


1. SERVIÇOS



Apoio jurídico a clientes no desenvolvimento de oportunidades de negócios, 
incluindo:

1. SERVIÇOS



• Contencioso administrativo: atuação em processos administrativos e judiciais,
abrangendo a apresentação de defesas legais, representação em ações judiciais
e perante as Cortes de Contas na área de Direito Administrativo Público;

1. SERVIÇOS



1. SERVIÇOS

• Consultoria à Agências Regulatórias e órgãos públicos: prestação do serviços
de aconselhamento jurídico a órgãos públicos e entidades governamentais na
elaboração de leis e outros diplomas normativos;



1. SERVIÇOS

• Modelagem de projetos e assessoria em licitações: assessoria legal em
licitações nacionais e internacionais, além do desenvolvimento de modelagens
jurídicas em Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e
Manifestações de Interesse da Iniciativa Privada (MIP). Experiência na
negociação e elaboração de contratos administrativos de alta complexidade;



1. SERVIÇOS

• Project Finance / Investimentos: ampla experiência em assessoria na
estruturação financeira de empreendimentos, mantendo interface direta com
setor bancário em geral e bancos de desenvolvimento, tais como: Banco
Mundial, PNUD, BID e BNDES, além de participação de fundos de investimento
de infraestrutura. Análise dos riscos e garantias do projeto, negociação e análise
legal contratual;



1. SERVIÇOS

• Fusões & Aquisições e Joint Ventures: atuação expressiva em grande parte das
maiores operações de Fusões e Aquisições no setor de infraestrutura ocorridas
no Brasil nos últimos anos, seja assessorando o comprador, seja o vendedor.
Além de possuir grande participação em importantes joint ventures de
empresas nacionais e estrangeiras;



1. SERVIÇOS

• Arbitragens, litígios e claims: atuação jurídica no gerenciamento de conflitos,
prevenção e solução disputas surgidas a partir da execução de contratos.



2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO



2.1 Infraestrutura Social

• Hospital Metropolitano de Belo Horizonte: assessoria jurídica na gestão do
contrato de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa,
para a realização de serviços e obras de engenharia e prestação de serviços de
apoio não assistenciais ao funcionamento do Hospital Metropolitano de Belo
Horizonte, Minas Gerais, incluindo a estruturação da operação de Project
Finance.



2.1 Infraestrutura Social

• Complexos Hospitalares de São Paulo: assessoria jurídica na licitação da
Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para a
construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão dos serviços
não assistenciais em três Complexos Hospitalares no Estado de São Paulo.



2.1 Infraestrutura Social

• Centros de Saúde Belo Horizonte: assessoria jurídica no processo licitatório
destinado à delegação, por meio de concessão administrativa, dos serviços de
apoio à operação de 147 (cento e quarenta e sete) centros de saúde do
Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, precedidos de obras de
reconstrução, reforma ou revitalização de unidades.



2.1 Infraestrutura Social

• Hospital São Luis: assessoria jurídica na licitação do projeto de Parceria Público-
Privada de um Hospital localizado na capital do Estado do Maranhão, São Luis.



2.1 Infraestrutura Social

• Complexo Penitenciário do Estado do Mato Grosso: assessoria legal no
Procedimento de Manifestação de Interesse para subsidiar o processo de
contratação da Parceria-Público Privada, sob o regime de concessão
administrativa, para construção, gestão, operação do Complexo Penitenciário do
Estado do Mato Grosso, com capacidade para 3.000 (três mil) vagas.



2.1 Infraestrutura Social

• Unidades de Atendimento ao Cidadão: desenvolvimento da modelagem
jurídica da Parceria Público-Privada, na modalidade administrativa, para,
implantação, manutenção, operação e gestão de unidades de atendimento ao
cidadão no Estado do Ceará.



2.1 Infraestrutura Social

• PPPs de Iluminação Pública em capitais brasileiras: desenvolvimento da
modelagem jurídica de projetos de Parcerias Público-Privadas de iluminação
pública em capitais dos estados brasileiros, tais como Brasília e São Paulo.



2.1 Infraestrutura Social

• PPPs de Iluminação Pública nos municípios brasileiros de médio e pequeno
porte: desenvolvimento da modelagem jurídica de projetos de Parcerias
Público-Privadas de iluminação pública em municípios brasileiro de médio e
pequeno porte.



2.1 Infraestrutura Social

• Centro Administrativo de Belo Horizonte: modelagem jurídica do projeto de
Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para a
construção, administração, operação, exploração e manutenção do Centro
Administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais.



2.1 Infraestrutura Social

• Arena Multiuso Anhembi: assessoria na licitação do projeto de concessão de
obra, com outorga onerosa, compreendendo a construção, implantação,
manutenção, gestão e operação de uma Arena Multiuso no Complexo Anhembi



2.1 Infraestrutura Social

• Parque da Barragem Santa Lúcia em Belo Horizonte: modelagem jurídica do
projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa,
destinada à urbanização, requalificação, manutenção, operação e exploração do
Parque da Barragem Santa Lúcia em Belo Horizonte, Minas Gerais.



2.2 Aeroportos

• Novo Aeroporto Internacional de Quito, Equador: assessoria jurídica no projeto
relativo à construção, concessão e project finance do Novo Aeroporto
Internacional de Quito.



2.2 Aeroportos

• Aeroporto Internacional de Barranquilla, Colômbia: assessoria jurídica no
projeto de aquisição e alienação do Aeroporto Internacional Ernesto Cortissoz
em Barranquilla.



2.2 Aeroportos

• Aeroporto Internacional de San Jose, Costa Rica: assessoria jurídica no projeto
de concessão do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, Costa Rica, e
posterior negociação de Project Finance.



2.2 Aeroportos

• Aeroporto Internacional de Punta del Este, Uruguai: assessoria jurídica no
processo licitatório para a concessão do Aeroporto Internacional C/C
Carlos A. Curbelo.



2.2 Aeroportos

• Aeroporto Internacional de Cabo Frio, Rio de Janeiro: assessoria jurídica na
licitação para concessão da operação do Aeroporto Internacional de Cabo Frio.



2.2 Aeroportos

• Aquisição de participação acionária dos Aeroportos Internacionais de Quito,
Equador, e San Jose, Costa Rica: assessoria jurídica no processo de aquisição de
participação acionária nas operadoras dos Aeroportos Internacionais de Quito,
Equador, e San Jose, Costa Rica.



2.2 Aeroportos

• Concessões de aeroportos brasileiros: assessoria jurídica em diversos projetos
de concessões de aeroportos brasileiros, tais como os Aeroportos Internacionais
de Natal (RN), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo
Horizonte (MG).



2.2 Aeroportos

• BOT Petrobrás: assessoria jurídica no contrato de BOT da Petrobrás destinado à
atender a demanda do Aeródromo Privado em Campo dos Goytacazes



2.2 Aeroportos

• Aeródromo privado: desenvolvimento de estudos jurídicos para investidores
privados sobre a implementação de aeródromo privado para operação
comercial.



2.2 Aeroportos

• Concessionárias: assessoria jurídica para as concessionárias dos aeroportos
concedidos em diversas questões regulatórias e contratuais.



2.3 Estradas

• Concessões pretéritas: assessoria jurídica completa nos processos licitatórios
destinados à concessões rodoviárias ocorridos, majoritariamente, na década de
1990.



2.3 Estradas

• Manifestação de Interesse da Ponte Rio-Niterói: assessoria jurídica no âmbito
do processo licitatório, promovido pelo Ministério dos Transportes, para a
elaboração e obtenção dos estudos para a concessão da BR 101/RJ, trecho
Acesso Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) – Entr. RJ 071 (Linha Vermelha).



2.3 Estradas

• Anel Viário do Rio de Janeiro: assessoria jurídica no Procedimento de
Manifestação de Interesse promovido pelo Município do Rio de Janeiro para
obtenção dos estudos técnicos necessários à viabilização de uma concessão ou
parceria público-privada para completar e integrar o Anel Viário da cidade do
Rio de Janeiro.



2.3 Estradas

• Contorno Metropolitano Norte da RMBH: assessoria jurídica no Procedimento
de Manifestação de Interesse para obtenção dos estudos, levantamentos e
propostas para implantação, pavimentação, operação, manutenção,
conservação e melhoramentos do Contorno Metropolitano Rodoviário da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) - trecho norte, conectando os
municípios de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, São José da Lapa, Pedro
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Contagem e Betim.



2.3 Estradas

• Plano de concessões do Estado de Minas Gerais: assessoria jurídica na
manifestação de interesse do Plano de Concessões do Estado de Minas Gerais.



2.3 Estradas

• MG-050: assessoria jurídica na licitação do primeiro projeto de Parceria Público-
Privada do país na área de infraestrutura rodoviária, destinada à exploração da
Rodovia MG-050, trecho entroncamento BR 262 (Juatuba) – Itaúna – Divinópolis
– Formiga - Piumhi – Passos – São Sebastião do Paraíso, o trecho Entrº MG-
050/Entr. BR-265, da BR-491 do km 0,0 ao km 4,65 e o Trecho São Sebastião do
Paraíso – Divisa MG/SP da Rodovia BR-265.



2.3 Estradas

• BR-060/DF: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de serviço
público precedida da execução de obra pública, compreendendo a execução dos
serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de
melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário da BR-060/DF.



2.3 Estradas

• BR-153/GO: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de serviço
público precedida da execução de obra pública, compreendendo a execução dos
serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de
melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário da BR-153/GO.



2.3 Estradas

• BR-262/MG: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de serviço
público precedida da execução de obra pública, compreendendo a execução dos
serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de
melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário da BR-262/MG.



2.3 Estradas

• BR-163/MS: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de serviço
público precedida da execução de obra pública, compreendendo a execução dos
serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de
melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da BR-163/MS.



2.3 Estradas

• BR-040/DF/GO/MG: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de
serviço público precedida da execução de obra pública, compreendendo a
execução dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da
BR-040/DF/GO/MG, que se inicia em Brasília, no Distrito Federal, no
entroncamento com a BR-251/DF-001, e se estende até Juiz de Fora, no estado
de Minas Gerais.



2.3 Estradas

• BR-262/ES/MG: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de
serviço público precedida da execução de obra pública, compreendendo a
execução dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da
rodoviaBR-262/ES/MG.



2.3 Estradas

• BR-050/GO/MG: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de
serviço público precedida da execução de obra pública, compreendendo a
execução dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da
rodovia BR-050/GO/MG.



2.3 Estradas

• BR-153/TO/GO: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão de
serviço público precedida da execução de obra pública, compreendendo a
execução dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da
rodovia BR-153/TO/GO.



2.3 Estradas

• BR-101/493/465/RJ/SP: assessoria jurídica no processo licitatório da concessão
de serviço público do Sistema Rodoviário da rodovia BR-101/493/465/RJ/SP.



2.3 Estradas

• Concessionárias: assessoria jurídica para as concessionárias de rodovias
federais e estaduais concedidas em diversas questões regulatórias e contratuais.



2.4 Portos

• Instalações Portuárias: assessoria jurídica para desenvolvimento de instalações
portuárias multiuso no Estado da Bahia.



2.4 Portos

• Porto de Santos: atuação jurídica no desenvolvimento de 03 (três) projetos
distintos no Porto de Santos.



2.4 Portos

• Saneamento Porto de Santos: assessoria jurídica no projeto destinado à
implementação e exploração de um sistema de água e esgoto no Porto de
Santos.



2.4 Portos

• Concessões internacionais: desenvolvimento de estudos jurídicos relativo às
concessões portuárias de Valparaíso, Chile; Guayaquil, Equador; e La Plata,
Argentina.



2.4 Portos

• Terminais portuários em Aracruz, Itaguaí, Imbituba e São Sebastião:
desenvolvimento de estudos de parcerias para o desenvolvimento, melhoria
e/ou exploração de terminais portuários em Aracruz, Itaguaí, Imbituba e São
Sebastião.



2.4 Portos

• M&A: assessoria jurídica em operações de fusões e aquisições envolvendo
operadores portuários.



2.4 Portos

• Operadores estrangeiros: elaboração de estudos jurídicos para o
desenvolvimento de concessões portuárias em associação com operadores
estrangeiros.



2.4 Portos

• Porto Sul: elaboração de estudos jurídicos relacionados ao Porto Sul, localizado
no Estado da Bahia, para investidores e EPC Contractor.



2.4 Portos

• Terminal Portuário no Maranhão: elaboração de vários contratos relacionados
à aquisição e construção de um terminal localizado do Estado do Maranhão.



2.5 Mobilidade Urbana

• Estacionamentos públicos: assessoria jurídica nos processos licitatórios
relativos aos estacionamentos públicos dos Municípios de Rio de Janeiro (RJ),
Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).



2.5 Mobilidade Urbana

• Transolímpica: assessoria jurídica na licitação destinada à concessão para a
implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação e realização de
melhorias do Corredor Transolímpica no Rio de Janeiro (RJ).



2.5 Mobilidade Urbana

• Intervenção urbana Arco Tietê: assessoria jurídica no Projeto de Intervenção
Urbana do Arco Tietê, em São Paulo, destinado a promover o ordenamento e a
reestruturação urbana em áreas subutilizadas e com potencial de
transformação.



2.5 Mobilidade Urbana

• Barcas S/A : assessoria jurídica na operação de aquisição do controle da Barcas
S/A, concessionária de serviços públicos dedicada à operação de transporte de
massa no modal aquaviário do Rio de Janeiro.



2.5 Mobilidade Urbana

• Transporte Aquaviário de Florianópolis: desenvolvimento de estudos jurídicos
para projeto de Parceria Público-Privada de transporte aquaviário em
Florianópolis, Santa Catarina.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• Ferrovia Estadual Paraense: assessoria jurídica na modelagem do projeto para
implantação da Ferrovia Estadual Paraense, em sede de procedimento de
manifestação de interesse.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• Linhas 04 e 06 do Metrô de São Paulo: assessoria jurídica nas licitações dos
projetos de Parceria Público-Privada, modalidade concessão patrocinada, da
Linha 04 – Amarela e da Linha 06 – Laranja do Metrô de São Paulo.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• VLT do Rio de Janeiro: consultoria e assessoria jurídica no procedimento de
manifestação de interesse para obtenção de estudos técnicos necessários à
viabilização do projeto de concessão de um sistema de Veículos Leves sobre
Trilhos – VLT e, posteriormente, na licitação para contratação da Parceria
Público-Privada .



2.5 Transporte sobre trilhos 

• VLT da Zona Sul do Rio de Janeiro: assessoria jurídica no Procedimento de
Manifestação de Interesse para obtenção de estudos, levantamentos ou
investigações quanto a viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira e
jurídica, para modelagem de eventual Parceria Publico-Privada ou Concessão
objetivando a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos-VLT na Zona Sul do Rio
de Janeiro.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• Novas linhas do metrô de Belo Horizonte: assessoria jurídica na modelagem
para estruturação do projeto de Parceria Público-Privada para operação de
linhas do metrô de Belo Horizonte, observando as possibilidades de ampliação
da rede atual.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• VLT de Belo Horizonte: assessoria jurídica no Procedimento de Manifestação de
Interesse destinado à obtenção de estudos, levantamentos e propostas para
implantação, operação e manutenção de Transporte Metropolitano sobre
Trilhos entre o Aeroporto Internacional Tancredo Neves e o Hipercentro de Belo
Horizonte.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• Sistema ferroviário intermunicipal de Belo Horizonte: Assessoria jurídica no
Procedimento de Manifestação de Interesse para desenvolvimento do projeto
de Parceria Público-Privada para a construção e operação de um sistema de
trânsito ferroviário intermunicipal em Belo Horizonte.



2.5 Transporte sobre trilhos 

• Concessionárias: assessoria jurídica para as concessionárias de Veículos Leve
sobre Trilhos, de linhas de metrô e demais modalidades em diversas questões
regulatórias e contratuais.



2.6 Energia 

• Privatizações pretéritas: ampla atuação nos processos de privatização das
companhias estaduais ocorrido nos anos 1990.



2.6 Energia 

• Linhas de transmissão: assessoria jurídica em leilões de linhas de transmissão
de energia, promovidos pelo Governo Federal.



2.6 Energia 

• Geração de energia por biomassa: negociação, elaboração e execução de
contrato para a construção da maior usina de energia elétrica da América com
base na geração de biomassa, localizada no Estado da Bahia.



2.6 Energia 

• Complexo Hidrelétrico de Belo Monte: negociação, elaboração e execução de
contrato de construção da linha de transmissão de energia no Complexo
Hidrelétrico de Belo Monte, localizado na região de Altamira, Estado do Pará.



2.6 Energia 

• Central de cogeração a gás natural: assessoria jurídica na modelagem do
projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa,
para construção, instalação, operação e manutenção geral da Central de
cogeração a gás natural, para o Centro de Eventos do Ceará.



2.6 Energia 

• Alienação de ações da Light S/A: assessoria jurídica na operação que
compreendeu a alienação de 13,03% das ações da Light S/A para a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG.



2.6 Energia 

• Aquisição de ações CEMIG: assessoria jurídica na operação que compreendeu a
aquisição de 14,41%% das ações da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG.



2.6 Energia 

• Aquisição da Galvão Energia: assessoria jurídica na operação que compreendeu
a aquisição da Galvão Energia e suas subsidiárias.



2.6 Energia 

• Aquisição ativos da Abengoa: assessoria jurídica na operação que
compreendeu a aquisição de ativos da Abengoa Participações Holding.



2.6 Energia 

• Projetos de GNL: assessoria jurídica na estruturação projetos de parceria para
exploração das atividades de liquefação, transporte, regaseificação e
comercialização de gás natural liquefeito - GNL.



• Concessionárias: assessoria jurídica para as concessionárias de geração,
transmissão e distribuição de energia em diversas questões regulatórias e
contratuais.

2.6 Energia 



2.7 Saneamento

• Municipalização de Saneamento em Mato Grosso: assessoria jurídica no
estudo para a municipalização de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no Estado do Mato Grosso.



2.7 Saneamento

• Projetos de saneamento: assessoria jurídica em projetos de concessão de
sistemas de abastecimento e/ou esgotamento sanitário em diversos municípios
brasileiros.



2.7 Saneamento

• Saneamento de Matinhos e Pontal do Paraná: assessoria jurídica na
estruturação do financiamento (Project Finance) relativo ao projeto de
saneamento de Matinhos e Pontal do Paraná.



2.7 Saneamento

• Aquisição de ativos CIBE Saneamento: assessoria jurídica no processo
competitivo para aquisição de ativos da CIBE Saneamento e Participações S.A.



2.7 Saneamento

• Aquisição de participação acionária SGA: aquisição de participação acionária na
Sistemas de Gestão Ambiental Ltda., controladora das concessionárias Águas de
Mandaguahy S.A. e Águas de Votorantim S.A.



2.7 Saneamento

• Alienação da Águas de Paranaguá S.A.: assessoria jurídica no processo
licitatório destinado à alienação da Águas de Paranaguá S.A.



2.7 Saneamento

• Desestatização da SANEPAR: assessoria jurídica a investidores privados no
processo de desestatização parcial da Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR.



2.7 Saneamento

• Novo Sistema Adutor do Agreste: assessoria jurídica na realização na
modelagem completa da Parceria Público-Privada para a estruturação de
projeto de implantação, operação e manutenção de Novo Sistema Adutor do
Agreste do Estado de Alagoas.



2.7 Saneamento

• Modelagem institucional da SRH/MMA: assessoria jurídica na modelagem
institucional para definição dos marcos regulatórios e institucionais da
Secretaria de Recursos Hídricos – SRH/MMA.



2.7 Saneamento

• Adequação do Marco Legal e Institucional: desenvolvimento de estudos de
modelagem e proposta de adequação do marco legal e institucional para gestão
de recursos hídricos e saneamento ambiental nos Estados de Alagoas, Sergipe e
Maranhão.



2.7 Saneamento

• Arranjos institucionais e marco regulatório no RS: assessoria jurídica no
trabalho “Estabelecimento de arranjos institucionais e marco regulatório para a
prestação dos serviços de água e esgoto do Estado do Rio Grande do Sul”,
objeto de contrato firmado com o PNUD – Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento.



2.7 Saneamento

• Concessionárias: assessoria jurídica para as concessionárias prestadoras dos
serviços de saneamento em diversas questões regulatórias e contratuais.



2.7 Saneamento

• Consócio Público ECOTRES: serviço de consultoria jurídica especializada para a
estruturação e a operacionalização do Consórcio Público ECOTRES, envolvendo
os seguintes municípios do Estado de Minas Gerais: Belo Vale, Bonfim,
Carmópolis de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Crucilândia, Desterro de
Entre Rios, Itaverava, Jeceaba, Moeda, Ouro Branco, Passa Tempo, Piedade dos
Gerais, Piracema e São Brás do Suaçuí.



2.7 Saneamento

• Novo Aterro Sanitário de Belo Horizonte: assessoria jurídica na licitação da
Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para a
prestação do serviço público de disposição final em aterro sanitário e
tratamento dos resíduos sólidos proveniente da limpeza urbana do Município
de Belo Horizonte - MG .



• Universalização do sistema de saneamento do Pará: serviços técnicos
especializados para a estruturação de projetos de participação privada, visando
a universalização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento
sanitário, relativamente ao Estado do Pará e à Companhia de Saneamento do
Pará – COSANPA.

2.7 Saneamento



• Universalização do sistema de saneamento do Ceará: serviços técnicos
especializados para a estruturação de projetos de participação privada, visando
a universalização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento
sanitário, relativamente ao Estado do Ceará e à Companhia de Água e Esgoto do
Ceará – CAGECE.

2.7 Saneamento



2.8 Governo

• Manual de PPPs: assessoria jurídica na concepção, desenvolvimento,
desenvolvimento e elaboração de um Manual para Seleção, Avaliação e
Licitação de PPPs e Concessões do Rio de Janeiro, incluindo Guias
Suplementares.



2.8 Governo

• Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves: assessoria jurídica na
modelagem completa da Parceria Público-Privada, na modalidade concessão
administrativa, para construção e gestão do complexo penitenciário de Minas
Gerais, localizado no Município de Ribeirão das Neves.



2.8 Governo

• SIG Belo Horizonte: modelagem jurídica de concessão administrativa destinada
ao desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e gerenciamento de
sistema integrado de gestão e infraestrutura tecnológica (SIG) em Belo
Horizonte, Minas Gerais.



2.8 Governo

• Cemitérios de Belo Horizonte: modelagem jurídica para a concessão dos
serviços funerários prestados em 03 (três) cemitérios públicos municipais em
Belo Horizonte, Minas Gerais.



2.9 Telecom

• Concorrências 3 e 4G: assessoria jurídica na concorrência para expedição de
Autorização de Uso de Radiofrequência na Subfaixa de Radiofrequências de
708MHz a 748MHz e de 763MHz a 803MHz, associadas a autorização para
Exploração do Serviço Móvel Pessoal SMP (radiofrequências de 4G em 700MHz)
promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.



2.10 Construção

• Projeto industrial: assessoria jurídica em projeto envolvendo obra especializada
de terraplenagem incluindo a construção dos sistemas de drenagem
subterrânea e superficial, em regime de empreitada global, em projeto
industrial.



2.10 Construção

• Aeroporto San Jose: elaboração de Contrato de empreitada para as obras de
reforma e expansão do aeroporto de San José, na Costa Rica.



2.10 Construção

• Estádio de futebol: elaboração do contrato de engenharia, suprimento e
construção de obras de reforma de estádio de futebol para a Copa do Mundo de
2014.



2.10 Construção

• TUP Barcarena: elaboração de contrato EPC para implementação de Terminal
Portuário de Uso Privado (TUP) na Cidade de Barcarena, no Pará.



2.10 Construção

• Indústria de bombas: acompanhamento do Contrato de Empreitada para a
Construção de uma Indústria de Bombas para a Indústria de Óleo e Gás no Rio
de Janeiro.



2.10 Construção

• Hotel Rio de Janeiro: elaboração de contrato de Construção no modelo FIDIC
Red Book para a Construção de um hotel no Rio de Janeiro.



2.10 Construção

• Empreitada VLT Rio: elaboração de contrato de empreitada para as obras
infraestrutura, superestrutura, e Centro Integrado de Operações e Manutenção
do projeto de implantação do sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) das
regiões portuária e central do Rio de Janeiro.



2.10 Construção

• Mineração: elaboração de contrato de empreitada para serviços de
decapeamento de mina, obras civis e montagem eletromecânica para a
implantação de um projeto de mineração.



UNIDADES
OFFICES

Belo Horizonte - MG
Rua Paraíba, 1000 | Térreo • 30130-141 | Tel. +55 31 3261.6656

São Paulo -SP
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 | Torre E, 16º andar - 04543-011 | Tel. +55 11 4083.7600

Rio de Janeiro - RJ
Av. Rio Branco, 80 | 8º andar • 20040-070 | Tel. +55 21 3550.5900

Brasília - DF
Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco H • Edifício Morro Vermelho | 14º Andar
70399-900 – Brasília / DF • Tel. +55 61 3035.1616

Goiânia - GO
Rua 10, 250 | Conjunto 507, Edifício Trade Center, Setor Oeste - 74120-020 | Tel. +55 62 3093.4573

Recife - PE
Av. Governador AgamenonMagalhães, 4575 | 4º andar, Bairro Paissandu - 50070-160 | Tel. +55 81 3019.0020
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