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Fundo Garantidor de Infraestrutura 
 

 
Garantias para Built to Suit 
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ABGF – FGIE – Programas e Setores Objeto de Cobertura do Fundo 

FGIE 

Programa 

de Infra 

Projetos  

Setoriais 

PPP 

Projetos Priorizados pelo Governo Federal 

Segmentos do mercado que necessitem da 

garantia do FGIE, mediante a realização de 

aportes específicos. 

Projetos priorizados pela PPI 

O FGIE tem por finalidade garantir, de forma direta ou indireta, quaisquer riscos relacionados 
às operações/projetos, inclusive riscos não gerenciáveis relacionados às concessões 
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FGIE – PROPOSTA DE ATUAÇÃO 

 

MODALIDADE: Cobertura da Contraprestação de Projeto frente ao Parceiro Privado em 
Contrato BUILT-TO-SUIT ou de “Locação sob Medida” 
 

GARANTIDO: Locatário (entes da União) 
 

BENEFICIÁRIO: Parceiro Privado 
 

GARANTIDOR: Fundo Garantidor de Infraestrutura - FGIE 
 

GARANTIA: Pagamento de Contraprestações ao Parceiro Privado pelo FGIE após 
caracterizado o Evento Gerador de Solicitação de Honra, com sub-rogação nos direitos 
do Parceiro Privado 
 

EVENTO GERADOR DE SOLICITAÇÃO DE HONRA: Não pagamento da obrigação 
pecuniária, de forma total ou parcial, caracterizado pelo atraso superior a 30 dias no 
pagamento da contraprestação 
 

INSTRUMENTO: Certificado de Garantia emitido pelo FGIE 
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FGIE – PROPOSTA DE ATUAÇÃO 

 

VIGÊNCIA: da data da emissão do Certificado de Garantia até o pagamento da última 
parcela do contrato de locação (contraprestação), na forma estabelecida no Contrato 
“Built to Suit” 
  

LIMITE DE COBERTURA DA GARANTIA DO FGIE: até XX contraprestações mensais  

CONTRAGARANTIAS: integralização de cotas no FGIE, em valor equivalente a valor igual 
ou superior  ao da garantia 
 

COMISSÃO PECUNIÁRIA: Pagamento anual, à vista, ao FGIE sobre o valor da garantia 
contratada, podendo ser efetuada pelo Locatário (entes da União) ou pelo Parceiro 
Privado  
 

NOTIFICAÇÃO DE HONRA AO PARCEIRO PRIVADO: em até 10 dias úteis após a data da 
honra 
 

RESSARCIMENTO AO FGIE: Efetuado pelo Parceiro Público ao FGIE em até 90 dias da 
data da notificação   
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FGIE – PROPOSTA DE ATUAÇÃO 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA: Com base nos rendimentos auferidos pelos recursos 
do FGIE aplicados em Fundo de Investimento  
 
CONDIÇÃO SUSPENSIVA: falta de pagamento anual da comissão pecuniária ou do 
ressarcimento junto ao FGIE. Não sendo sanados os motivos da suspensão, no 
prazo de 90 dias, a garantia outorgada será definitivamente extinta 
 
ACIONAMENTO DA CONTRAGARANTIA: o não ressarcimento por Locatário (entes 
da União) dos valores honrados pelo FGIE, no prazo estipulado no Certificado de 
Garantia, implicará no resgate das cotas subscritas e integralizadas por Locatário 
(entes da União) para pagamento do FGIE 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL: obrigação do Locatário (entes da União) de incluir, após a 
excussão das contragarantias, dotação orçamentária específica caso ainda 
remanesçam valores a ressarcir ao FGIE 
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Estrutura da Garantia   

Concessionária (SPE) 
(Beneficiário) 

Locatário – entes da 
União 

(Garantido) 

FGIE 
(Garantidor) 

( XX contraprestações ) 

ORÇAMENTO 

5 - Comunica honra em até 10 dias  

ao Locatário 

4 – Pagamento de Honra em 

30 dias e Sub-rogação nos 

direitos do Parceiro Privado 

3 - Comunica descumprimen-

to de obrigação pecuniária  >  

30 dias ao FGIE 

6 - RESSARCIMENTO AO FGIE: até  90 dias da 

data de pagamento da honra. 

1 – Rubrica  

Orçamentária 

(Fonte 250) 

2 – Pagamento da  

Contraprestação  

7 – Contragarantias: integralização de cotas no FGIE, em 

valor equivalente a valor igual ou superior  ao da garantia  

Prazo até 25 anos 



 

OBRIGADO 
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