GAZEN
Três décadas de experiência

Atuação
Nosso escritório nasceu do esforço e da
dedicação de se fazer advocacia de forma única.
Entendemos que cada caso é ímpar, por isso, de
maneira próxima e detalhista, atendemos e
desenhamos peças para solucionar os desaﬁos
de

nossos

clientes.

São

três

décadas

de

excelência na atuação em Direito Administrativo,
Cível e Empresarial, tendo o conhecimento
aprofundado como base da nossa atuação.
Trabalhamos com agilidade e precisão para
atender demandas e defender projetos, prezando
sempre pela conﬁança que construímos a cada
caso. Focamos em um serviço personalizado,
moldando a expertise de nossos proﬁssionais às
necessidades

do

cliente,

e

na

busca

conhecimento de acordo com cada projeto.

de

Licitações & Contratos
Buscamos auxiliar nossos clientes na redução de
seus riscos jurídicos, visando à manutenção do
lucro

projetado.

Nesse

sentido,

realizamos

auditoria preventiva e planejamento da gestão
contratual sob os aspectos jurídico e técnico,
preparação da equipe gestora do contrato com
relação

aos

execução

riscos;

contratual

acompanhamento
mediante

análise

da
da

documentação jurídica e técnica; representação
perante os órgãos de ﬁscalização e controle.

Saiba como as soluções adotadas sob nossa
orientação

reduzem

relação contratual:

eventuais

impactos

na

PERDAS CONTRATUAIS
Contratos Administrativos

Contratos Administrativos
Diversas são as perdas que podem ocorrer ao
longo da execução do objeto de um contrato
ﬁrmado com o Poder Público.
Na Gazen, possuímos expertise na quantiﬁcação
e cobrança dessas perdas, de forma diferenciada,
buscando maior assertividade e celeridade na
busca judicial destes pleitos.
Conﬁra o que pode ser cobrado:
-

Falhas no projeto
Alterações unilaterais do objeto
Perdas de economia de escala
Alterações de cronograma
Inadimplemento
Atrasos de pagamento
Reajustamento
Serviços extraordinários
Garantias
Mobilização/Desmobilização
Perdas ﬁscais
Lucros cessantes e Danos emergentes
Teoria da Imprevisão
Administração local

Prescrição
Um

dos

pontos

mais

importantes

para

a

viabilização dos pleitos na busca por reaver as
perdas ﬁnanceiras é a correta análise do prazo
prescricional.
Para tanto, importante ter em mente os prazos
prescricionais de cada caso.
São duas leis que regem a prescrição neste tipo
de pleito: o Código Civil e o Decreto nº
20.910/1932.
Nos casos em que for parte a Fazenda Pública,
independentemente do pleito, a prescrição será
quinquenal.
Nos casos de inadimplemento, mesmo não
sendo o réu Fazenda Pública, a prescrição
também será quinquenal.
Em sede de atrasos de pagamento e demais
perdas contratuais, a prescrição é trienal, quando
o réu não for Fazenda Pública.

Ferramentas Jurídicas
A Gazen desenvolve suas teses utilizando as mais
modernas ferramentas processuais para a busca
dos interesses de seus clientes, visando maior
celeridade na conclusão das demandas.
Atualmente, os claims não mais são objeto de
simples ações de cobrança, mas sim arrojadas
demandas, que se mostram mais rápidas e
eﬁcazes perante o Poder Judiciário.
Conﬁra algumas:
- Ação de Execução
- Ação Monitória
- Ação Anulatória de Cláusula Contratual
- Produção antecipada de provas

51. 3330-5589
www.gazen.com.br
contato@gazen.com.br

