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Projeto de Infraestrutura
Identificando oportunidades

Os especialistas da unidade de negócio de 
Infraestrutura e Direito Público do Madrona 
Advogados fizeram um levantamento dos projetos 
que estão em aberto para as próximas contratações 
nacionais.

No material, os empreendimentos abertos estão 
separados em Governo Federal, e mais os estados 
de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, com detalhes sobre valor do 
investimento, prazo e status. Os projetos também 
estão organizados em tipos serviços como 
aeroportos, ferrovias, rodovias e portos, mobilidade 
urbana, parques, social (zoológico, presídio, pátio 
veiculares), entre outros.
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

Corumbá 

Reunindo os aeroportos de Aeroporto de Congonhas - São Paulo/SP (SBSP); Aeroporto de Campo Grande -
Campo Grande/MS (SBCG); Aeroporto de Corumbá - Corumbá/MS (SBCR); Aeroporto Internacional de 

Ponta Porã - Ponta Porã/MS (SBPP); Aeroporto Maestro Wilson Fonseca - Santarém/PA (SBSN);Aeroporto 
João Corrêa da Rocha - Marabá/PA (SBMA); Aeroporto Carajás - Parauapebas/PA (SBCJ); Aeroporto de 
Altamira - Altamira/PA (SBHT); Aeroporto Ten. Cel. Aviador César Bombonato - Uberlândia/MG (SBUL), 

Aeroporto Mário Ribeiro - Montes Claros/MG (SBMK) e Aeroporto Mario de Almeida Franco - Uberaba/MG 
(SBUR)

R$ 5,89 bilhões R$ 255,2 milhões 30 anos Bloco SP-MG-
MS-PA

Ativo 
existente

2º trimestre 
de 2022 TCU

Campo Grande
Ponta Porã
Congonhas
Santarém
Altamira
Carajás
Marabá

Montes Claros
Uberlândia
Uberaba

Jacarepaguá Na cidade do Rio de Janeiro, o Aeroporto de Jacarepaguá é destinado à aviação geral. O Aeroporto de 
Campo de Marte, localizado na cidade de São Paulo, o maior polo de negócios da América Latina, possui 

vocação para viagens a negócios.
R$ 560 milhões R$ 138 milhões 30 anos Bloco Aviação 

Geral RJ-SP
Ativo 

existenteCampo de Marte

Belém Os aeroportos desse Bloco possuem vocações econômicas voltadas ao turismo ecológico, turismo de 
negócios, táxi aéreo, transporte de cargas para exportação e como base de apoio aos municípios vizinhos, 

contribuindo para a integração regional e nacional.
R$ 875 milhões R$ 56,6 milhões 30 anos Bloco Norte II Ativo 

existente

Macapá

Campinas
Os investimentos previstos são de R$ 4,25 bilhões e os custos operacionais estão estimados em R$ 10,8 

bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. Com um WACC de 7,84%, a outorga mínima foi estimada em R$ 
4,35 bilhões.

R$ 4,25 bilhões R$ 4,35 bilhões (fixa) + 
R$ 6,53 bilhões (variável) 30 anos

Relicitações Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022

Realizada 
consulta 
pública

Natal
O aeroporto de São Gonçalo do Amarante dispõe de localização estratégica e privilegiada, devido à 

proximidade com a Europa, África e Américas.
O pedido de relicitação pela Inframerica foi protocolado na ANAC em 05/03/2020

R$ 308,9 milhões R$ 230 milhões (fixa) + 
R$ 362 milhões (variável) 30 anos TCU

Lábrea

Concessão em bloco dos aeroportos de Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, 
Barcelos, Lábrea e Maués R$ 0,38 bilhões 10 anos

Aeroportos 
Regionais (AM)

PPP

Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

Eirunepé
Carauari

Coari
São Gabriel da Cachoeira

Barcelos
Maués

Parintins

Santos Dumont Aguardando mais informações R$ 1,3 bilhão R$  731 milhões Bloco Santos 
Dumont 2023

Governo Federal Aeroportos
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Governo Federal Ferrovias
Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 

(anos)
Bloco/ 

Modelo
Tipo de 
Ativo Leilão Status

EF-170 - MT/PA (Ferrogrão) Quando finalizada, a Ferrogrão terá alta capacidade de transporte e competitividade no escoamento da 
produção pelo Arco Norte, papel esse que, hoje, é desempenhado pela rodovia BR-163.

R$ 25,2 bilhões 
(R$ 8,26 bi para 
implantação + 

R$ 16,93 bi 
recorrente)

69 anos Concessão Novo 4º trimestre 
de 2022 TCU

EF334 - Trechos II e III da 
Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste

Trecho II: Caetité/BA – Barreiras/BA, com extensão de 485 km, dos quais cerca de 45% das obras estão 
executadas.

Trecho III: Barreiras/BA – Figueirópolis/TO, com extensão aproximada de 505 km, em fase de revisão de 
estudos e projetos, conta com Licença Prévia emitida pelo IBAMA

Concessão Novo Em estudos

Malha Oeste
Em 21 de julho de 2020, a Rumo Malha Oeste protocolou, junto à ANTT, pedido de adesão ao processo de 

relicitação (devolução da concessão) referente ao objeto do Contrato de Concessão.
A infraestrutura da Malha Oeste, incluindo sua via permanente, encontra-se depreciada

Relicitação Ativo 
existente Em estudos

EF-354 - Ferrovia de 
Integração Centro-oeste

Objetivos: i) estabelecer alternativas mais econômicas para os fluxos de carga de longa distância; ii) 
favorecer a multimodalidade; iiI) interligar a malha ferroviária brasileira; iv) propor nova alternativa logística 
para o escoamento da produção agrícola e de mineração para os sistemas portuários do Norte e Nordeste; 

e v) incentivar investimentos.

R$ 2,730 milhões Concessão Novo Em estudos

EF277 - Estrada de Ferro 
Paraná Oeste-Ferroeste

A ferrovia FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., empresa do Estado do Paraná, detém a 
concessão para construir e operar estrada de ferro, já existindo entre as cidades de Guarapuava e Cascavel, 

com a possibilidade de extensão até Dourados/MS.
O Projeto do Corredor Oeste de Exportação – Nova Ferroeste, com extensão estimada de 1.304 km, 

consiste em:
Construir uma nova ferrovia entre Maracaju – MS e Cascavel – PR;

Revitalizar o atual trecho ferroviário que vai de Cascavel - PR a Guarapuava – PR;
Construir uma nova ferrovia entre Guarapuava – PR e Paranaguá – PR; e,

Construir um ramal entre Cascavel - PR e Foz do Iguaçu – PR.

R$ 29,4 bilhões R$ 160 milhões 65 anos Desestatização Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022 Em estudos
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Governo Federal Florestas
Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 

(anos)
Bloco/ 

Modelo
Tipo de 
Ativo Leilão Status

Floresta Nacional de 
Jatuarana (AM)

É uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 569.428 ha. Localizada no sul do 
Estado do Amazonas, no município de Apuí. 

O manejo no âmbito da concessão florestal não atribui nenhum direito sobre a titularidade da floresta concedida. 
Os contratos de concessão permitem aos concessionários a exploração dos recursos dentro de limites 

estabelecidos e de acordo com o plano de manejo da unidade e a legislação vigente, mas os patrimônios continuam 
sendo da União, com a gestão e fiscalização da concessão de responsabilidade do poder público, por meio do 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

Floresta de Humaitá (AM)
É uma unidade de conservação gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 468 mil hectares, dos quais 

aproximadamente 310 mil podem ser destinados ao manejo empresarial. Localiza-se no sul do Estado do Amazonas, 
integralmente no Município de Humaitá, na bacia do Rio Madeira, no interflúvio Madeira-Tapajós.

Ténica e preço 40 anos Concessão Ativo 
existente TCU

Floresta Nacional de Balata-
Tufari (AM)

É uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 1,079 milhão de ha. Localizada 
no sul do Estado do Amazonas, nos municípios de Tapauá e Canutama Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Gleba Castanho (AM) A área totaliza cerca de 165 mil hectares, dos quais aproximadamente 120 mil podem ser destinados ao manejo 
empresarial. Localizada ao sul do Estado do Amazonas, no Município de Careiro. Ténica e preço 40 anos Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Floresta de Iquiri (AM)
Unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 1,47 milhão de hectares, dos quais 

aproximadamente 883 mil podem ser destinados ao manejo empresarial. Localiza-se no sul do Estado do Amazonas, 
integralmente no Município de Lábrea, próximo ao limite com os Estados de Rondônia e Acre.

Ténica e preço Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

Floresta Nacional de Pau 
Rosa (AM)

Unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 988.186 ha. Localiza-se nos municípios 
de Maués e Nova Olinda do Norte na região leste do estado do Amazonas e na fronteira com o estado do Pará. Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Floresta Nacional de Brasília 
(DF) 

Localizada no Distrito Federal e nos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás, no Estado de Goiás, e  
possui uma área aproximada de 9 mil hectares e tem como objetivo promover o manejo de uso múltiplo e de forma 

sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade 
do Cerrado, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do 
fragmento do ecossistema e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes.

Concessão Ativo 
existente 2023 Consulta 

Pública

Floresta Nacional de Irati 
(PR)

Unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, com área aproximada de 3.802 ha. Localiza-se nos municípios 
de Fernando Pinheiro e Teixeira Soares, na região sul do estado do Paraná. Concessão Ativo 

existente
3º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Floresta Nacional de 
Chapecó (SC)

Atualmente é gerida pelo ICMBIO, com área aproximada de 1.604,35 ha divididos em 3 Glebas. Localizada no oeste 
catarinense, nos municípios de Gatambu e Chapecó. Concessão Ativo 

existente
3º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Floresta Nacional de Três 
Barras (SC)

Unidade de Conservação de Uso Público Federal, criada em 1968, com uma área de 4.835,3 ha, localizada no Planalto 
Norte Catarinense e Gerida pelo ICMBIO.

Possui áreas destinadas ao uso múltiplo sustentável dos recursos florestais como a Zona de Manejo Florestal de 
Pinus, com área de 1.541,46 ha, e a de Zona de Manejo florestal de Araucária, com área de 1.282,35 ha.

Concessão Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022

Consulta 
Pública
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Governo Federal Mineração
Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 

(anos)
Bloco/ 

Modelo
Tipo de 
Ativo Leilão Status

CPRM (RS) Carvão de 
Candiota

O projeto Carvão de Candiota/RS é constituído por 11 (onze) processos minerários totalizando 21.353,60 
hectares. O projeto corresponde a 4 blocos de áreas a serem licitados separadamente: Estância da Glória 
(4.000 hectares), Arroio Pitangueira (5.940,55 hectares), Seival II (5.413,05 hectares) e Arroio dos Vimes 

(6.000 hectares).

R$ 1,1 bilhão Até a 
exaustão Concessão Novo Em estudos

CPRM (GO) Cobre de Bom 
de Jardim de Goiás

Processo ANM nº 812.488/1974, localiza-se em uma área de 1.000 hectares ao sul da cidade de Bom Jardim 
de Goiás.

Com base nesses dados geológicos, o relatório de avaliação econômica concluiu que o projeto: a) 
apresenta indicadores econômicos positivos, ainda que pouco atrativos; b) não está maduro o suficiente 
para ser implantado devido ao seu atual quadro de recursos e as suas condições técnicas e econômicas, 

demandando a realização de pesquisa complementar para ampliar o conhecimento geológico e possibilitar 
o aumento qualitativo e quantitativo dos recursos (prospecto de exploração); c) tem sua potencialidade 

ainda em aberto, podendo se tornar um alvo de exploração de interesse; e d) apresenta ocorrências de ore-
shoot (anomalias de alto teor mineral), que podem incrementar o potencial econômico do depósito como 

um todo. 

R$ 109,5 milhões Até a 
exaustão Concessão Ativo 

existente Em estudos

CPRM Diamante de Santo 
Inácio (BA)

As áreas do projeto estão localizadas na porção centro-noroeste do estado da Bahia, no distrito de Santo 
Inácio, município de Gentio do Ouro, distante 612 km de Salvador. Totalizam 2.400 ha, correspondendo aos 

processos DNPM nºs 870.387/84 a 870.390/84 (quatro áreas de 500 ha cada) e 870.808/91 (uma área de 
400 ha).

R$ 2 bilhões R$ 500 mil Até a 
exaustão Concessão Novo 4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

CPRM Caulim do Rio Capim 
(PA)

Área total de 10.000 hectares (Processos ANM nºs 812.869/1971 a 812.878/1971), divididos em dois blocos 
(Bloco Sul e Vloco Norte). Há infraestrutura básica disponível no local e o depósito encontra-se próximo a 

outro projeto de caulim
Concessão Novo 3º trimestre 

de 2022 TCU

CPRM Calcário de Aveiro 
(PA)

Localizado no município de Aveiro - PA, e compreende, atualmente, 1 processo minerário registrado no 
processo 807.56476, com 9.995,80 ha Concessão Novo 4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

CPRM Gipsita do Rio Cupari 
(PA)

Localizado próximo à Vila de Brasília Legal, município de Aveiro, estado do Pará, e compõe-se de nove áreas 
selecionadas contendo jazimentos minerais requeridas e protocolizadas no extinto Departamento Nacional 
de Produção Mineral, sucedido pela Agência Nacional de Mineração – ANM. Essas nove áreas receberam os 

registros de números de 802.189/73, 802.190/73, 802.191, 802.193/73,  802.194/73,  802.195/73,  802.196/73, 
802.197/73 e 802.623/75. 

Concessão Novo 4º trimestre 
de 2022

Consulta 
Pública
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Governo Federal Mobilidade Urbana 

Social

Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

Creche - Projeto Piloto PI
A estruturação dos estudos tem por premissas aquelas inerentes à escola pública, de forma que as unidades 

componham a rede oficial de ensino e que se: Assegure igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; Mantenha o ensino público gratuito; Valorize os profissionais da educação

PPP Ativo novo Em estudos

Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

CBTU (AL,PB,PE,RN)

Tendo em vista que a CBTU tem operação em diversos estados, as análises realizadas indicaram a relevância 
de propor a reestruturação societária da empresa, viabilizando que cada operação fosse individualizada, 
conforme suas características. Para isso as consultorias concluíram, em novembro de 2020, o modelo de 

cisão para a reestruturação societária da empresa, de forma que cada uma das operações da empresa, nas 
cinco cidades, seja apartada das demais.

Desestatização Ativo 
existente

Consulta 
Pública

CBTU (MG)

Concessão à iniciativa privada da prestação dos serviços de trens na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, viabilizada pela desestatização da empresa.

A iniciativa, inédita, associa a venda da empresa pública federal à concessão dos serviços pelo estado, com a 
outorga da melhoria, ampliação, construção e operação do metrô da capital mineira, em estudo 

estruturado pelo BNDES. O escopo do projeto abarca a modernização e ampliação da Linha 1 e a conclusão 
da construção da Linha 2

R$ 3,7 bilhões 30 anos Desestatização Ativo 
existente

2º trimestre 
de 2022 TCU
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo (anos) Bloco/ Modelo Tipo de Ativo Leilão Status

Parque Nacional de 
Anavilhanas (AM)

Localizado entre os municípios de Manaus (30%) e Novo Airão (70%), no Estado do Amazonas, com área de 
350.018 ha. Foi criado com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas, um dos maiores do 
mundo, bem como suas diversas formações florestais, além de estimular a produção de conhecimento por 
meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação 

ambiental e turismo sustentável.

Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos

Parque Nacional do Jaú (AM)

Unidade de Conservação Federal de 2.272.000 hectares de área, localizado entre os municípios de Novo 
Airão e Barcelos, no baixo Rio Negro, Amazonas. Tem por finalidade precípua a preservação dos 

ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem, destinando-se a fins 
científicos, culturais, educativos e recreativos. O Parque é uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral e, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.

Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos

Parque Nacional de Lençõis 
Maranhenses (MA) Destino turístico Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Parque Nacional da Serra da 
Capivara (PI)

Unidade de Conservação Federal  com área de 100.000 hectares e 35.000 ha de Áreas de Preservação 
Permanentes adjacentes. Localizado no Estado do Piauí, fronteira entre duas formações geológicas, com 
serras, vales e planície, o parque abriga fauna e flora específicas da Caatinga. Os principais atrativos do 

Parque Nacional são as paisagens e os sítios arqueológicos com pinturas rupestres e grafismos gravados 
sobre os paredões areníticos.

Concessão Ativo 
existente 2023 Aguardando 

início

Parque Nacional de 
Jericoacoara (CE)

Situado no Estado do Ceará, ocupa uma área de 8.863 hectares e figura entre as cinco Unidades de 
Conservação mais visitadas do País. Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Parque Nacional de Ubajara 
(CE)

Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, e possui uma área total de 6.851 hectares. Localizado 
no estado do Ceará, nos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha, está aberto à visitação e possui 

trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras como atrativos. Existe, também, instalado no interior do parque, um 
teleférico (bondinho) para acesso às grutas, o qual é administrado pelo Governo do Estado do Ceará, por 

meio da Secretaria de Turismo - SETUR, e que está fora de serviço aguardando procedimentos de 
modernização.

Concessão Ativo 
existente

Estudos em 
contratação

Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães (MT)

Unidade de Conservação Federal com área total aproximada de 33.000 hectares. O polígono delimitado 
alcança terras dos municípios de Chapada dos Guimarães e de Cuiabá, sendo que 61,2% de sua área situa-se 

neste último. 
Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

Parque Nacional de Brasília 
(DF)

Área total aproximada de 42.300 hectares. As principais atrações do Parque Nacional de Brasília são as 
piscinas Areal e Pedreira, abastecidas por águas provenientes de nascentes localizadas no interior da UC ou 

em suas proximidades
Concessão Ativo 

existente 2023 Em estudos

Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena (MS)

Localizado na faixa de 150 km ao longo da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O Parque é uma Unidade de 
Conservação Federal criada em 2000 que delimitou área total aproximada de 76.481 hectares, abrangendo 
os municípios de Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito e Jardim, todos localizados no Mato Grosso do Sul 

(MS).

Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

Governo Federal Parques
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Governo Federal Parques
Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo (anos) Bloco/ Modelo Tipo de Ativo Leilão Status

Parque Nacional  de Caparaó 
(MG/ES)

Área aproximada de 31.853,12 hectares. A região do entorno do PNC engloba nove municípios, sendo quatro em 
MG, que são Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz; e cinco no ES, que são Divino de São 

Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna. Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos

Parque Nacional da Serra do 
Cipó (MG)

Localizado na região central do Estado de Minas Gerais, nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, 
Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro. Com uma área total de 33.800 hectares, o Parque tem como o 

principal objetivo preservar a enorme riqueza natural nativa da região, proporcionando a visitação de forma 
ordenada. 

Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos

Parque Nacional da Serra da 
Canastra (MG)

Está localizado no sudoeste do estado de Minas Gerais, e possui uma área de 197.972 hectares, abrangendo os 
municípios de São Roque de Minas, Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória, Capitólio e Vargem 

Bonita. Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos

Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos (RJ) São 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Concessão Ativo 

existente 2023 Em estudos

Parque Nacional da Serra da 
Bocaina (RJ)

Área aproximada de 104.000 ha, da qual cerca de 60% localiza-se no Estado do Rio de Janeiro e 40% no Estado 
de São Paulo. O Parque Nacional representa um importante fragmento do Domínio da Mata Atlântica Concessão Ativo 

existente 2023 Em estudos

Parque Nacional Restinga de 
Jurubatiba (RJ)

Área de 14.867 hectares. Localiza-se na região norte do estado do Rio de Janeiro, abrangendo as planícies 
fluviais e marinha do litoral dos municípios de Quissamã, Carapebus e Macaé. Compreende uma faixa de orla 

marítima de 44 quilômetros de extensão, com cerca de 2 km de largura na extremidade oeste, ao lado da lagoa 
Cabiúnas, e 4,8 km de largura na extremidade leste (canal de Ubatuba). De sua área total, 62,38% estão situados 

no município de Quissamã.

Concessão Ativo 
existente

Estudos em 
contratação

Parque Nacional  de Ipanema 
(SP)

Unidade de Conservação Federal gerida pelo ICMBio. Localizada a 120 km da cidade de São Paulo e abrangendo 
parte dos municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. A missão da FLONA de Ipanema é proteger, 

conservar e restaurar os remanescentes de vegetação nativa do domínio de Mata Atlântica, especialmente o 
Morro Araçoiaba e seus ambientes associados, seus atributos naturais, históricos e culturais, além de promover 

o manejo florestal, o uso público e ser referência em integração socioambiental, pesquisa e disseminação de 
conhecimentos.

Concessão Ativo 
existente 2023 Em estudos
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo (anos) Bloco/ Modelo Tipo de Ativo Leilão Status

Porto de Santana (AP) -
MPC01

Leilão realizado dia 28 de setembro de 2018. Não houve apresentação de propostas. 
Projeto será reavaliado. 25 anos Arrendamento Ativo 

existente Em estudos

Porto de Vila do Conde (PA) 
- VDC10A - terminal para 

granéis líquidos

Valor do arrendamento mensal: R$ 2.400 mil
Valor de arrendamento variável: R$ 22,39/t

TIR: 9,38% R$ 148 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022

Porto de Vila do Conde (PA) 
- VDC10 - terminal para 

granéis líquidos e sólidos

Trata-se de área brownfield com 162.856 m²,  dedicada à movimentação, armazenagem Granel Líquido, 
Alumina e Hidrato, em acordo com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Companhia Docas 
do Pará – CDP. O contrato terá o prazo previsto de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável sucessivas vezes, a 

critério do Poder Concedente, no limite de 70 (setenta) anos. A previsão é que o futuro arrendatário realize 
investimentos na ordem de R$ 400.000 milhões, em instalações e equipamentos necessários para operação.

R$ 423 milhões R$ 1,00 25 anos Arrendamento Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022

Porto do Itaqui (MA) - IQI14 -
terminal de granéis líquidos 

combustíveis
A área arrendada é dividida entre BR Distribuidora e Transpetro, que operam os tanques do Terminal. R$ 119,92 milhões 25 anos Arrendamento Novo Em estudos

Porto de Mucuripe (CE) -
MUC59 - terminal para 

movimentação e 
armazenagem de granel 

líquido

Área de 25.628 m² dedicado à movimentação e armazenagem de combustíveis. Há a expectativa que o novo 
terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 51,377 mil m³. R$ 120,74 milhões Arrendamento Novo 2º trimestre 

de 2022 Edital

Porto de Mucuripe (CE) -
MUC03 - terminal de granel 

sólido

O  projeto conceitual prevê a recepção e estocagem de coque de petróleo no armazém A-4, e movimentação 
de enxofre e de fertilizantes nos armazéns A-5 e A-6, com reformas no armazém A-4, construção dos armazéns 

A-5 e A-6, inclusive túneis e galerias, moega de descarga rodoviária de fertilizantes, carregamento rodoviário 
de enxofre, balança rodoviária, e sistemas de transportadores de correia para recepção de coque de petróleo 

e enxofre e expedição de fertilizantes em navios (shiploader)
.

R$ 66 milhões 25 anos Arrendamento Novo Em estudos

Porto de Maceió (AL) -
MAC11 -arrendamento de 

terminal
Focado na movimentação e armazenagem de combustíveis R$ 219,13 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
3º trimestre 

de 2022 TCU

Porto de Maceió (AL) -
MAC12 -arrendamento de 

terminal
Focado na movimentação e armazenagem de combustíveis R$ 9,27 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
3º trimestre 

de 2022 Edital

Porto de Salvador (BA) -
SSD04 - Arrendamento de 

terminal de contêiner e 
carga geral

O Terminal possui conexão rodoviária com capacidade para incremento de fluxo. O empreendimento será 
executado sobre terreno com estruturas existentes, podendo essas serem demolidas ou renovadas. Existem 

atualmente bens disponíveis na área de arrendamento que poderão ser utilizados pelo futuro arrendatário, na 
situação de conservação em que se encontram, tais como pavimentação, entre outros não operacionais.

R$ 39,86 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

Governo Federal Portos
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Tipo de Ativo Leilão Status

Desestatização da Companhia 
Docas da Bahia (CODEBA) e dos 
Portos Organizados de Salvador, 

Aratu-Candeias e Ilhéus

Complexos Portuários de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus Desestatização Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2023 Em estudos

Porto de Ilhéus (BA) - ILH01 -
arrendamento de terminal 

múltiplo

Terminal destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, granéis sólidos minerais, 
carga geral e a Terminal de Passageiros. R$ 27,9 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente Em estudos

Porto do RJ - RDJ06A -
Arrendamento de terminal de 

movimentação e armazenagem 
de granel líquido

Dedicado à movimentação e armazenagem de granel líquido R$ 30 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2023 Em estudos

Porto do RJ - RDJ06 -
Arrendamento de terminal de 

movimentação e armazenagem 
de granel líquido

A área de arrendamento será utilizada para a exploração de empreendimento voltado ao apoio retro 
portuário às navegações de longo curso e cabotagem, com recebimento e entrega por via rodoviária e a 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente óleos básicos.
R$ 48 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2023 Em estudos

Porto do RJ - ITG03 -
Arrendamento de terminal para 

armazenagem de granéis 
minerais sólidos

Área de 22.564 m² dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos. Há a expectativa que o novo 
terminal alcance ao final do contrato a capacidade de armazenagem de  30.630t. R$ 71,6 milhões 10 anos Arrendamento Ativo 

existente Em estudos

Porto de Santos (SP) - STS08 -
Arrendamento de terminal

Localizada na região da Alemoa no Porto Organizado de Santos/SP, que resultou na consulta pública para a 
realização de dois certames licitatórios, os arrendamentos STS08 e STS08A. As duas áreas somam 

investimentos por parte dos futuros arrendatários de aprox. R$ 1,4 bilhão.
R$ 260,63 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022

Porto de Santos (SP) - STS53 -
Arrendamento de terminal para 

armazenagem de granéis 
minerais

A área de arrendamento STS53 será utilizada para armazenagem e movimentação portuária de cargas granéis, 
pelos tipos de navegação longo curso e cabotagem, no sentido de desembarque. O Terminal possuirá 

conexões rodoviária e ferroviária para a Região Metropolitana da Baixada Santista. O empreendimento será 
executado sobre terreno com estruturas existentes, podendo essas serem demolidas ou renovadas.

R$ 658,83 milhões 25 anos Arrendamento Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022

Consulta 
Pública

Porto de Santos (SP) - STS10 -
Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem 

de cargas conteinerizadas

Localizada na região do Saboó, na margem direita do Porto de Santos e prevê a movimentação e 
armazenagem de cargas conteinerizadas. R$ 3,285 bilhões Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Governo Federal Portos
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Tipo de 

Ativo Leilão Status

Desestatização do Porto 
Organizado de Santos

A promoção dos estudos de desestatização do Porto Organizado de Santos/SP e da Santos Port Authority - SPA, 
com vistas a modernizar sua gestão portuária, atrair investimentos e melhorar a operação do setor tem aderência 
com a política setorial e às diretrizes do Governo Federal de busca por investimentos em infraestrutura por meio 

de parcerias com o setor privado.  

R$ 14,16 
bilhões

R$ 1,383 bilhão + contribuição fixa de 
25 parcelas anuais de R$ 63,3 milhões, 

devidas entre o 8º e o 32º ano de 
vigência + contribuição variável de 
2,25% sobre a receita bruta anual

35 anos Desestatização Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022

Consulta 
Pública

Túnel imerso do Porto de 
Santos

Projeto com objetivo de implantar e explorar o túnel para a ligação seca entre os Municípios de Santos e Guarujá, 
em São Paulo.

Principais objetivos do projeto: acessibilidade e sustentabilidade social e ambiental; maior segurança para as 
operações de tráfego das embarcações; mobilidade urbana e operacional entre as margens do Porto de Santos; 

redução das interferências de navegação no Canal do Porto de Santos

Novo 4º trimestre 
de 2022

Em 
estudos

Concessão do Porto 
Organizado de São 

Sebastião/SP

O projeto  consiste na concessão da administração do Porto Organizado de São Sebastião/SP, bem como dos 
serviços públicos portuários relacionados. 

R$ 499,2 
milhões

R$ 33 milhões + contribuição variável 
de 7,5% sobre a parcela da receita que 

exceder R$ 42 milhões
25 anos Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Concessão do Porto 
Organizado de Itajaí/SC 

O objetivo é o de promover a desestatização do Porto Organizado de Itajaí/SC e dos serviços públicos portuários a 
este relacionados, com vistas a modernizar a gestão portuária, atrair investimentos e melhorar a operação do setor.

R$ 2,8 
bilhões 35 anos Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Porto de Paranaguá (PR) -
PAR14 - Arrendamento de 

terminal para movimentação 
e armazenagem de granel 

vegetal

Arrendamento de terminal portuário com área de 51.789 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, 
farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Em 

estudos

Porto de Paranaguá (PR) -
PAR50 - arrendamento de 

terminal

Trata-se de terminal brownfield com 85.392 m², dedicado à movimentação, armazenagem e distribuição de Granéis 
Líquidos Combustíveis, com ênfase em produtos químicos, etanol, óleos vegetais e combustíveis, em acordo com o 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ da Administração Portuária de Paranaguá e Antonina - APPA (atual 

Portos do Paraná).

R$ 306,9 
milhões R$ 1,00 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
2º trimestre 

de 2022 TCU

Porto de Paranaguá (PR) -
PAR09 - arrendamento de 

terminal para movimentação 
e armazenagem de granel 

vegetal

Área de 34.688 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e 
cevada

R$ 492,5 
milhões 25 anos Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Consulta 
Pública

Porto de Paranaguá (PR) -
PAR15 - arrendamento de 

terminal para movimentação 
e armazenagem de granel 

vegetal

Área de 40.603 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e 
cevada, principalmente.

Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 115 mil t.

R$ 162,8 
milhões Arrendamento Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Em 

estudos

Canal de Acesso Aquaviário 
aos Portos de Paranaguá e 

Antonina (PR)

Os investimentos são estimados em R$ 1,05 bilhão.
O escopo da concessão abrangerá as funções de administração portuária, no que tange à gestão das 

infraestruturas de acesso aquaviário, buscando-se a ampliação, manutenção e exploração do canal de acesso aos 
Portos de Paranaguá e Antonina por meio da concessão.

R$ 1,05 
bilhão Concessão Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022
Em 

estudos

Governo Federal Portos
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

BR-135/316/MA
A prioridade do projeto se caracteriza em promover a logística da região entre as cidades de São Luís/MA e Teresina/PI, 

interligando a região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, que apresenta crescimento expressivo na
produção agrícola, principalmente de soja e milho, contribuindo para o desenvolvimento regional do Norte e Nordeste do país

Concessão Ativo 
existente

1º trimestre 
de 2023 Em estudos

BR-470/282/153/SC 
e SC-412 

A Rodovia BR 470, principal trecho do sistema viário em estudo, é de extrema importância para a logística da distribuição de 
carga no Estado de Santa Catarina, pois atravessa 20 Municípios,  como Blumenau, Rio do Sul, Gaspar. A sua magnitude é 

comprovada ao escoar mercadorias para o Porto de Itajaí, abastecer com produtos cidades importantes dos Estados do PR, 
SC, RS, SP, MS, GO e MG, além de fomentar o turismo na região. Pretende-se ampliar a capacidade da via, reduzindo o custo do 
transporte e o tempo de viagem entre o leste e o oeste do Estado de Santa Catarina, além de proporcionar a ligação do Porto 

de Itajaí ao interior do Estado e a países do Mercosul.

30 anos Concessão Ativo 
existente Em estudos

Rodovias do Rio 
Grande do Sul

A condução dos estudos está sendo feita pelo BNDES, que já evoluiu numa primeira fase de análise de pré-viabilidade dos 
trechos distribuídos em 13 estados, selecionando 12 trechos que totalizaram 7.356 km. R$ 5,57 bilhões 30 anos Concessão Ativo 

existente
1º trimestre 

de 2023 Em estudos

BR-158/155/MT/PA

O trecho rodoviário em questão constitui importante rota de escoamento da produção de grãos do nordeste de Mato Grosso, 
integrando a região à ferrovia Carajás e permitindo a exportação da produção pelo Porto de Itaqui/MA.

O projeto consiste na proposta de estudos para Concessão para a exploração da infraestrutura e da prestação de serviço 
público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e manutenção do nível 
de serviço do Trecho da Rodovia BR-158/MT entre Ribeirão Cascalheira/MT (entroncamento com a BR-080) até Redenção/PA 

(entroncamento com a BR-155) e da BR-155 entre Redenção (entroncamento com a BR-158) e Marabá/PA 
(entroncamento com a BR-222).

30 anos Concessão Ativo 
existente

1º trimestre 
de 2023 Em estudos

BR 040/495/MG/RJ 
- Rio de Janeiro a 
Belo Horizonte

No estudo de viabilidade o escopo do empreendimento foi definido em 482 km, compreendendo os seguintes trechos: BR-
040/MG/RJ (Antiga Concer) – Trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora; BR-040/MG (Antiga Via 040) – Trecho entre Juiz de 

Fora e Belo Horizonte; BR-495/RJ – Trecho entre Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ
São previstos investimentos de R$ 7,2 bilhões durante todo o período de concessão, incluindo a duplicação de 189 km de 

rodovia, a implantação de 220 km de faixas adicionais e 29 km de vias marginais.

R$ 7,157 
bilhões

Híbrido: menor tarifa 
(deságio limitado) e 
maior outorga como 

critério de desempate

30 anos Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos

BR-116/493 RJ/MG 
(Antiga CRT) - Rio 

de Janeiro a 
Governador 

Valadares

No estudo de viabilidade o escopo do empreendimento foi aumentado para 727 km, compreendendo os seguintes trechos:
Rodovia BR-116/RJ – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-101/RJ (Trevo das Margaridas), no município do 

Rio de Janeiro (RJ), e o entroncamento com a BR-465, em Seropédica (RJ) (46,6 km);
Rodovia BR-116/RJ – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-393, no distrito de Jamapará (RJ), e o 

entroncamento com a BR-040(A)/493(B)/RJ-109, em Duque de Caxias (RJ) (146,3 km);
Rodovia BR-116/MG – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-381/451, em Governador Valadares (MG), e a 

divisa dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (409,6 km);
Rodovia BR-493/RJ – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-101 (Manilha), em Itaboraí (RJ), e o 

entroncamento com a BR-116 (Santa Guilhermina), em Magé (RJ) (26,0 km);
Rodovia BR-493/RJ – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-040/116(B), em Duque de Caxias (RJ), e o Porto 

de Itaguaí (RJ) (75,6 km);
Rodovia BR-465/RJ – Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-116 e o entroncamento com a BR-101 (22,8 km)

R$ 11,29 
bilhões 30 anos Concessão Ativo 

existente
2º trimestre 

de 2022
Concedido à 
EcoRodovias

Governo Federal Rodovias
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

Rodovias de Santa 
Catarina

As rodovias federais e estaduais de SC fazem a interligação entre vários estados e países do Mercosul. Pelas Rodovias 
integrantes do estudo circulam produtos destinados aos principais portos da região, Paranaguá/PR, Itajaí/SC, Imbituba/SC, 

Navegantes/SC, São Francisco do Sul/SC e Santos/SP Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2023 Em estudos

Rodovias Integradas do 
Paraná - BR-

153/158/163/272/277/369/3
73/376/476/PR e 

estaduais relevantes

O edital prevê a realização de um único processo licitatório envolvendo todos os lotes rodoviários a serem leiloados. Os 
contratos incorporam melhorias regulatórias desenvolvidas recentemente pela ANTT, como o aperfeiçoamento da 
alocação de riscos do projeto, a mitigação de riscos de receita tarifária e de risco cambial, além da possibilidade de 

assinatura de Acordo Tripartite entre concessionária, financiadores e ANTT, com vistas a tornar o projeto mais atrativo 
para os agentes financiadores.

R$ 44,21 bilhões 30 anos Concessão Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022 TCU

BR-040/DF/GO/MG A concessionária Via 040 protocolou junto à ANTT pedido de rescisão amigável do contrato de concessão e 
consequente adesão ao processo de relicitação 30 anos Relicitação Ativo 

existente
4º trimestre 

de 2022 Em estudos

BR-
060/153/262/DF/GO/MG Em abril de 2020, a CONCEBRA protocolou o Requerimento de Adesão ao Processo de Relicitação R$ 10 bilhões Relicitação Ativo 

existente
1º trimestre 

de 2023 Em estudos

BR-163/267/MS A atual concessionária MSVIA protocolou junto à ANTT pedido de rescisão amigável do contrato de concessão e 
consequente adesão ao processo de relicitação Relicitação Ativo 

existente
1º trimestre 

de 2023 Em estudos

BR-381/262/MG/ES

Concessão para a exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, 
manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e manutenção do nível de serviço da Rodovia BR-
262/ES, no trecho entre o entroncamento com a BR-101(B), em Viana/ES, a divisa ES/MG; BR-262/MG, no trecho entre 

Divisa ES/MG o entroncamento com a BR-381/MG, em João Monlevade/MG; e BR-381/MG, no trecho entre Belo 
Horizonte/MG e Governador Valadares/MG. O trecho em questão tem extensão de 686,1 km, passando para 670,6 após 

obras de retificação de traçado.

R$ 7,375 bilhões 30 anos Concessão Ativo 
existente

3º trimestre 
de 2022 Suspensa

Estudos para 
concessão de 7.213 km 
de rodovias – Rodovias 

do Nordeste

condução dos estudos está sendo feita pelo BNDES, que já evoluiu numa primeira fase de análise de pré-viabilidade dos 
trechos distribuídos em 13 estados, selecionando 12 trechos que totalizaram 7.356 km.

Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a pré-viabilidade de concessão de 2.471 km de rodovias na região 
Nordeste, subdivididos em 5 lotes

R$ 21,44 bilhões 30 anos Concessão Ativo 
existente

1º trimestre 
de 2023 Em estudos

BR-101/RJ: relicitação 
da Autovia Fluminense

Em maio de 2020, a Autopista Fluminense protocolou o Requerimento de Adesão ao Processo de Relicitação. A avaliação 
da Agência, corroborada posteriormente pelo Minfra, foi de que a Concessionária apresenta fortes indícios de 

comprometimento de sua situação financeira, com elevado risco de comprometimento futuro do contrato
Relicitação Ativo 

existente
1º trimestre 

de 2024

Aguardando 
início dos 
estudos

Rodovias de Minas 
Gerais

O projeto contempla os estudos de duas rodovias em Minas Gerais: BR-251, entre Montes Claros/MG e o entroncamento 
com a BR-116/MG e BR-116, entre Governador Valadares/MG e a divisa MG/BA, além do trecho da BR-116 entre Feira de 

Santana/BA e Salgueiro/PE, que se integram a outros projetos em estruturação Rio-Valadares.
30 anos Concessão Ativo 

existente
3º trimestre 

de 2023 Em estudos

Estudos para 
concessão de 7.213 km 
de rodovias - Rodovias 

do Centro-Oeste e 
Norte 

A condução dos estudos está sendo feita pelo BNDES, que já evoluiu numa primeira fase de análise de pré-viabilidade dos 
trechos distribuídos em 13 estados, selecionando 12 trechos que totalizaram 7.356 km.

Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a viabilidade de concessão de 4 trechos rodoviários nos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Rondônia, totalizando 2.572,1 km de extensão.

R$ 13,6 bilhões Concessão Ativo 
existente

4º trimestre 
de 2022 Em estudos
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Local Descrição do projeto CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo

Tipo de 
Ativo Leilão Status

Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A 
(Eletrobras)

A desestatização será executada na modalidade de aumento do capital social, por meio de subscrição de ações ordinárias, 
com a renúncia do direito de subscrição pela União. A União também tem a possibilidade de realizar oferta pública secundária 

de suas ações detidas direta ou indiretamente . A empresa passará a ter uma estrutura de controle pulverizado.
Desestatiza

ção
Ativo 

existente TCU

Agência Brasileira de 
Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. (ABGF) 

A ABGF possui prejuízos operacionais recorrentes que são compensados com resultados financeiros provenientes da 
aplicação dos recursos disponíveis no seu caixa e no FGIE. Sua maior fonte de receita com prestação de serviços ocorre no 

âmbito do FGE, porém, desde o segundo semestre de 2018 não há arrecadação de prêmios para novas operações desse 
Fundo e em 2019 não houve operação aprovada.

Desestatiza
ção

Ativo 
existente Em estudos

Empresa Gestora de 
Ativos S.A. (EMGEA)

Apesar de registrar resultados positivos nos últimos exercícios, as projeções da empresa mostram que as disponibilidades de 
caixa seriam exauridas no início de janeiro de 2020 e tal situação poderia leva-la ao status de empresa estatal dependente. 

Dado esse contexto, a Resolução CPPI nº 65/2019 qualificou a EMGEA no PPI e a incluiu no Programa Nacional de 
Desestatização (PND)

Desestatiza
ção

Ativo 
existente Em estudos

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

(Correios) 

Ao longo da Fase 2 foi elaborada a minuta do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal, que disciplinará todos os 
direitos e obrigações do operador privado que suceder o Correios Público. O documento foi levado a Consulta Pública pelo 

Ministério das Comunicações entre fevereiro e abril de 2022, contando com mais de 1100 contribuições de cidadãos 
residentes em 25 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Em 24/03/2022, dentro do período da Consulta, foi realizada uma

Audiência Pública da concessão para que os interessados pudessem colocar ao vivo dúvidas e contribuições para os 
membros do Comitê Interministerial que acompanha o projeto

Desestatiza
ção

Ativo 
existente

Consulta 
Pública

Empresa de Tecnologia 
e Informações da 

Previdência (Dataprev) 

A empresa estatal é responsável pela gestão da base de dados sociais brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS.

Desestatiza
ção

Ativo 
existente Em estudos

Serviço Federal de 
Processamento de 

Dados (Serpro)

Trata-se da maior empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da informação do Brasil e está vinculada ao 
Ministério da Economia com capital social integralmente subscrito pela União.

Responsável por sistemas popularizados pelas suas siglas como, por exemplo, Siscomex, RAIS, Renavam, IRPF, dentre outros. 
É credenciado também como Autoridade Certificadora (AC) da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (IPC Brasil).

Desestatiza
ção

Ativo 
existente Em estudos

Governo Federal Desestatizações
de interesse

15



Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 
investimento

Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Rodoanel Com impacto direto em 10 municípios, o Rodoanel será um corredor logístico eficiente, capaz de conectar importantes regiões do país, por 
meio das rodovias BR-381, BR-040 e BR-262, fornecendo segurança e fluidez ao tráfego comercial. R$ 5 bilhões Brownfield 30 anos PPP 28/07/2022 Edital

Lote 1 - Triângulo 
Mineiro

Constitui objeto da Concorrência a seleção da melhor proposta, a partir dos critérios estabelecidos no Edital, para a exploração da 
infraestrutura, operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 

Rodoviário, conforme as especificações constantes do Anexo 2
R$ 3,5 bilhões Brownfield 30 anos Concessão 21/07/2022 Edital

Lote 2 - Sul de Minas
Constitui objeto da Concorrência a seleção da melhor proposta, a partir dos critérios estabelecidos no Edital, para a exploração da 

infraestrutura, operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, conforme as especificações constantes do Anexo 2

R$ 1,9 bilhão Brownfield 30 anos Concessão 21/07/2022 Edital

Lote 3 – Varginha-Furnas 438,2 km - Extensão; As principais cidades são: Varginha, Alfenas e Três Corações, todas com PIB acima de R$ 2 bilhões R$ 1,8 bilhão Brownfield 30 anos Concessão 01/07/2022 Consulta 
Pública

Lote 4 – São João Del Rei 487,4 km - Extensão. As principais cidades são: Barbacena, Lavras, Conselheiro Lafaiete e São João Del-Rei, todas com PIB acima de R$ 2 
bilhões R$ 1,9 bilhão Brownfield 30 anos PPP Consulta 

Pública
Lote 5 – Lagoa da Prata –

Itapecerica 267,0 km - Extensão. As principais cidades são: Divinópolis e Nova Serrana, ambas com PIB acima de R$ 2,5 bilhões, cada R$ 2 bilhões Brownfield 30 anos PPP Consulta 
Pública

Lote 6 – Patos de Minas –
Arcos 413,2 km - Extensão. A principal cidade é: Patos de Minas, com PIB acima de R$ 4 bilhões R$ 900 

milhões Brownfield 30 anos Concessão Consulta 
Pública

Minas Gerais Rodovias

Parques
Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 

investimento
Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Parque Estadual do 
Ibitipoca/Itacolomi

Parque Estadual de Ibitipoca – é o parque estadual mais visitado em Minas Gerais, um dos mais conhecidos do Brasil e uma das principais 
atrações turísticas da região, com uma área de 1,5 mil hectares. Tem como principais atrativos procurados pelos visitantes a Ponte de Pedra, 

a Janela do Céu, a Gruta dos Três Arcos, o Pico do Pião e o Pico da Lombada.
Parque Estadual do Itacolomi – Está localizado nos municípios de Mariana e Ouro Preto. A unidade de conservação abriga o Pico do 

Itacolomi, principal atrativo do parque

R$ 12 milhões Brownfield 30 anos Concessão Consulta 
Pública

Parque Estadual do 
Biribiri/Rio Preto/Itambé

Parque Estadual de Biribiri – Está localizado no município de Diamantina. Tem área de 17 mil hectares. Está inserido no bioma do Cerrado e 
possui fauna e flora bastante diversificada, sendo que muitas de suas espécies estão entre aquelas consideradas ameaçadas de extinção.
Parque Estadual do Rio Preto – Está inserido no complexo da Serra do Espinhaço.  Seus principais destaques são a beleza cênica de suas 
paisagens, marcadas por imensos afloramentos rochosos; as inúmeras cachoeiras e piscinas naturais, como a Cachoeira dos Crioulos e a 

Cachoeira da Sempre-Viva. O parque conta ainda com sítios arqueológicos com pinturas rupestres ainda não estudadas.
Parque Estadual do Itambé – Está localizado na região dos vales do Jequitinhonha e Doce, protege várias nascentes e cursos d’água que 

formam as bacias dos rios Jequitinhonha e Doce.

R$ 67,6 milhões Brownfield 30 anos Concessão Em estudo

Parque Estadual do Rola 
Moça/Rio Doce

Parque Estadual do Rio Doce – Unidade de conservação,  maior área contínua de mata atlântica preservada no estado.
Parque Estadual da Serra do Rola Moça – Situado nos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité. É o terceiro maior 

parque em área urbana do Brasil. A unidade integra a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Pertence aos biomas do Cerrado e Mata 
Atlântica, com ocorrência de campo rupestre ferruginoso.

R$ 70,5 milhões Brownfield 30 anos Concessão Em estudo
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Minas Gerais
Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 

investimento
Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Mineirinho
Ginásio poliesportivo com capacidade para 25 mil pessoas e área construída de 91 mil m² em Belo Horizonte.

Espera-se, com a concessão do Mineirinho, transformá-lo em um equipamento multifuncional, voltado às atividades de cultura, 
entretenimento e lazer, e potencializar o seu uso para esportes. 

R$ 
41.136.591,00 35 anos Concessão 

de uso 19/05/2022 Concedido à 
DMDL/Progen

Ceasa Minas
A Ceasaminas é uma sociedade de economia mista que tem o Governo Federal como maior acionista desde o ano 2000. Entre suas 

atribuições, está a implantação, instalação e administração, no estado de Minas Gerais, de centrais de abastecimento regionais e
mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição de hortigranjeiros e outros produtos alimentícios.

Brownfield Desestatizaç
ão

Consulta 
Pública

Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 
investimento

Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Concessão do Metrô

A  iniciativa visa a concessão dos serviços com a outorga da melhoria, ampliação, construção e operação do metrô da capital mineira, 
em estudo estruturado pelo BNDES. O escopo do projeto abarca a modernização e ampliação da Linha 1 (Eldorado/Novo Eldorado) 
e a conclusão da construção da Linha 2 (Barreiro/Nova Suíça), assim como a operação dos serviços, em um contrato de parceria de 

30 anos.

R$ 3,7 bilhões 30 anos Concessão Consulta 
Pública

Social

Mobilidade Urbana
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Paraná
Empreendimento Descrição CAPEX Prazo (anos) Bloco/ 

Modelo Leilão Status

Parque Estadual do Monge 
As principais atrações do Parque são a Gruta do Monge e uma fonte que, acredita-se, ser milagrosa, os quais atraem um grande números de 
fiéis e visitantes movidos pelo poder da fé. Os romeiros deixam diversos objetos, acendem velas e colocam flores em sinal de agradecimento 

pela graça atingida.
Em estudo

Parque Estadual do 
Guartelá

O Parque Estadual do Guartelá protege uma área de rico patrimônio natural e arqueológico da região do cânion do Rio Iapó. A grande atração 
do Parque é a beleza natural do 6º maior cânion do planeta em extensão, o “Cânion do Rio Iapó”, beleza esta enriquecida pela Cachoeira da 
Ponte de Pedra, derivada da força das águas do Córrego Pedregulho. No Parque há ainda pinturas rupestres que datam aproximadamente 

7.000 anos

Consulta 
Pública

Jardim Botânico de 
Londrina O Jardim Botânico de Londrina foi criado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA Em estudos

Monumento Natural 
Estadual Salto São João

A criação do Monumento tem o objetivo de garantir proteção integral ao remanescente de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias), 
flora, fauna e recursos hídricos, em especial a cachoeira e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu entorno que formam 

um cânion de 84 metros de altura e está situado no Rio São João. 
Em estudo

Empreendimento Descrição CAPEX Prazo (anos) Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Pátios Veiculares Concessão de Serviços Públicos de Implantação, Operação, Manutenção e Gestão de Pátios Veiculares Integrados no 
Estado do Paraná.

R$ 114.467.000,00  para o LOTE 1; e, 
R$ 209.859.000,00 para o LOTE 2. 20 anos Concessão 22 de junho de 

2022

Parques

Social
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Rio Grande do Sul Social

Ativos imobiliários 
Empreendimento Descrição CAPEX

Tipo de 
investimento

Outorga 
Fixa

Prazo 
(anos)

Bloco/
Modelo

Leilão Status

Cais Mauá

Cais Mauá situa-se no município de Porto Alegre às margens do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e a rodoviária, e 
divide-se nos setores de armazéns, docas e gasômetro. Após a retirada da área da Poligonal do Porto Organizado de 
Porto Alegre, através da Portaria Minfra n° 155 de 20 de outubro de 2020, o Cais Mauá passou a ser de propriedade 

direta do estado do RS.

R$ 366 
milhões Brownfield 30 anos PPP Audiência Pública

Ativos Imobiliários

O estado do Rio Grande do Sul conta com aproximadamente 2.400 imóveis não destinados, espalhados por várias 
regiões do Brasil. O objetivo do projeto é definir a melhor destinação para uma determinada carteira de imóveis que não 

estejam sendo utilizados pelo estado, através de alienação direta, concessão, fundo de investimento, parceria público-
privada, entre outros.

Brownfield Em estudo

Empreendimento Descrição CAPEX
Tipo de 

investimento
Outorga 

Fixa
Prazo 
(anos)

Bloco/
Modelo

Leilão Status

Zoológico de Sapucaia 
do Sul 

Local de 159 hectares.  O investimento prevê qualificação dos espaços dos animais, número 
mínimo por espécie, qualificação dos serviços veterinários, novos estacionamentos, construção 

da Vila de Entrada, novos banheiros e lojas, praça de alimentação e modernização do 
restaurante. Os serviços previstos são a garantir a proximidade dos usuários com os animais, 

trenzinho, safari, fazendinha, arvorismo, entre outros.

R$ 70 
milhões 30 anos Concessão

A licitação com abertura de proposta 
agendada para o dia 17 de novembro de 2021 

não registrou interessados. O Estado está 
reavaliando o projeto.

Rodoviária de 
Porto Alegre

O projeto prevê mix de lojas, climatização de salas de espera, escadas rolantes e elevadores 
para PNE, sistemas de segurança e monitoramento, cobertura no embarque de táxi, cobertura 

no acesso ao Trensurb, retorno alternativo para Av. Mauá, lombofaixa de acesso a 
estacionamentos, interligação com a passarela, entre outros. Os serviços disponibilizados serão 
as vendas de passagens presenciais e on-line, despacho de encomendas, serviços aos usuários 

(alimentação, informações e guarda-volumes), operação de embarque e desembarque, 
manutenção, conservação, limpeza das instalações, serviço de segurança. 

R$ 87,5 
milhões 25 anos Concessão

A licitação com abertura de proposta 
agendada para o dia 26/08 não registrou 
interessados. O Estado está avaliando os 
ajustes necessários de modo a relançar o 

edital o mais breve possível.

Presídio Erechim

A PPP prevê a construção, em um prazo de 24 meses, de um complexo prisional modelo com, 
pelo menos, 1,2 mil vagas, sendo duas unidades de regime fechado com 600 vagas cada. Serão 
investidos cerca de R$ 143 milhões nos primeiros dois anos de uma PPP de 35 anos. O terreno 

destinado à instalação do novo complexo foi doado pelo município. Durante o período de 
realização das obras, não haverá pagamento de contraprestação pelo Estado.

R$ 2,9 
bilhões Greenfield 35 anos PPP O lançamento do edital está previsto para o 

segundo trimestre de 2022.
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Rio Grande do Sul Parques

Aeroportos
Empreendimento Descrição CAPEX

Tipo de 
investimento

Outorga Fixa
Prazo 
(anos)

Bloco/Modelo Leilão Status

Aeroportos regionais O RS publicou, em 14/04/21, Edital nº 001/2021 de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI 
para a concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Em estudo

Empreendimento Descrição CAPEX
Tipo de 

investimento
Outorga Fixa

Prazo 
(anos)

Bloco/Modelo Leilão Status

Parques Caracol e Tainhas

O Parque Estadual do Caracol se localiza no município de Canela. Situa-se na Encosta Superior do 
Nordeste, a uma altitude média de 760 metros acima do nível do mar.

Dos 100 hectares do Parque, apenas 25 são destinados ao turismo. O restante da área, formado 
principalmente por Matas de Araucárias, é totalmente preservado.

O Parque Estadual do Tainhas é uma Unidade de Conservação integrante do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC e situa-se a cerca de 30km do município de Cambará do Sul.

R$ 476 
milhões Brownfield R$ 5,7 milhões 30 anos Concessão de uso Edital

Parque do Turvo
O Parque Estadual do Turvo se localiza no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no município 
de Derrubadas, junto ao rio Uruguai, fazendo divisa com o estado de Santa Catarina e a província 

argentina de Misiones. O Parque compreende uma área de 174 Km2 de mata virgem

R$ 282 
milhões Brownfield R$ 159 mil 30 anos Concessão de uso Edital

Jardim Botânico de Porto 
Alegra

Área física de 36 ha, incluindo laboratórios, gabinetes, salas de exposições e de coleções científicas, 
formando um acervo diversificado de exemplares de animais, plantas e fósseis, e é considerado 

como um dos cinco maiores jardins botânicos brasileiros.

R$ 267 
milhões Brownfield R$ 123,5 mil 30 anos Concessão de uso Edital

Parque Delta do Jacuí É uma Unidade de Conservação de proteção integral, administrada pela Divisão de Unidades de 
Conservação do Departamento de Biodiversidade da SEMA. Área de 17.245 hectares (ha).

R$ 13,3 
milhões Brownfield R$ 64,8 mil 30 anos Concessão de uso Em estudo
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Rio Grande do Sul Rodovias

Mobilidade Urbana

Empreendimento Descrição CAPEX
Tipo de 

investimento
Outorga Fixa

Prazo 
(anos)

Bloco/Modelo Leilão Status

Rodovias Rio Grande do Sul 
- Bloco 1

Bloco 1 (abrange 13,3% da população do RS):
ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466 e ERS-474

R$ 4,4 
bilhões Brownfield 30 anos Concessão Consulta Pública

Rodovias Rio Grande do Sul 
- Bloco 2

Bloco 2 (17,5% da população):
ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-324, RSC-453 e ERS-135 + BR-470

R$ 4,1 
bilhões Brownfield 30 anos Concessão Consulta Pública

Empreendimento Descrição CAPEX
Tipo de 

investimento
Outorga Fixa

Prazo 
(anos)

Bloco/Modelo Leilão Status

Trensurb
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. (Trensurb) é uma empresa pública de controle 
da União, com participações minoritárias do estado do RS e do município de Porto Alegre.  Possui 

43,8 quilômetros de extensão, atendendo seis municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

R$ 1,2 
milhões Brownfield 30 anos Desestatização Em estudo
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Santa Catarina

Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 
investimento

Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Sistema Integrado de 
Transporte 

Metropolitano

O projeto visa a criação de um sistema de transporte público regional integrado, adaptado às necessidades da população 
metropolitana e aos avanços tecnológicos de gestão de sistemas de transporte, para começar a solucionar os graves problemas de 

mobilidade urbana criados pelo rápido crescimento urbano na região nas últimas três décadas
PPP Em estudo

Transporte Aquaviário da 
Grande Florianópolis

Trata-se de projeto visando à concessão dos serviços públicos de transporte aquaviário da Região Metropolitana de Florianópolis 
para passageiros, ciclistas, incluindo os terminais, através da elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental 

aprofundando os apontamentos executados no pré estudo de viabilidade elaborado pelo BID
Concessão PMI

Aeroportos

Mobilidade Urbana

Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 
investimento

Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Sapiens Parque
O Sapiens é um parque de inovação que possui infraestrutura e dedica seu espaço para abrigar empreendimentos, projetos e outras 

iniciativas inovadoras estratégicas para o desenvolvimento de uma região. Está estruturado como uma Sociedade de Propósito 
Específico do tipo S.A. 

Desestatizaç
ão Em estudo

Parques Estaduais

Foram selecionados os cinco parques relacionados abaixo que reuniam as melhores condições de viabilidade, considerados os 
aspectos de regularidade fundiária, existência de planos de manejo, facilidade de acesso e atratividade turística: I –Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro; II –Parque Estadual da Serra Furada; III –Parque Estadual Acaraí; IV-Parque Estadual Rio Canoas; V –Parque 
Estadual Fritz Plaumann

Greenfield 30 anos Concessão Em estudo

Parques

Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 
investimento

Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Aeroporto Regional Sul 
Humberto Ghizzo 

Bortoluzzi 

O Aeroporto Regional Sul, está localizado no município de Jaguaruna, foi implantado com o objetivo de atender a demanda de 
transporte aéreo de toda a região sul do Estado. A região de abrangência do Aeroporto  engloba a mesorregião do Sul Catarinense,

abrangendo as regiões de Criciúma, Tubarão e Araranguá, somando 44 municípios e uma população de quase 1 milhão de habitantes
em sua região imediata.

PPP Em estudo
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Santa Catarina Social
Empreendimento Descrição CAPEX Tipo de 

investimento
Prazo 
(anos)

Bloco/ 
Modelo Leilão Status

Centro de Eventos Luiz 
Henrique da Silveira

Localizado em Canasvieiras, no norte da ilha, encontra-se em operação desde 2016. O empreendimento possui área construída de 17 
mil m², com dois auditórios, uma área de 5 mil m² destinada a feiras, duas praças de alimentação e quatro salas multiuso, com

capacidade para aproximadamente 8 mil pessoas. O estacionamento conta com 770 vagas para automóveis, 8 vagas para portadores 
de necessidades especiais e 96 vagas de motos. Além disso, o Centro de Eventos está localizado em uma região com acentuada 

vocação turística

Concessão Em estudo

Mirante da Serra do Rio 
do Rastro

Os estudos deverão adotar como premissa a assunção, pela concessionária, da gestão e exploração sustentável das áreas contíguas 
ao Mirante da Serra do Rio do Rastro registradas sob as matrículas 2505, 1275 e 2534 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

São Joaquim, bem como da nova infraestrutura proposta, desde o início do prazo da futura concessão até o seu término.
Concessão Consulta 

Pública

Complexo Hospitalar de 
Santa Catarina

Trata-se da construção, reforma, modernização, operação e manutenção – via Parceria Público-Privada (PPP) – de um Complexo 
Hospitalar Especializado em Florianópolis PPP Em estudo

Complexo Prisional de 
Blumenau

Este projeto envolve a construção, operação, ampliação e a manutenção de um Complexo Prisional em Blumenau. Na modelagem, 
parte da remuneração para a empresa concessionária será gerada a partir do Fundo Rotativo, financiado pelo trabalho dos próprios

presos

R$ 254,6 
milhões Greenfield 30 anos PPP Consulta 

Pública

Unidade Socioeducativa

Objetivo primordial desenvolver um modelo inovador para centros socioeducativos, que seja mais efetivo na reinserção dos 
adolescentes na sociedade. O novo modelo vai trazer propostas de inovações – na gestão, na infraestrutura e no atendimento – que
visam ao uso mais eficiente dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que proporcionam a prestação de atendimento qualificado 

e a garantia efetiva dos direitos dos adolescentes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

PPP Em estudo

Terminal Rodoviário Rita 
Maria

O objeto da LICITAÇÃO é a delegação, por meio de CONCESSÃO, para a modernização, eficientização, operação, manutenção e 
exploração comercial do terminal incluindo a realização de

investimentos

R$ 346 
milhões 30 anos Concessão Audiência 

Pública
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São Paulo Rodovias
Empreendimento Descrição CAPEX Outorga  Inicial Prazo 

(anos) Bloco/ Modelo Status

Rodoanel Norte 
Conexão entre a Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Trecho Oeste), Rodovia Fernão Dias (BR-381); Rodovia Presidente 

Dutra (BR-116) e Trecho Leste do Rodoanel. 
O projeto tem o International Finance Corporation (IFC) como apoio técnico.

R$ 3 bilhões 31 anos PPP Leilão suspenso em 
26/04/22

Lote Noroeste Paulista
Abrange municípios da região de Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jaboticabal e 

Bebedouro. 
Apoio técnico da consultoria FIPE

R$ 8,6 milhões
R$ 35 milhões (fixa) + 10,5% 
da receita bruta (variável) + 

3% de fiscalização
30 anos Concessão Consulta Pública

Lote Litoral Paulista Exploração do sistema rodoviário do lote Litoral Paulista, com extensão aproximada de 222km (201km de eixos e 21 km 
de acessos) R$ 3 bilhões

R$ 30,7 milhões (fixa) + 
6,8% da receita bruta 
(variável) + 0,5% de 

fiscalização

30 anos Concessão

Licitação suspensa 
para ajustes no 
edital conforme 
decisão do TCE
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São Paulo Ferrovias

Empreendimento Descrição CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Status

Travessias Litorâneas
Concessão dos serviços de transporte aquaviário em travessias operadas pelo Estado

de São Paulo. 8 travessias aquaviárias. 
Apoio Técnico: FGV Projetos.

R$ 272,7 milhões
R$ 1,5 mil (fixa) + 5% 

(variável por desempenho) 
+ 0,5% fiscalização

30 anos Concessão
Leilão suspenso 
para revisão da 

modelagem

Hidrovias

Empreendimento Descrição CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Status

Trem Intercidades Concessão do transporte de passageiros do projeto Trem Intercidades, abrangendo a macrometrópole de São Paulo. O 
projeto contempla o eixo São Paulo – Jundiaí - Campinas. R$ 8,6 milhões 30 anos PPP Consulta Pública

Estrada de ferro Campos 
do Jordão

Serviço de Transporte de Passageiros com 47 km de distância em 3 municípios: Pindamonhangaba, Santo Antônio do 
Pinhal e Campos do Jordão

8 serviços ferroviários oferecidos na região – Trem de Subúrbio; Trem Turístico de Piracuama; Trem do Mirante; Bonde 
Turístico; Bonde Turístico Urbano; Maria Fumaça; trens temáticos de Turismo e Trem de Serra

35 anos Concessão Em estudo

Linha Verde - Planalto 
Porto de Santos

Concessão da obra e operação de um nova ligação rodoferroviária entre o planalto e Santos, com o objetivo de 
aumentar a oferta de ligações entre o Planalto e a Baixada Santista. Implantação de um sistema de transporte alternativo 

à Rodovia Anchieta, que tem previsão de saturação da capacidade até 2035
Concessão Em estudo
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São Paulo Social
Empreendimento Descrição CAPEX Outorga  Inicial Prazo 

(anos)
Bloco/ 

Modelo Status

Educação: Novas 
Escolas

Construção e operação de até 60 novas unidades escolares modernas que
atendam ao ensino médio/fundamental II, para serviços não-pedagógicos. 100 mil

alunos potencialmente atendidos. 
R$ 1,2 bilhão 30 anos PPP Em estudo

Complexo Constãncio
Vaz Guimarães 

(Ginásio Ibirapuera)

Concessão do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, com 105 mil m², que contemplam: Ginásio Geraldo José de Almeida (11.000 
espectadores - competições esportivas profissionais

e shows de música); Estádio Ícaro de Castro Mello (13.400 espectadores - treinamentos de atletismo e eventos esportivos); Ginásio Mauro 
Pinheiro (3.000 espectadores - competições esportivas); Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo (5.600 espectadores - Treinamentos 
de jovens talentos e recreação); Palácio do Judô e outras instalações (500 espectadores - treinamentos de jovens talentos e recreação da

comunidade); Quadras de tênis e prédio da administração (treinamento de jovens talentos e recreação da comunidade)

R$ 962,7 
milhões 35 anos Concessã

o de uso

Aguardando 
encaminhamento 

para consulta 
pública

Casarão Franco de 
Mello

Concessão para construção, modernização, restauro, adequação, e ampliação dos prédios e demais instalações para exploração comercial 
do imóvel localizado na Avenida Paulista, 1919 – imóvel denominado

Casa Franco de Mello.
Um dos poucos imóveis remanescentes na Avenida Paulista, em conjunto com a Casa das Rosas, sendo um bem cultural de alto valor de 

preservação.
Setor de gastronomia tem números expressivos na cidade de São Paulo, e movimenta R$ 53 bilhões/ano, sendo um polo dinâmico de

desenvolvimento para a economia criativa e turismo.

35 anos Concessã
o de uso Em estudo

Casa das Retortas

Concessão para construção, restauro, adequação, operação e manutenção de museu e outras atividades a ser instaladas no imóvel Casa das 
Retortas.

O Complexo abriga 9 imóveis, em um terreno de 20 mil m2, sendo 17 mil m2 de área construída.
Possibilidade de exploração de atividades em polo multiuso para cultura, turismo, lazer, gastronomia, empreendedorismo, economia

criativa, entre outras.

35 anos Concessã
o Em estudo

Programa de PPP 
Prisionais – PPP 

Integral

Concepção, construção, equipagem, operação e manutenção de 03 novos complexos penitenciários, disponibilizando 10.500 vagas, em 
regimes fechado e semiaberto, sob a responsabilidade do parceiro privado, ficando a cargo do Poder Concedente a disponibilização dos 

terrenos
R$ 1,8 bilhão 30 anos PPP

Aguardando 
encaminhamento 

para consulta 
pública

CITI II – Centro 
Internacional de 

Tecnologia e Inovação

Concessão para execução dos serviços de construção, operação, manutenção e exploração comercial do Projeto do Centro Internacional 
de Tecnologia e Inovação (CITI SP) – Etapa II, a ser implantado no Parque Tecnológico do Jaguaré.

2ª etapa: Parque do Jaguaré, ao lado da USP com 85 mil m2; Irá promover a integração entre governo, universidades, laboratórios,
indústrias, agências de fomento, startups, incubadoras, aceleradoras, entre outros.

35 anos Concessã
o

Consulta Pública de 
14/05/22 a 28/06/22

Loterias paulistas Concessão da prestação de serviços lotéricos R$ 728 
milhões

R$ 313,5 milhões (fixa) + 5% e 12% do 
GGR (variável - saldo após subtração 

dos prêmios) + 1% fiscalização do 
GGR

20 anos Concessã
o

Licitação suspensa 
pelo TCE
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São Paulo

Empreendimento Descrição CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Status

Serviço Rodoviário 
Intermunicipal de 

Transporte de Passageiros

Objetivos: a) regularizar a situação contratual do setor; b) modernizar a estrutura de gestão do setor; c) elevar a 
permeabilidade e a oferta da rede de transporte, melhorando o acesso às principais cidades do Estado através de um 
modelo operacional tronco-alimentado; d) modernização dos padrões tecnológicos; e) garantir a sustentabilidade de 

longo prazo à modicidade tarifária; f) descentralizar a administração do Estado

R$ 2,5 bilhões 15 anos Concessão Licitação suspensa 
pelo TCE

RMSP Ônibus 
Metropolitano Renovação das concessões das áreas 1 a 4 e regularização institucional da área 5. R$ 4,8 bilhões 15 anos Concessão Licitação suspensa 

pelo TCE

Parques

Mobilidade Urbana

Empreendimento Descrição CAPEX Outorga Inicial Prazo 
(anos) Bloco/ Modelo Status

Petar Concessão de áreas de uso público do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que integra o Mosaico de 
Paranapiacaba, para a prestação de serviços inerentes ao ecoturismo R$ 10,6 milhões 30 anos Concessão de uso Consulta Pública
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No Madrona Advogados, o relacionamento faz tudo fluir. Equipes determinadas e integradas em um ambiente de processo leve conseguem
respostas precisas e ágeis. Com foco em advocacia empresarial, operações de fusões e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro,
ambiental e infraestrutura, além de forte atuação nas áreas tributária, imobiliária, contencioso cível e trabalhista, somos cerca de180 profissionais
trabalhando para o nosso escritório ser cada vez mais reconhecido.

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral e informativo. Consulte um de nossos profissionais qualificados antes de tomar
qualquer decisão que possam afetar a sua empresa. O Madrona Advogados não se responsabilizará por qualquer dano sofrido em decorrência do
uso desse material.

© 2022. Para mais informações, contate Madrona Advogados.
www.madronalaw.com.br

https://www.madronalaw.com.br/
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