Comunicado ao Mercado
Ecovias dos Imigrantes realizará R$ 328 milhões de investimentos na
Baixada Santista em 2013 e 2014
São Paulo, 13 de novembro de 2012 - A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (BM&FBovespa:
ECOR3) informa que, nesta data, a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A e o Governo do Estado
de São Paulo assinaram um Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao Contrato de Concessão para a
execução de obras no montante de R$ 328 milhões.
Tais investimentos incluem a remodelação do trevo localizado no km 55 da Rodovia Anchieta,
com implantação de um anel viário interligando as rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni,
Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega, e a construção de uma terceira faixa em ambos os sentidos
na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, entre o km 270 e o km 262 na região do Polo Industrial de
Cubatão. A data prevista para a conclusão das obras é setembro de 2014.
A inclusão das obras no contrato e o seu reequilíbrio econômico-financeiro serão realizados em comum
acordo com o Poder Concedente através da metodologia de Fluxo de Caixa Marginal, aplicando uma
Taxa Interna de Retorno (TIR) de 9,1% real e não alavancada. O reequilíbrio se dará com a extensão
do prazo do contrato equivalente a 18 meses e 11 dias, sem alteração do contrato original.
Com este investimento, a Ecovias dos Imigrantes se torna a primeira concessionária no Estado de
São Paulo a utilizar o método de Fluxo de Caixa Marginal para reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato através de extensão de prazo, e reforça seu compromisso de contribuir com soluções para
ampliar a fluidez das rodovias e eliminar gargalos logísticos em parceria com a ARTESP (Agência
Reguladora de Transportes Públicos do Estado de São Paulo) e o Governo do Estado de São Paulo.
A EcoRodovias reafirma, ainda, que continua desenvolvendo estudos para novos investimentos
em suas concessionárias com objetivo de oferecer uma infraestrutura logística cada vez melhor,
proporcionando maior fluidez e segurança aos usuários.
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