COMUNICADO AO MERCADO
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”) vem a
público esclarecer aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão dos recentes destaques
pela mídia:

I.

as subsidiárias Ecovia Caminho do Mar e Rodovias das Cataratas – Ecocataratas tomaram
conhecimento pela imprensa no dia 22/02/2018 que foram mencionadas preliminarmente no
inquérito investigativo do Ministério Público Federal por terem tido contratos com a GTECH
Engenharia e Planejamento Ltda.;

II.

em 22/02/2018, sob orientação do Presidente do Conselho de Administração, o auditor interno
vinculado diretamente ao Conselho de Administração iniciou auditoria dos contratos firmados entre
a GTECH e nossas subsidiárias, cuja conclusão nesta data indicou lisura, realização e efetiva
entrega dos objetos contratados lastreados em volume e qualidade de documentação suporte,
processos de contratação concorrencial e documentação conforme políticas corporativas
(contratos, termos de referência, proposta comercial, notas fiscais, comprovantes de pagamento
etc.) e comprovação de prestação dos serviços (plantas, fotos, memoriais descritivos, medições,
relatórios, ARTs recolhidas, comprovantes de recolhimentos previdenciários dos funcionários da
GTECH etc.);

III.

o Presidente do Conselho de Administração da EcoRodovias recomendou a contratação de
escritório de advocacia externo de profissional de renome para orientação e acompanhamento;

IV.

em caráter preventivo e cautelar, o Presidente do Conselho de Administração da EcoRodovias
determinou a coordenação, por um membro dos conselheiros independentes, de equipe interna
(comitê interno de gestão de crise) com objetivo de monitorar os fatos e tomar providências para
preservar a imagem, a integridade e a ética do Grupo EcoRodovias dentro dos melhores
parâmetros de governança;

V.

a Companhia está segura da legalidade e regularidade dos contratos firmados; e

VI.

a EcoRodovias segue à disposição do mercado para quaisquer esclarecimentos e 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.
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