
O fornecimento de bens e serviços para a Admi-
nistração Pública brasileira, com mais de 5.500 
municípios, 27 estados e a União, guarda oportu-
nidades para todos os setores.

As perspectivas regulatórias são desafiadoras: 
além de um novo marco legal (Lei nº 14.133/2021), 
o Brasil ainda está aderindo ao Government Pro-
curement Agreement (GPA), que, no médio pra-
zo, derrubará barreiras para o mercado de com-
pras públicas para empresas estrangeiras.

TozziniFreire é um dos escritórios mais tradicio-
nais no assessoramento de clientes em negócios 
com órgãos públicos, atuando desde a fase de 
preparação de empresas para esta finalidade, o 
auxílio em processos licitatórios e contratos, até 
a defesa em processos sancionatórios, investi-
gações internas e negociação de acordos.

R$ 51 bilhões foi o valor destinado a licitações em 
2020, apenas pelo Governo Federal. As contrata-
ções públicas movimentam 12% do Produto

Interno Bruto brasileiro.

Vendas para o Governo



1. PREPARAÇÃO PARA VENDAS
         AO GOVERNO

Especialmente a partir da Lei Anticorrupção e de gran-
des operações investigativas como a Lava Jato, em-
presas vêm buscando antecipar-se à concretização de 
riscos corporativos ligados a seus negócios governa-
mentais. TozziniFreire as ajuda a atuar preventivamen-
te na estruturação de suas áreas comerciais, jurídicas 
e de Compliance para vender para o governo de forma 

mais segura.

2. ASSESSORIA EM LICITAÇÃO 
         E CONTRATOS

Após identificada a oportunidade de um possível for-
necimento para órgão público, é hora de garantir que a 
participação da empresa transcorra de forma transpa-
rente, competitiva e segura. TozziniFreire pode asses-
sorar o negócio desde a fase pré-licitatória e durante 
todo o ciclo de vida do contrato, evitando problemas e
mitigando riscos perante órgãos de controle.

3. INVESTIGAÇÃO E  
         DEFESA EMPRESARIAL

Mesmo empresas bem preparadas para fazer negócios 
com governos estão sujeitas a situações indesejadas, 
como alegações de fraudes, corrupção ou condutas 
anticompetitivas. Caso isso ocorra, TozziniFreire tem 
ampla experiência em investigações independentes, 
defesa em processos administrativos sancionatórios e 
processos cíveis e criminais, além de negociações de 
acordos com autoridades.

ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR   

Nossa atuação no setor de Vendas para o 
Governo contempla três pilares principais:

Reconhecimetos



ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

- Compliance e Investigação               - Penal Empresarial
- Direito Administrativo                        - Relações Governamentais
- Direito da Concorrência                     - Contencioso

Reconhecimetos

Vários líderes de prática de TozziniFreire estão entre os melhores de suas respectivas áre-
as e suas amplas equipes permitem que o escritório se especialize de um modo que mui-
tos concorrentes não conseguem. A abordagem full-service é apoiada por uma estrutura 
que oferece serviços diversos e incentiva a interação entre os grupos multidisciplinares. À 
medida que os clientes exigem um serviço cada vez mais personalizado com base no real 
conhecimento do mercado, o escritório se organizou em equipes setoriais, com presença 
nacional e internacional.
Latin Lawyer 250 2020

TozziniFreire também investiu na área de compliance e investigação muito antes de ser 
tendência e agora pode se orgulhar de uma excelente equipe, composta por 30 advoga-
dos experientes, que realmente impacta nos resultados das empresas.
Latin Lawyer 250 2020

Os clientes ainda se beneficiam de sua expertise multidisciplinar no âmbito da concorrên-
cia, incluindo procedimentos de análise de fusões, programas de compliance e defesa em 
casos de conduta anticompetitiva perante o CADE.
Chambers Brazil 2021

A área de Relações Governamentais de TozziniFreire Advogados representa empresas 
nacionais e internacionais e entidades sem fins lucrativos, auxiliando-as no acompanha-
mento de propostas legislativas e regulamentares, interação com agentes públicos e
participação em investigações parlamentares e audiências públicas.
The Legal 500 2021



Time de Socios
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