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REGULAMENTO DO FUNDO DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 

ESTRATÉGICOS – FEP 

(VERSÃO CONSOLIDADA EM 08.12.2020) 

 

 

CAPÍTULO I - FINALIDADE 

 

Art. 1º - O Fundo de Estruturação de Projetos Estratégicos - FEP tem por finalidade 

prover recursos financeiros para estruturação de projetos considerados estratégicos pelo 

Estado da Bahia, em especial, aqueles voltados para as seguintes áreas: 

I. educação, saúde e assistência social; 

II. transportes públicos, notadamente rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 

hidrovias, terminais de transportes intermodais e centros logísticos; 

III. saneamento; 

IV. segurança, defesa, justiça e sistema prisional; 

V. ciência, pesquisa e tecnologia, inclusive tecnologia da informação; 

VI. agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na agroindustrialização; 

VII. outras áreas públicas de interesse social ou econômico. 

§1º - São considerados como estratégicos os projetos que sejam assim atribuídos pelo 

Estado da Bahia, inclusive nas áreas de infraestrutura e de exploração de ativos 

mobiliários, imobiliários e financeiros, sob formatos jurídicos diversos, sejam os projetos 

de concessão, de permissão, de arrendamento de bens públicos ou de concessão de direito 

real de uso e ainda a estruturação de operações com vistas à captação de recursos 

financeiros junto ao mercado financeiro ou de capitais. 

 

§2º - Os recursos do FEP serão utilizados exclusivamente para custear as despesas diretas 

e indiretas relativas à estruturação dos projetos estratégicos. 

 

§3º - As contratações necessárias à estruturação de projetos com recursos oriundos do 

FEP serão realizadas pela BAHIAINVESTE e observarão as disposições legais 

aplicáveis à matéria. 

 

 

 

CAPÍTULO II - FONTES DE RECURSOS 

 

Art. 2º - O FEP será constituído a partir da identificação e aporte de ativos de titularidade 

da Empresa Baiana de Ativos S.A – BAHIAINVESTE e terá recursos e contabilidade 

próprios. 

 

Art. 3º - Poderão também compor o FEP, além dos aportes da BAHIAINVESTE, os 

recursos provenientes das seguintes fontes: 

 

I - receitas decorrentes da aplicação de seus recursos;  
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III - contribuições, doações, financiamentos e recursos oriundos de entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras;  

III – lucro obtido pela BAHIAINVESTE em decorrência da execução de suas atividades, 

observadas as disposições legais; 

VI - outros recursos que lhe sejam destinados, inclusive aqueles oriundos de 

ressarcimentos realizados em decorrência do aproveitamento do projeto pela iniciativa 

privada.  

 

 

CAPÍTULO III – DO ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

 

Art. 4º - Somente poderão ser patrocinados pelo FEP os projetos qualificados como 

estratégicos pelo Estado da Bahia. 

 

§1º - As propostas de estruturação do projeto serão encaminhadas à BAHIAINVESTE 

pelo órgão ou entidade competente, com o autorizo do Governador do Estado, e deverão 

conter, dentre outros elementos, a justificativa, os objetivos, a área de atuação, os 

beneficiários, o custo estimado e as condições básicas de estruturação do projeto. 

 

§2º - A Diretoria Executiva da BAHIAINVESTE analisará a possibilidade de 

enquadramento do projeto nos objetivos do FEP e, uma vez reconhecida a pertinência, 

proporá o Termo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre e o órgão ou a entidade 

competente, que disciplinará as condições de sua estruturação.  

 

 

CAPÍTULO IV - GESTÃO 

 

Art. 5º - Competirá à BAHIAINVESTE a gestão do FEP, integrada pelas seguintes 

funções: 

 

I - examinar os projetos que lhe sejam encaminhados e decidir sobre seu enquadramento;  

II - estabelecer os mecanismos de gestão, controle, avaliação e contabilidade e aplicação 

dos recursos;  

III - solicitar aos acionistas a realização dos aportes necessários; 

IV - contratar os serviços necessários à estruturação dos projetos; 

V - prestar contas dos recursos do FEP aos Conselhos Fiscal e de Administração da 

empresa; 

 

Parágrafo único. A BAHIAINVESTE remeterá relatórios semestrais e anuais sobre as 

aplicações do FEP aos Conselhos Fiscal e de Administração da empresa, sem prejuízo de 

outros relatórios e documentos necessários. 

 

Art. 6º - A BAHIAINVESTE será remunerada no percentual de 12% (doze por cento) 

do custo efetivamente despendido com consultorias ou congêneres em cada projeto; ou 

do valor aprovado para ressarcimento do projeto, quando decorrente este de Manifestação 

de Interesse da Iniciativa Privada ou anda de Procedimento de Manifestação de Interesse, 

nos termos do disposto no decreto nº 16.522, de 30 de dezembro de 2015, a ser apropriado 
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em parcelas ao longo da estruturação do projeto pelo assessoramento técnico a órgãos ou 

entidades.  

 

Art. 6º - Pela estruturação de projetos no âmbito do FEP e correspondente assessoramento 

técnico a órgãos ou entidades, a BAHIAINVESTE fará jus a: (Redação dada pela 

Resolução nº 02/2020, de 31 de março, do Conselho de Administração) 

 

I - Ressarcimento no percentual de 12% (doze por cento) do custo efetivamente 

despendido com consultorias ou congêneres em cada projeto; ou do valor aprovado para 

ressarcimento do projeto, quando decorrente este de Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada ou ainda de Procedimento de Manifestação de Interesse, nos termos do 

disposto no Decreto n. 16.522 de 30 de dezembro de 2015, a ser apropriado, a partir de 

recursos disponíveis no FEP, em parcelas, ao longo da estruturação do projeto; e; 

(Redação dada pela Resolução nº 02/2020, de 31 de março, do Conselho de 

Administração; Revogado pela Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho 

de Administração) 

 

II - Taxa de êxito do projeto, equivalente a 1% (um por cento) do CAPEX do(s) projeto(s), 

a ser adimplida pelo(s) licitante(s) vencedor(es), se houver(em), limitada a, no máximo, 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), por projeto. Entende-se por CAPEX, a soma 

simples dos investimentos projetados para os 5 (cinco) primeiros anos, conforme indicado 

no modelo econômico-financeiro do projeto. (Redação dada pela Resolução nº 02/2020, 

de 31 de março, do Conselho de Administração; Revogado pela Resolução nº 05/2020, 

de 28 de setembro, do Conselho de Administração) 

 

I - Ressarcimento no percentual de 12% (doze por cento) do custo efetivamente 

despendido com consultorias ou congêneres em cada projeto; ou do valor aprovado para 

ressarcimento do projeto, quando decorrente este de Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada ou ainda de Procedimento de Manifestação de Interesse, nos termos do 

disposto no Decreto n. 16.522 de 30 de dezembro de 2015; a ser apropriado a partir de 

recursos disponíveis no FEP, em parcelas, ao longo da estruturação do projeto; e (Redação 

dada pela Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de Administração) 

 

  

II - Taxa de êxito do projeto, equivalente a 1% (um por cento) do CAPEX do(s) projeto(s), 

a ser adimplida pelo(s) licitante(s) vencedor(es), se houver(em), quando aplicável, 

concomitantemente, quaisquer das hipóteses previstas no inciso I deste artigo; ou 

(Redação dada pela Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de 

Administração) 

  

III - Taxa de êxito do projeto, equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do CAPEX do(s) 

projeto(s), a ser adimplida pelo(s) licitante(s) vencedor(es), se houver(em), quando a 

estruturação do projeto se der a partir do quadro próprio de pessoal da BAHIAINVESTE; 

ou (Redação dada pela Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de 

Administração) 

  

IV - Taxa de êxito do projeto, equivalente a 0,5% (meio por cento) do CAPEX do(s) 

projeto(s), a ser adimplida pelo(s) licitante(s) vencedor(es), se houver(em), quando a 

http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolucao-002-2020-P-PUBLICAR.pdf
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estruturação do projeto se der em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES; ou (Redação dada pela Resolução nº 05/2020, de 28 de 

setembro, do Conselho de Administração) 

 

V – Taxa de êxito do projeto de desestatização, equivalente a 0,1% (um décimo um por 

cento) do valor líquido apurado na desestatização, deduzidos os gastos com consultorias 

e assessorias eventualmente contratadas para estruturação. (Redação dada pela Resolução 

nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de Administração) 

  

P.1º - Entende-se por CAPEX, a soma simples dos investimentos projetados para os 5 

(cinco) primeiros anos, limitada a, no máximo, R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 

para efeito de aplicação das taxas referidas nos incisos II a IV deste artigo, conforme 

indicado no modelo econômico-financeiro do respectivo projeto. (Redação dada pela 

Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de Administração) 

 

P.2º - Caso as consultorias e assessorias de que trata o inciso V deste artigo sejam 

contratadas diretamente pela BAHIAINVESTE com recursos do FEP, caberá, além da 

taxa de êxito prevista no referido inciso, o ressarcimento de que trata o inciso I deste 

artigo. (Redação dada pela Resolução nº 05/2020, de 28 de setembro, do Conselho de 

Administração) 

 

 

 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7º - Na hipótese de extinção do FEP, seu patrimônio integrará os ativos da 

BAHIAINVESTE.  

 

Art. 8º - O Conselho de Administração da BAHIAINVESTE poderá, mediante 

Resolução ou Instrução, baixar normas complementares necessárias ao cumprimento 

deste Regulamento.  

 

Art. 9º - Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de 

Administração da BAHIAINVESTE.  

 


