
Contratos e 
Desenvolvimento 
de Projetos

O escritório presta consultoria 
jurídica em todos os aspectos no 
desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura e direito contratual, 
incluindo questões transacionais, 
direito ambiental, trabalhista, societário, 
concorrencial e contencioso, além de 
financiamento, seguros, observância 
de regras governamentais e resolução 
de conflitos.

Os serviços incluem elaboração e negociação dos 

diversos tipos de contratos, incluindo EPCs, O&Ms, 

fornecimento turn-key de equipamentos, acordos 

de aliança, contratos de distribuição, compra e 

venda, preço máximo garantido, contratos de design, 

engenharia e construção, gerenciamento (EPCMs), 

contratos offtake, construção naval e offshore, 

contratos take or pay, subcontratos e contratos de 

fornecimento de bens e serviços relacionados aos 

principais setores industriais e de infraestrutura, tais 

como energia (hidrelétrica, biomassa, gas-to-power, 

térmica, eólica e solar), petróleo e gás (e.g. construção, 

afretamento e operação de FPSOs, DRUs, plataformas 

e embarcações de apoio, contratos de fornecimento 

de gás, ship or pay, etc), logística (e.g. rodovias, portos, 

aeroportos, mobilidade urbana, metrôs e ferrovias) e 

saneamento.

Também prestamos assistência na gestão de riscos 

e claims relacionados a contratos complexos e ao 

desenvolvimento de projetos, incluindo consultoria 

durante a fase pré-contenciosa (elaboração de 

notificações, contra notificações, aditivos, negociação 

de pleitos e settlement agreements) e representação 

em litígios, incluindo todos os métodos de resolução 

alternativa de disputas, tais como dispute boards, 

mediação, negociação e arbitragem.
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Projects (2012-2021).

Project Finance & Infrastructure, Energy (2012-2021); 
Administrative Law (2013-2021);  
Maritime (2017-2020); 
Mining & Metals (2013-2019).

Infrastructure Law Firm of the Year - Brazil (2016; 2019)

Infrastructure Financing of the Year-Brazil –  
Eixo SP (2021); Gás Natural Açu (2019)

Structured Financing of the Year - CCEE (2021)

Oil & Gas Financing of the Year - TAG Pipeline (2019)

Power Financing of the Year - Gás Natural Açu (2019)

Water Treatment Financing of the Year -  
BRK Ambiental (2019)

Port Financing of the Year - Itapoá (2019)

Airport Financing of the Year - Salvador Bahia Airport 
(2019)

Transport Financing of the Year, Road Financing of the 
Year e Local Currency Infrastructure Financing of the 
Year: Rodovias do Tietê (2014)

Projects (2012-2021).

Projects and Infrastructure 
(2013-2022).

Energy & Infrastructure (2015-2016);
Project Finance (2012-2022);
Project Development (2019-2022).

Latin American Multi-Source Financing 
Deal of the Year for the Pirapora Solar 
Holding SA project (2017).
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