
 
 

 

CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 47/2017-ANEEL 

 

INSTITUIÇÃO: VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

 

Objeto: "obter subsídios para o aprimoramento da 

minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de 

Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de 

serviço público de transmissão de energia elétrica, 

referente à construção, à operação e à manutenção de 

linhas de transmissão, subestações e demais 

instalações integrantes da Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional". 

 

 

I. Participação individual do FIP no certame 

 

I.1. Restrição à participação individual do FIP constante do Edital 

 

1. Na cláusula 2.3.2 da minuta do edital do Leilão n.02/20171, previu-se que 

os Fundos de Investimento em Participações – FIP – somente poderão participar da 

licitação se estiverem em consórcio com outras pessoas jurídicas de direito privado que 

não se caracterizem como FIP ou como entidade de previdência complementar. 

 

2. Conforme se passará a demonstrar, a restrição em referência não deve 

subsistir, seja porque o FIP atende, individualmente, às condições necessárias para 

cumprir todas as etapas do certame, seja porque a medida impõe custos desnecessários 

aos investidores e, assim, acaba por reduzir a competitividade da licitação. 

 

                                                 
1 "2.3 Poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES, desde que satisfaçam plenamente as disposições 

do Edital e da legislação em vigor: [...] 

2.3.2 Fundos de Investimento em Participações (FIP) e entidades de previdência complementar, reunidos em 

consórcio com outros FIP e/ou entidades de previdência complementar, desde que o consórcio conte com a 

participação de uma ou mais Pessoas Jurídicas de Direito Privado que não se caracterizem como FIP nem como 

entidade de previdência complementar." 

 



 
 

I.2. Experiências de participações individuais de FIPs em leilões de outros setores 

 

3. De início, ressalta-se que não se pleiteia algo inédito. 

 

4.  Em outros setores regulados de infraestrutura, a participação individual 

de FIPs em licitações voltadas à outorga de concessões de serviços públicos não apenas 

é permitida, mas estimulada. 

 

5. A propósito, cite-se a Concorrência Internacional n. 03/2016, voltada à 

licitação do lote "Rodovias do Centro Oeste Paulista", realizada na BM&MBOVESPA 

em março deste ano, a qual envolveu R$ 3,9 bilhões em investimentos para a construção 

de 570 quilômetros de rodovias estaduais paulistas e que teve como vencedor FIP que 

participou individualmente no certame, nos termos da cláusula 8.6 daquele edital: 

 "8.6.  Serão admitidas na presente LICITAÇÃO as entidades fechadas ou 

 abertas de previdência complementar, as instituições financeiras, fundos de 

 investimentos e as empresas com atividade de investidoras financeiras."   

6. Frise-se que foi arrematada por FIP nada menos do que a segunda maior 

outorga já concedida para rodovias no País. 

 

7. Ao se pronunciar a respeito do resultado da licitação, a Agência de 

Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP – salientou os esforços estatais – 

inclusive a "adaptação dos documentos de licitação aos padrões globais" – para a 

atração de novos players para o mercado, "alcançando tanto operadores como 

financiadores": 

 

"O resultado da licitação da concessão do lote Rodovias Centro Oeste Paulista 

demonstra o acerto da decisão do Governo do Estado de buscar novos players 

para esse segmento - alcançando tanto operadores como financiadores. [...] 

Para atingir esse resultado, foi fundamental o apoio da IFC, ligada ao Banco 

Mundial, que traduziu e implementou o que há de boas práticas no mercado 

internacional no segmento de concessões públicas, buscou novos parceiros e 

colaborou na adaptação dos documentos de licitação aos padrões globais. Com 

o êxito do leilão do lote Rodovias Centro Oeste, os contratos do Estado de São 

Paulo deixam de ser restritos aos players brasileiros e passam a ser capazes de 



 
 

competir com projetos de infraestrutura que buscam financiamento em várias 

partes do mundo. Esse novo patamar reflete a segurança que o novo modelo 

trouxe para o investidor. Foram incluídas no edital práticas inovadoras como o 

acordo tripartite (poder concedente, concessionária e investidor), mecanismo 

de proteção cambial, mais tempo para apresentação de propostas, previsão de 

indenização para eventos de rescisão e data room com todas as informações em 

português/inglês."2 

 

8. A Vinci reconhece as providências que vêm sendo adotadas pela ANEEL 

para o aprimoramento de seus procedimentos licitatórios – o que se evidencia, por 

exemplo, com a publicação do Edital do Leilão de Transmissão n. 05/2016 (e material 

vinculado) em línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol). 

 

9. O que ora se pleiteia – autorização para participação individual do 

FIP no certame – seria mais um passo nessa tendência de modernização, sendo que 

o avanço requerido já possui precedente no setor de infraestrutura brasileiro. 

 

10. Isso porque a medida eliminaria relevantes custos de transação para os 

investidores, que se veem obrigados a buscar parcerias não estratégicas ou a constituir 

nova pessoa jurídica (com todos os custos e burocracias aí envolvidos) apenas com a 

finalidade de atender a formalidade que, material ou legalmente, não se justifica. 

 

I.3. Características do FIP 

 

11. Ainda a propósito do tema, reforça-se que as próprias regras de 

estruturação do FIP são voltadas à confiabilidade da realização dos aportes pelos cotistas 

e à segurança dos investimentos, pois: 

 

(i) a estabilidade dos investimentos realizados consiste em pilar da própria 

constituição do FIP, sendo expressamente vedado o resgate de cotas; 

 

                                                 
2 Idem. 



 
 

(ii) ao aderirem ao FIP, os cotistas assinam – em procedimento formal, do 

qual participam o administrador do Fundo e duas testemunhas – o Instrumento Particular 

de Compromisso de Investimento, por meio do qual assumem a obrigação de honrarem 

as chamadas de aporte que venham a ser feitas pelo administrador para a integralização 

do capital; e 

 

(iii) segundo demanda a CVM, somente poderão investir no FIP 

"investidores qualificados". 

 

12. Ademais: 

 

(i) apesar de abranger pluralidade de cotistas, o FIP possui como 

administradora uma única pessoa jurídica, a qual é autorizada a figurar como tal pela 

CVM após análise da sua qualificação e da experiência profissional de seu corpo 

técnico, inclusive na gestão ou administração de carteiras; e 

 

(ii) além do administrador, o FIP possuirá gestor, ao qual, segundo exige 

a CVM, caberá manter "a efetiva influência na definição da política estratégica e na 

gestão da sociedade investida", inclusive por meio da indicação de seus executivos. 

 

13. Constata-se, portanto, que a ANEEL sempre terá à sua disposição 

interlocutores definidos com o Fundo, quais sejam, o gestor e o administrador, esse 

último previamente validado pela CVM como capaz para o desenvolvimento da função. 

 

I.4. Proposta 

 

14. Nessa esteira, sugere-se a seguinte alteração de redação na cláusula 2.3.2 

do Edital: 

 

 

 

 



 
 

"2.3 Poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES, desde que 

satisfaçam plenamente as disposições do Edital e da legislação em vigor: [...] 

 

2.3.2 Fundos de Investimento em Participações (FIP), seja isoladamente ou em 

consórcio com outros FIP, com entidades de previdência complementar ou com 

outras pessoas jurídicas de direito privado que não se caracterizem como FIP 

nem como entidade de previdência complementar." 

 

II. Habilitação econômico-financeira do FIP 

 

15. Destaque-se, ainda, que, na cláusula 10.10.2 da minuta de edital, exige-se 

que, na habilitação econômico-financeira, sejam apresentadas demonstrações contábeis 

que "permitam aferir a condição financeira da proponente e o Patrimônio Líquido 

Mínimo Exigido": 

 

"10.10.2 Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizadas pelo IPCA, quando encerradas 

há mais de 3 (três) meses da data definida neste Edital para o recebimento do 

envelope contendo os Documentos de Habilitação, que permitam aferir a 

condição financeira da PROPONENTE e o Patrimônio Líquido Mínimo 

exigido." 

 

16. Ocorre que o FIP recém-constituído, em situação pré-operacional, não 

possui capital social integralizado hábil a comprovar a existência de patrimônio líquido 

mínimo no momento da realização do certame. 

 

17. Isso porque, até esse evento, quando ainda não se poderia saber se o FIP 

seria ou não vencedor do leilão, ainda não terá havido chamada do administrador do 

Fundo para que os cotistas façam a realização de aportes. 

 

18.  Nesse sentido, conforme já autorizado pela ANEEL nos Leilões de 

Transmissão n. 13/2015 e 05/2016, propõe-se que o edital preveja expressamente que 

a comprovação da capacidade econômico-financeira do FIP poderá ser feita mediante a 

apresentação de compromisso de investimento. 

 



 
 

19. Sugere-se, portanto, a seguinte redação para o inciso IV da cláusula 

10.10.2 do Edital: 

  

"10.10.2 [...] 

IV. FIP -  demonstrações contábeis acompanhadas de prova de cumprimento, 

perante a Comissão de Valores Mobiliários, do disposto nas Instruções CVM nº 

578/2016 e 579/2016. O Patrimônio Líquido Mínimo poderá ainda ser 

comprovado mediante a apresentação dos compromissos de investimentos 

firmados pelos cotistas do FIP." 

 

20. Ademais, propõe-se que seja ressalvada a não aplicação aos FIPs pré-

operacionais, os quais não detêm ativo e passivo circulantes, dos quocientes de liquidez 

previstos na Cláusula 10.10.3. 

 


