
 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 
Companhia aberta 

CNPJ/ME nº 04.149.454/0001-80  
 

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. 
Companhia aberta 

CNPJ/ME nº 08.873.873/0001-10 
 

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 02.509.491/0001-26 
 

A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), a 
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. e a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS 
IMIGRANTES S.A. (“Concessionária”), comunicam aos acionistas e ao mercado em geral que a 
Concessionária, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo e a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”) celebraram em 30 de 
setembro de 2022 o Termo Aditivo Modificativo nº 021/2022 (“TAM nº 021/2022”) ao Contrato 007/CR/1998 
(“Contrato de Concessão”), com a devida publicação do TAM nº 021/2022 no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo em 04 de outubro de 2022. 

O TAM nº 021/2022 estabeleceu que a Concessionária assumirá a execução de obra correspondente à 
implantação de Ciclovia e Passarela “Rota Marcia Prado” entre o km 38 e o km 42 da Rodovia dos 
Imigrantes (SP 160). A obra proporcionará maior segurança viária aos ciclistas que acessam o trecho com 
destino ao litoral, possibilitando a segregação do trânsito das bicicletas do tráfego da Rodovia dos 
Imigrantes, e será realizada até outubro/2023. 

O valor total das obras e serviços é de R$17,2 milhões (base: mar/2022), gerando um impacto no equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão a uma taxa interna de retorno (TIR) de 9,46%, a ser 
reequilibrado em favor da Concessionária, mediante prorrogação de prazo de 21 dias, com término no 
dia 11 de fevereiro de 2034, considerando a projeção de tráfego conforme metodologia ARTESP, podendo 
variar conforme aferição do tráfego futuro, seguindo a metodologia do Fluxo de Caixa Marginal. 

A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações como Companhia aberta listada no Novo 
Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a 
legislação pertinente e em vigor. 

 

São Paulo, 04 de outubro de 2022 

 
 

Marcello Guidotti 
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 
55 (11) 3787-2683/2612/2674/2686 

 invest@ecorodovias.com.br   
http://www.ecorodovias.com.br/ri   

 

Hugo Rafael Mitz 
        Diretor de Relações com Investidores 

EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. 

 

Ronald Dennis Marangon 
Diretor de Relações com Investidores 

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. 
 

 

mailto:invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

