
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

O relacionamento entre a Administração Pública e as empresas por ela contratadas está sujeito a diversos conflitos e riscos que demandam atuação jurídica. Neste sentido, o VGP Advogados possui experiência no 

acompanhamento de licitações e contratos administrativos, assessorando empresas desde o momento da instauração da licitação, execução contratual e em eventuais demandas judiciais, além de órgãos de 

controle. Com mais de 17 anos de história, o VGP Advogados é atualmente um dos escritórios de advocacia mais admirados do país pelas grandes empresas (Chambers Latin America e Análise Advocacia 500).

Ainda que a ocorrência de algum nível de atrito seja algo natural do desenvolvimento de uma relação 

contratual, em determinados momentos a atuação jurídica se faz necessária para evitar que os proble-

mas resultem em prejuízos financeiros ou outros danos às empresas.

Com a instauração de um processo administrativo, tem-se momento propício para a estruturação da 

defesa. A elaboração de uma estratégia, que irá repercutir mesmo em eventual demanda judicial, deve 

ser feita em ambiente de colaboração, para que seja atingida uma linha de defesa consistente e segura.

► DEMANDAS JUDICIAIS E EM ÓRGÃOS DE CONTROLE

Ao lado do enfrentamento de períodos de inadimplência por parte do ente público, a ocorrência de um 

desequilíbrio entre os valores projetados inicialmente e os prestados em determinado momento se 

mostra como um dos grandes riscos ao sucesso do contrato.

O assessoramento na fase licitatória compreende a análise do Edital, elaboração de impugnações e pedi-

dos de esclarecimentos, bem como a análise e conferência da documentação a ser apresentada na ses-

são pública. O atendimento se completa com a elaboração de recursos em razão de habilitação ou ina-

bilitação do licitante e julgamento de propostas, e até mesmo a propositura de representações aos Tri-

bunais de contas, ou ações judiciais por ilegalidades verificadas no curso da licitação.

Firmado o contrato administrativo, passa-se ao período de execução contratual, para o qual sugere-se 

um constante acompanhamento jurídico. Esse acompanhamento garante atuação jurídica em casos de 

dificuldades enfrentadas na execução contratual, atrasos nos pagamentos devidos pela Administração, 

alterações contratuais, entre outros. Com esta consultoria, toda a relação com a Administração Pública é 

feita de modo a proteger os direitos dos particulares.

Questão das mais relevantes dentro de um contrato administrativo, a manutenção do equilíbrio econô-

mico-financeiro, estabelecido no momento da elaboração da proposta, é um dos maiores desafios para 

as empresas que fornecem e contratam com o Estado.

Mesmo antes da instauração de um processo administrativo, a atuação preventiva, para adequar con-

dutas e formas de relacionamento com os gestores públicos, consiste em mecanismo eficiente na pre-

venção de riscos. 

► ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL E CONSULTORIA

► LICITAÇÕES

Por isso, o VGP Advogados presta auxílio no estudo de caso e na elaboração de pedidos de reajuste, 

repactuação e revisão dos contratos, com a definição do momento correto para sua apresentação e de 

qual o mecanismo indicado. Sendo necessário, esta atuação jurídica estende-se para eventuais deman-

das judiciais.

► MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

► DEFESAS ADMINISTRATIVAS

Assim, diante de eventuais penalidades, faz-se necessária a atuação jurídica para elaboração de recur-

sos em âmbito administrativo, ou mesmo judicial, buscando a reversão dessas decisões.

Toda a atuação administrativa é conduzida considerando a possibilidade de acionamento do Poder Judi-

ciário. Ações de cobrança, ações anulatórias de penalidades, ou até mesmo demandas para restabeleci-

mento do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, passam por um alinhamento estratégico entres 

estes diferentes momentos da atuação.

Diante disto, o VGP possui ampla experiência na atuação em ações civis públicas e de improbidade admi-

nistrativa na defesa de pessoas jurídicas e seus representantes legais.

Além disso, sabe-se que as empresas que contratam com o Poder Público podem ser demandadas em 

ações civis públicas, ou mesmo em ações de improbidade administrativa. Nas ações de improbidade, as 

penalidades às quais a empresa está sujeita são gravíssimas, tais como o ressarcimento ao erário, multa 

civil e proibição do direito de contratar com Administração por até dez anos. Essas sanções, por vezes, 

podem atingir ainda o representante legal da empresa.
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