
LICITAÇÕES E
DIRETO PÚBLICO



A equipe de Direito Público possui sólida experiência e está 

capacitada a conduzir casos consultivos e contenciosos, 

assessorando empresas e entidades privadas em suas relações 

com o Estado, destacando-se: 

LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Exame da estrutura
e legalidade de editais
e processos licitatórios

Elaboraçãode impugnaçõese medidas
contenciosasde controleexterno junto a 

Tribunaisde Contase PoderJudiciário

Acompanhamento das
Fases de julgamento do
procedimento licitatório

Preparação de cronogramas
e check-list de

documentação e propostas

Gestão documental
para habilitação

e propostas

Contencioso
administrativo e

judicial

Licitações Nacionais e Internacionais



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Exame da estrutura e legalidade
dos instrumentos jurídicos

(edital, contrato, convênio, contrato
de programa, acordo programa

e instrumentos correlatos)

Elaboraçãode impugnações
medidas contenciosasde controle

Externo junto a Tribunaisde
Contase PoderJudiciário

Acompanhamento das fases
do procedimento

Preparação de cronogramas
e check-list da

documentação exigida

Gestão documental
e Contratual

Contencioso administrativo
e judicial

Concessões, permissões e parcerias público-privadas



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Acompanhamento dos processos
de privatização e desestatização de

serviços públicos nas fases de
licitação e execução contratual

Elaboraçãode impugnações
medidas contenciosasde controle

Externo junto a Tribunaisde
Contase PoderJudiciário

Acompanhamento da execução
Contractual mediante gestão

da documentação jurídica
e técnica, visando a consolidação

de direitos e créditos

Preparação de cronogramas
e check-list da

documentação exigida

Auditoria preventiva e
planejamento da dinâmica de

gestão contratual sob os
aspectos jurídico e técnico

Preparação do gestor do
contrato e do contratado sobre
as normas legais e contratuais,

com ênfase nos riscos e
medidas mitigadoras

Infraestrutura e regulação

Contratos de obras e serviços de engenharia



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Consultoria in Company

Consultoria especializada na coordenação para a 

preparação das gerências jurídicas e comerciais de 

empresas privadas visando a participação em 

procedimentos licitatórios sob a regência das Leis de 

Licitações, Pregões, Concessões, Parcerias Público-

Privadas, Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

– RDC, Processos de Privatização e Desestatização, e 

demais legislação aplicável às contratações do Poder 

Público.

Pareceres jurídicos

Emissão de pareceres jurídicos específicos da lavra da 

sócia Alécia Paolucci Nogueira Bicalho versando sobre 

temas de Direito Administrativo, para a instrução de 

procedimentos administrativos, judiciais ou arbitrais, 

solicitados pelo setor público ou privado.
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