula KACUTA <ANA.KACUTA@BR.MCD.COM> 

Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 16:25 
Para: Cidley de Oliveira Guioti <cidley.guioti@cade.gov.br>; Protocolo <Protocolo@cade.gov.br> 
Cc: Erika Fukuda <erika.fukuda @ br.mcdcom>; SEI CGAA1 <sei.cgaal@cade.gov.br> 
Assunto: RES: OFÍCIO N9  4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 

Prezado Cidley, 

Em tempo, temos uma dúvida sobre o item 21 do ofício: O valor da última coluna da tabela é do ano de 2013 mesmo 
ou podemos considerar 2016? 

21. Informar se, nos últimos 3 (três) anos, sua empresa contratou serviço de transporte e custódia de valores 

para o estado de São Paulo. Indicar: 

a) Forma de contratação (licitação, contratação direta, etc.); 

b) Tempo de relacionamento com a empresa presta dora do serviço 

c) Valor do contrato, por ano. 

'Empresa 
Forma de 	

Tempo de
Valor 	Valor 	Valor 

relacionamento 
contratada 

contratação 	 contratado contratado contratado 
utilizada 	

com a empresa 	- 2018 	- 2017 	- 2013 
(em anos) 

Prosegur 

Transvip  
Protege  
Brinks 

TB Forte 

'Blue 
Angels  

Comando 
G8 

Esquadra 

Segmaster 

Atenciosamente, 
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Ana Paula Kacuta 

1 (\ 	Coordenadora Jurídica / Brasil / Arcos Dorados 
\._ 	ana.kacutabr.mcd.com  / +55 114196-9518 / -'-55 1195049-2089 

De: Cidley de Oliveira Guioti <cidley.guioti@cade.gov.br> 
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 16:09 
Para: Ana Paula KACUTA <ANA.KACUTA@BR.MCD.COM>;  Protocolo  <Protocolo@cade.gov.br> 
Cc: Erika Fukuda <erika.fukuda@br.mcd.com>;  SEI CGAA1 <seLcgaal@cade.gov.br> 
Assunto: RES: OFÍCIO N2  4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 

Prezadas, 

Defiro a solicitação de dilação de prazo para o dia 05/08/2019. 

Permaneço à disposição. 

Atenciosamente, 

De: Ana Paula KACUTA <ANA. KACUTA@ BR.MCD.COM> 
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 16:04 
Para: Cidley de Oliveira Guioti <cidley.guioti@cade.gov.br>; Protocolo <Protocolo@cade.gov.br> 

Cc: Erika Fukuda <erika.fukuda@br.mcd.com> 
Assunto: RES: OFÍCIO N2 4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 

Prezado Cidley, 

Boa tarde! 

Primeiramente, confirmamos o recebimento do ofício 0 4602. 

Conforme falamos, solicitamos prazo adicional para apresentação das informações solicitadas, findando-se o prazo em 
05 de agosto de 2019. 

Atenciosamente, 

Ana Paula Kacuta 

L (fl 	Coordenadora Jurídica / Brasil / Arcos Dorados 

\......" ana.kacuta@br.mcd.com  155 114196-9518 / +55 1195049-2089 

Mensagem original----- 
De: Bruna Borges da Costa Ortiz <bruna.ortiz@cade.gov.br>  Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 16:28 
Para: Marcia Gabriela - <Marcia.Gabriela@br.mcd.com> 
Assunto: ENC: OFÍCIO N2  4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 
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- Mensagem original----- 
De: SEI CGAA1 <sei.cgaal@cade.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 12 de julho de 2019 10:25 
Para: ana.honorato@br.mcd.com; marcia.gabriela@mcd.com.br; Protocolo  <Protocolo@cade.gov.br>;  Bruna Borges da 

Costa Ortiz <bruna.ortiz@cade.gov.br> 
Assunto: OFÍCIO N2  4602 - Pedido de Informação Ato de Concentração Prosegur/transvip - Prazo para resposta 
25/07/2019. 

Prezados, 

Encontra-se em análise na Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) o Ato de 
Concentração n2  08700.003244/2019-87, que trata de aquisição de quotas representativas da totalidade do captial da 
empresa Transvip Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda pela Prosegur Brasil Transportadora de Valores e 
Segurança S. A. nos mercados de transporte e custódia de valores e de transporte de cargas especiais nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. 
Em cumprimento ao disposto no art. 54, inciso II, da Lei n2  12.529/2011, e com vistas a instruir o referido Ato de 
Concentração, solicita-se de Vossas Senhorias os esclarecimentos especificados no questionário anexo, a serem 
prestados até o dia 25/07/2019, nos termos do art. 13 da Lei n2  12.529/2011. 
Os eventuais pedidos de acesso restrito de informações/documentos deverão rigorosamente observar as disposições do 
Regimento Interno do Cade (Resolução n2  1, de 29 de maio de 2012 e alterações posteriores), devendo conter 
especificamente: (i) a identificação dos pontos considerados de acesso restrito; (ii) a justificativa do pedido de acesso 
restrito; e (iii) demonstração dos eventuais prejuízos caso tais informações fossem de conhecimento público. Nesse 
caso, além da VERSÃO DE ACESSO RESTRITO, apresentar também VERSÃO PÚBLICA de sua resposta. A análise de sigilo 
será realizada por este Conselho nos termos dos arts. 92 a 95 do Regimento Interno do Cade, mediante solicitação para 
tratamento de acesso restrito das informações apresentadas. Em não havendo tal requisição, as respostas fornecidas 
serão tornadas públicas. 
Nos termos do art. 85 do Regimento Interno do Cade: Em caso de transmissão de peças ou documentos por fac-símile, 
por correio eletrônico ou outro meio que vier a ser regulamentado pela Presidência do CADE, o peticionário se 
responsabilizará pela qualidade e fidelidade do material transmitido, bem como pela confirmação do seu efetivo 
recebimento pelo Serviço de Protocolo e Registro de Documentos e Processos do CADE, que poderá exigir o envio do 
original no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado intempestivo. A resposta deve ser enviada à 
Superintendência-Geral no prazo assinalado e poderá ser encaminhada por meio de fax, pelo número (61) 3327-0742; 
e-mail, pelo endereço protocolo@cade.gov.br,  com cópia para o e-mail cidley.guioti@cade.gov.br;  e/ou correio, ao 
endereço: SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos Taurisano. Cep: 70770-504 Brasília/DF. 

Em caso de dúvidas, permaneço à disposição. 

Atenciosamente, 

Cidley de Oliveira Guioti 
Especialista em Regulação 
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 1 Superintendência-Geral Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 
Cade 
Fone: 3031-8428 
e-mail: cidley.guioti@cade.gov.br  

Este e-mail contém informação privada e confidencial, direcionada apenas aos seus destinatários. Se você não é 
um destinatário, é proibida a leitura, uso, divulgação, distribuição e / ou a cópia das informações contidas neste 
e-mail. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor enviá-la ao remetente e eliminá-la do seu 
computador. Arcos Dourados e suas subsidiárias não serão responsáveis caso esta mensagem seja interceptada 
e/ou alterada de alguma forma. Foram implementadas medidas de segurança razoáveis para prevenir a 
transmissão de vírus neste e-mail e quaisquer anexos, de modo que a Arcos Dourados não será responsável por 
danos causados a outros sistemas de informação. THIS E-MAIL MESSAGE AND ITS POS SIBLE 
ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE ADDRESSEES. Ifyou 
receive this message by mistake, please forward it immediately to sender and delete it from your system. 
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Reading, disclosure, distribution, copying andor use by others is strictly prohibited. Arcos Dorados, its 
subsidiaries or holding companies shall not be liable ifthis message is rnodified or intercepted by other third 
parties. As reasonable precautionary measures have been irnplernented to preveni the transrnission ofviruses 
within this message and/or its possible attachrnents, Arcos Dorados refuses to accept any responsibility for 
darnages caused by virus infection on your system, due to rnalicious software contained on this e-mail. * * * 
Arcos Dorados Confidential 
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VERSÃO PÚBLICA 

Ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos Taurisano, 20  andar— Bairro Asa Norte 
Brasília/DF 
CEP 70770-504 

REF.: RESPOSTA AO OFiCIO N° 4602/2019/CGAAI/SGAI/SG(CADE - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 
ATO DE CONCENTRAÇÃO N°  08700.00324412019-87. REQUERENTES: PROSEGUR BRASIL TRANSPORTADORA 
DE VALORES E SEGURANÇA S. A. E TRANSVIP TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. 

A/C SRTA. CIDLEY DE OLIVEIRA GUIOTI 

Prezados senhores, em atenção ao ofício supramencionado, 
seguem as respostas aos questionamentos encaminhados: 

19. Apresentar nome, cargo, telefone e e-mail do responsável pela resposta a este questionário, de 
maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário algum esclarecimento 
adicional. 

Vagner Silva - Gerente de Compras Indiretas 
E-mail vagner.si!vabr.mcd. com 
Te!: (11) 4196-9893 

20. Descreva brevemente as atividades de sua empresa. 

Nos termos do contrato social, atualmente a empresa tem como objeto: (i) exploração e 
operação de restaurantes na modalidade fast food, cafés, tortas, doces, sobremesas em geral, 
por sua própria conta ou de terceiros, ou uma combinação de ambos, inclusive por meio de 
franquia; (ii) fornecimento de alimentação a consumidores em geral; (iii) prestação de serviços 
profissionais e gerais relacionados a restaurantes e estabelecimentos afins e atividades para 
seus restaurantes; (iv) elaboração, comércio e venda de produtos alimentícios em geral e de 
refeições, sorvetes, cafés, refrigerantes, saladas, frutas e sanduíches; (v) importação, 
exportação, fabricação, venda, comercialização e distribuição de materiais, bens, brinquedos, 
acessórios e produtos relacionados aos negócios acima mencionados; (vi) locação de imóveis 
e salas, bem como equipamentos e veículos relacionados a escritórios e restaurante; (vii) a 
participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, como sócio ou acionista; (viii) 
desempenho de todas e quaisquer atividades acessórias ou relacionadas com tal objeto, 
observadas as restrições legais aplicáveis. 

21. Informar se, nos últimos 3 (três) anos, sua empresa contratou serviço de transporte e custódia de 
valores para o estado de São Paulo, Indicar: 

Nos últimos 3 anos contratamos o serviço de transporte e custódia para o Estado de São 
Paulo. No quadro exemplíficativo estão as informações solicitadas 

a) Forma de contratação (licitação, contratação direta, etc.); 

b) Tempo de relacionamento com a empresa prestadora do serviço 

c) Valor do contrato, por ano. 

Arcos Comércio de Alimentos Ltda. - Alameda Amazonas, 253, Alphaville, Banieri, So Paulo, Brasil — Tel: (11)4196-9800 Fax: (11 ) 4195-9518 
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VERSÃO PÚBLICA 

2018 2017 

_ 

1 	2016 

Empresa 
contratada 

Tempo de 
relacionamento 
com a empresa 

Forma de 
contratação 
utilizada 

Valor 
contratado - 
2018 (em anos)  

Forma de 
contratação 
utilizada 

Valor 
contratado 

- 

2017 

1 Forma de 
contratação 

1 utilizada 

Valor 
contratado - 
2016 

Prosegur 

Brink's 

Transvip 
 

Protege 

TB Forte  

BtueAngeis  
Comando 
GB - - - - - 

Esquadra  
Segmaster - - - - - - 

22. No caso de um aumento de preços de 10% por parte das empresas Requerentes do presente ato 
de concentração, informar se seria possível/economicamente viável sua empresa desviar a sua 
demanda por serviços de transporte e custódia de valores para outro fornecedor, e quais seriam 
esses prestadores de serviços. Além das empresas mencionadas acima, há outros prestadores do 
serviço de transporte e custódia de valores que sua empresa consideraria contratar no estado de São 
Paulo? informar quais seriam essas empresas. 

Considerando apenas o Estado de São Paulo, parte da demanda poderia ser direcionada a 
Brinks e Protege, sempre quando as mesmas possuírem atuação na região necessária. 

Por questões estratégicas, trabalhamos apenas com as maiores empresas do segmento 
(Brinks, Prosegur, Protege). 

23. Caso a sua empresa contratou serviço de transporte e custódia de valores através de licitação, 
listar abaixo os contratos celebrados nos últimos 10 (dez) anos com as seguintes informações: 

De 2010 a 2016 e em 2019 não foram contratados serviços de transporte e custódia de valores 
através de licitação. 

Em relação as informações de 2017 e 2018, as informações serão encaminhadas em arquivo 
anexo. 

Arcos Comércio de Alimentos Ltda. - Alameda Amazonas, 253, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brasil - Tel: (11)4196-9800 Fax: (31) 4195-9518 
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VERSÃO PÚBLICA 

Tabela 1 - Licitações Privadas/Processos de concorrência/Levantamento de 
cotações/Requisições de propostas (aqui denominadas "licitações") para a Contratação dos 

Serviços de Transporte e Custódia de Valores no estado de São Paulo 

Região/Esta 
Empresas dos/Municip 

Empresas que Empresa ios 
previstos convidadas apresentara Valores 

da 
Valor da vencedora Breve 

descrição 
Valor 

anual do Vigência do Ano 
no edital para participar m propostas proposta  proposta da do objeto contrato contrato 

para a da 
concorrência 

na 
concorrênci 

inicial final concorrõn 
c
.
a 

contratado assinado 
pre aç stão 
do serviço a  

Valores 
no anexo Valores no A depender Serviços de 

Brinks, Brink's, - anexo-  da região - custódia e Conforme 
Estado de Prossegur e Prossegur e Proposta Proposta informação transporte tabela Agosto/2018 a 

2018 São Paulo Protege Protege inicial final no anexo de valores anexa Julho/2019 
Valores 

no anexo Valores no Adepender Serviços de 
Brink's, Brinks, - anexo - da região - custódia e Conforme 

Estado do Prossegur e Prossegur e Proposta Proposta informação transporte tabela Agosto/2017 a 
2017 1 	São Paulo Protege Protege inicial final nó anexo de valores anexa Julho/2018 

24. Informar quais são os requisitos mínimos geralmente exigidos nos processos licitatórios (por 
exemplo: apólice de seguros acima de um determinado valor, idoneidade, experiência prévia, 
quantidade mínima de carros-fortes, etc.). 

Os requisitos mínimos geralmente exigidos nos processos licítatórios são: capilaridade, 
ferramenta de conciliação, possuir base/tesouraria certificada pelos bancos ltaú ou Santander, 
apólice de seguro referente ao valor transportado em uma semana, cumprimento dos SLA's 
acordados e integração com nossa ferramenta de Help Desk. 

25. Ainda com relação aos processos de licitação ou cotação mencionados acima, qual a sua 
avaliação dos resultados desses processos? 

O Mercado se mostra altamente consolidado em três grandes prestadores (Brinks, Protege, 
Prosegur) onde, ainda dentro da cidade de São Paulo, nos parece que existe uma postura de 
non-compete entre eles ao evitarem oferecer precificação para uma loja atualmente atendida 
pelo seu concorrente. 

26. Sua empresa tem encontrado dificuldades em obter propostas das empresas que prestam o 
serviço de transporte e custódia de valores no mercado em questão? Comente os seguintes 
aspectos: (L) barreiras encontradas; (ii) tempo necessário para obtenção de propostas; (iii) negativas 
apresentadas pelos agentes para não apresentação de propostas, se for o caso. 

Em relação a pergunta acima, não temos maiores dificuldades em obter propostas. Apenas 
nas ocasiões em que a empresa informa que não possui capilaridade em determinada região. 

Arcos Comércio de Alimentos Ltda. -Alameda Amazonas, 253, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brasil -Tal: (11) 4196-9800 Fax: (11)4195-9518 



VERSÃO PÚBLICA 

27. Ainda que não tenha realizado licitações ou cotações recentemente, sua empresa usualmente 
recebe propostas não solicitadas de outros fornecedores? Se sim, informar que propostas recebeu, e 
de que fornecedores, nos últimos 10 anos. 

Não recebemos propostas de outros fornecedores. 

28. Houve troca de fornecedor do serviço de transporte e custódia de valores nos últimos anos? 

Sim, houve troca de fornecedores nos últimos anos 

a) Em caso positivo: 

- Informar quais foram as trocas realizadas nos últimos 5 anos; 

Em 2017 mudamos o modelo de contratação. Até agosto de 2017 
trabalhávamos com contrato de serviço de recolhimento de numerário de 
forma indireta com os atuais prestadores, através dos Bancos Santander e 
ltaú. A partir de agosto 2017, passamos a contratar diretamente com as 
transportadoras de valores. 

II - Favor justificar o que motivou a troca de fornecedor; 

O que motivou a troca para contratação direta com a transportadora foi o 
custo envolvido, pois ao contratar com os bancos tínhamos um custo menos 
atrativo devido às margens do banco. 

III- Relatar se o processo de troca foi simples ou se apresentou dificuldades (neste 
último caso, solicita-se detalhar eventuais dificuldades enfrentadas no processo de 
troca de fornecedor); 

O processo de troca foi simples, não impactando a operação em nossos 
restaurantes. Mantivemos as transportadoras que já trabalhavam de forma 
indireta para termos pouco impacto na operação. 

IV - Descrever o papel do fornecedor atual no processo de migração para uni novo 
fornecedor. É necessária a colaboração do fornecedor atual para que o processo 
de migração transcorra sem comprometer a continuidade do serviço? 

O fornecedor atual precisa somente garantir o serviço no período de 
transição (aproximadamente 60 dias). O processo de migração é conduzido 
pela Arcos Dourados, em conjunto com o novo parceiro. 

V - Informar quais são os riscos (se houver) envolvidos no processo de migração 
de fornecedor de serviços de transporte e custódia de valores no mercado. Na 
opinião de sua empresa, esses riscos são significativos? 

Os riscos envolvidos são muito significativos, considerando que pode 
atrapalhar a operação e ainda gerar problemas de segurança para o 
restaurante, conforme abaixo detalhado: 

1) Atrapalhar a operação do restaurante, pois eventual ausência na entrega 
de troco faz com que o gerente tenha que buscar o mesmo em locais 
externos; 

2) Problemas com segurança pois o não recolhimento de valores pode levar 
a roubos, assaltos nos restaurantes. 

Arcos Comércio de Aflmeoios Ltda. Alameda Amazonas 253, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brasil —Tel: (11)4196-9800 Fax: (11)41959518 
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VERSÃO PÚBLICA 

29. Avalie os itens abaixo em termos de importância na momento da escolha de um fornecedor para 
o serviço de transporte e custódia de valores no estado de São Paulo. 

llmportância, de 1 

Item 	 (menos importante) Justificativa 
Ia 5 (mais 
importante) 

Fidelidade à marca 1 3 

No caso de abertura de lojas e, 
Prestação de 	Í 	 processo mensal de fechamento 
serviços pré e pós 4 	 Ifinanceiro e fiscal, para não 
venda 	 perdermos prazos é de alta valia um 

bom back office do fornecedor 

Agilidade na 	 O cumprimento dos horários bem 

prestação do 	4 	
como a adaptação as demandais 

1 pontuais do varejo se fazem serviço 	
1 	 importante 

Preço 	 5 	
- 	 Custos competitivos são de grande 

importância ao varejo 
1  

Reputação da 	 Por ser um serviço critico, prestado 

empresa no 	5 	 parcialmente dentro de nossos 

mercado 	 Irestaurantes existe uma marca 
---,correlacionada 

Capilaridade no 3 estado 

Financiamentos e 
'forma de 	 1 
pagamento  
ÍCustódia de 	 F/Ede suma importância ter a custódia 
instituição 	 4 	 ouraria, homologada pelos bancos 
financeira 	 U e/ou SANTANDER 

Outros fatores 
(especifica!) 

Arcos Comércio de Alimentos Ltda. -Alameda Amazonas, 253, Alphaville, Bamei, São Paulo, Brasil—Te!: (11)4196-9800 Fax: (11) 4195-9518 



VERSÃO PÚBLICA 

30. Considerando o serviço de transporte e custódia de valores ofertado pelas Requerentes no 
estado de São Paulo, qualifique abaixo os concorrentes de acordo com a capacidade deles 
passarem a ser o seu fornecedor, em uma suposta substituição das Requerentes: 

31.  

[Fornecedor 

Brink's 

Sim, consideraria contratá- 

Não - fornecedor não tem 
cpertise suficiente 

Não - dúvidas com relação 
qualidade dos serviços 
estados pelo fornecedor 

Não - dúvidas com relação 
capacidade do fornecedor 

e atender satisfatoriamente 
s demandas de minha 
mresa 

Não - o fornecedor não 
ende à minha praça/cidade 

) Não - dúvidas com relação 
reputação do fornecedor 

()Não - outros motivos (favor 
especificar). 

(x) Já é meu fornecedor 
atual 

) Sim, consideraria contratá-
lo, 

()Não - fornecedor não tem 
expertise suficiente 

()Não - dúvidas com relação 
áquafidade dos serviços 

Sua empresa consideraria 	Observações: favor comentar a avaliação 
contratar o fornecedor abaixo? do fornecedor e outras informações 

relevantes 

1(x) Já é meu fornecedor 

O fornecedor possui bom nível de 
ualidade nos serviços contratados 
tualmente (flexibilidade e rapidez). 

O fornecedor possui bom nível de 
qualidade nos serviços contratados 
atualmente (flexibilidade e rapidez). 
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pelo fornecedor 

Não - dúvidas com relação 
capacidade do fornecedor 
? atender satisfatoriamente 

demandas de minha 
iipresa 

Não - o fornecedor não 
:ende à minha praça/cidade 

) Não - dúvidas com relação 
reputação do fornecedor 

()Não - outros motivos (favor 
especificar). 

( ) Já é meu fornecedor atual 

Sim, consideraria contratá- 

) Não - fornecedor não tem 
Kpertise suficiente 

Não - dúvidas com relação 
qualidade dos serviços 
restados pelo fornecedor 

1(x) Não - dúvidas com 
Forte 	Irelação à capacidade do 

fornecedor de atender 
satlsfatoriamente às 
demandas de minha 

( ) Não -. o fornecedor não 
atende á minha praça/cidade 

Não - dúvidas com relação 
à reputação do fornecedor 

()Não - outros motivos (favor 
especificar). 

()Já é meu fornecedor atual 
BIue Angeis 

()Sim, consideraria contratá- 
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Ç 
Não - fornecedor não tem 

cpertise suficiente 

()Não - dúvidas com relação 
à qualidade dos serviços 
prestados pelo fornecedor 

(x) Não - dúvidas com 
relação à capacidade do 
fornecedor de atender 
satisfatoriamente às 
demandas de minha 
empresa 

) Não - o fornecedor não 
tende á minha praça/cidade 

Não - dúvidas com relação 
reputação do fornecedor 

Não - outros motivos (favor 
specíficar). 

Já é meu fornecedor atual 

()Sim, consideraria contratá-
lo. 

()Não - fornecedor não tem 
expertise suficiente 

()Não - dúvidas com relação 
à qualidade dos serviços 
prestados pelo fornecedor 

G8 
(x) Não - dúvidas com 
relação à capacidade do 
fornecedor de atender 
satisfatoriamente às 
demandas de minha 
empresa 

Não - o fornecedor não 
tende à minha praça/cidade 

Não - dúvidas com relação 
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á reputação do fornecedor 

Não - outros motivos (favor 
especificar).  

()Já é meu fornecedor atual 

()Sim, consideraria contratá-
lo. 

()Não - fornecedor não tem 
expertise suficiente 

()Não - dúvidas com relação 
à qualidade dos serviços 
prestados pelo fornecedor 

(x) Não - dúvidas com 
Esquadra 	relação à capacidade do 

fornecedor de atender 
satisfatoriamente às 
demandas de minha 

Não - o fornecedor não 
:ende à minha praça/cidade 

Não - dúvidas com relação 
à reputação do fornecedor 

Não - outros motivos (favor 
pecifica r).  

Já é meu fornecedor atual 

Sim, consideraria contratá- 
lo. 

()Não - fornecedor não tem 
exijertise suficiente 

Segmaster 

()Não - dúvidas com relação 
à qualidade dos serviços 
prestados pelo fornecedor 

(x) Não - dúvidas com 
relação à capacidade do 
fornecedor de atender 
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satisfatoriamente às 
demandas de minha 
empresa 

) Não o fornecedor não 
tende é minha praça/cidade 

Não - dúvidas com relação 
reputação do fornecedor 

Não - outros motivos (favor 
specificar). 

32. Sua empresa considera que o mercado de serviços de transporte e custódia de valores no estado 
de São Paulo é caracterizado por forte concorrência entre os concorrentes instalados? 

Em relação ao Estado de São Paulo, há diversos players no mercado. Ocorre que, atualmente 
trabalhamos apenas com as maiores empresas do mercado, dessa forma, não nos parece que 
há forte concorrência. 

33. Sobre as condições de concorrência no mercado de serviços de transporte e custódia de 
valores no estado de São Paulo, responda o seguinte: 

a) Sua empresa considera que a operação pode gerar concentração de mercado 
substancial em alguma rota logística? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 

b) Sua empresa considera que a presente operação pode ter impacto em termos 
de qualidade do serviço? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 

c) Sua empresa considera que a presente operação pode ter impacto em termos 
de preço do serviço? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 

d) Sua empresa considera que teria opções de fornecedores com preços 
competitivos? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 

e) Sua empresa considera que teria opções de fornecedores com capacidade 
operacional de atendimento? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 
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f) Sua empresa considera que teria opções de fornecedores com capilaridade no 
estado? 

Em relação a essa pergunta, infelizmente não conseguimos avaliar pois 
atualmente não utilizamos a Trans Vip. 

34. Sua empresa considera que a presente operação terá impactos concorrenciais negativos no 
mercado de transporte e custódia de valores em São Paulo? 

Considerando que atualmente não utilizamos a Trans Vip, não nos parece que a operação terá 
impactos concorrenciais negativos no mercado de transporte e custódia de valores em São 
Paulo. 

Cordialmente, 

ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENO LTDA. 
ANA PAULA KACUTA VAGNER RIBEIRO SILVA 

Vagner Ribeiro Silva 
Gerente Compras Indiretas 

Arcos Dourados CC: CCSCOS 
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