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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
Companhia Aberta 

CNPJ/ME: 10.678.505/0001-63 
NIRE: 35.300.366.476 

 
 

FATO RELEVANTE 
 
 

A CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), em atendimento ao disposto no §4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, 

vem informar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a seus acionistas e ao mercado em 

geral, que tomou conhecimento de intimação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

de hoje, dia 29 de julho de 2021, proveniente da Diretoria de Assuntos Institucionais da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo-ARTESP, 

intimando a Companhia para “no prazo de 30 (trinta) dias úteis, da publicação, apresentar: (i) 

defesa prévia com todos os documentos destinados a provar suas alegações, bem como requerer 

a produção das demais provas, de forma fundamentada; e (ii) Plano Econômico-Financeiro 

refletindo o estágio atual da concessão, e seguindo, no que couber, os elementos mínimos 

estabelecidos no item 2 do Anexo 8 do Edital de Concorrência Internacional nº 005/2008, 

contemplando a realização dos investimentos previstos nos 104 (cento e quatro) itens do 

Cronograma Físico-Financeiro atrasados, relacionados no relatório técnico RT.DIN.0020/21, sob 

pena de aplicação da Cláusula 38.4 do Contrato”.  

A Companhia informa que solicitou cópia dos autos do processo para aprofundamento do tema e 

avaliação das eventuais medidas cabíveis passíveis de serem tomadas. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o tema deste 

Fato Relevante, nos termos da legislação aplicável. 

 

 

Salto, 29 de julho de 2021 

 
 
 
 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial 
Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho 

Diretor de Relações com Investidores 
http://www.rodoviasdotiete.com.br 

ri@rodoviasdotiete.com.br 
+55 11 4602 7900 


