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é uma primeira etapa. 
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Construção 

LUIZ O LAVO BAPTISTA 1 

Introdução 

Os "contratos de construção" 

volver fornecimento de serviços, o 

esses contratos têm longa duraçã 

outros contratos, por vezes envol 

pela part~ cipação numa mesma ot 

Parte deles são contratos nOI 

rídicos oriundos dos meios pro fi~ 

demos examinar su as ca racterísti< 

distinguem, ao lado das qualidad 

modalidades, e esboçar a qualifl 

prática intern ac ional segundo as ~ 

Vamos começar pelos contr, 

em geral, mais antigos e conso lid, 

oriundos da práti ca internaci onal 

drando-os, quando possível , nos I 

ção administrativa. 

Sóciu de I . O . Baptista Advogados, pr 
r e la Universilé de Pari s 11. M f'mbro do (Oll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


