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INFRAESTRUTURA GRUPO CCR NOVA DUTRA VENCE LEILÃO DA MAIS IMPORTANTE RODOVIA DO PAÍS E RENOVARÁ CONTRATO POR MAIS 30 ANOS

CORREDOR.
Rodovia é o
principal corredor que
liga as duas maiores
capitais brasileiras,
cortando o Vale do
Paraíba

Divulgação

CCR VENCE NOVO LEILÃO
Grupo que administra a estrada desde 1996 terá que investir R$ 14,8 bilhões em 30 anos da
nova concessão da rodovia, que tem 70 anos; obras devem gerar 218 mil empregos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VIA DUTRA
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A CCR NovaDutra venceu o
leilão da Rodovia Presidente
Dutra e manterá a administração da principal estrada do
país por mais 30 anos.
O certame foi realizado na
tarde de sexta-feira (29), em
São Paulo, e foi classificado
como o maior leilão de concessão rodoviária da história
do Brasil.
O grupo CCR venceu o Ecorodovias com um desconto
máximo de 15,31% na tarifa de
pedágio e com valor de outorga de R$ 1,76 bilhão.
A proposta do grupo Ecorodovias foi de desconto no valor da tarifa básica de pedágio
de 10,60%.
A concessão abrange 625,8
km de extensão e prevê o in-

14,8

BILHÕES
de reais é o investimento
previsto para a Via Dutra
ao longo dos 30 anos do
contrato de concessão

PIB DO BRASIL

mais importante
B Rodovia
do país e que transporta
metade do PIB de todo o
país. Estrada fez 70 anos.
CAPITAIS

federal liga as duas
B Estrada
maiores capitais do país e

FUTURO
concessão vai trazer
E“Adesenvolvimento
para o
Brasil, não somente para
São Paulo e Rio”.
Tarcísio de Freitas
Ministro da Infraestrutura

corta a RMVale, altamente
industrializada.
CONTRATO

da área do novo
B Extensão
contrato da Via Dutra
é de 625,8 km no total,
incluindo trecho de 52 km
na Rio-Santos.

CONCESSÃO

Rodovia terá desconto em pedágio e
sistema que cobra por trecho percorrido
INOVAÇÕES. A ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres) informou que a nova
concessão da Via Dutra traz
inovações, nas áreas segurança viária, gestão de ativos,
gestão dinâmica e sustentabilidade. Na segurança, haverá
iluminação inteligente por

LED e sistemas de telegestão
em 100% da rodovia, que terá
ainda o Programa Carbono Zero.
Nos pedágios, haverá desconto
de usuário frequente, desconto
para pagamento automático
e implantação de sistema de
pedagiamento Free Flow, que
cobra pelo trecho percorrido.

.

vestimento de R$ 14,83 bilhões,
custos operacionais de R$ 10,9
bilhões e geração de 218,7 mil
empregos, entre diretos, indiretos e efeito-renda.
A concessionária é responsável pela estrada desde 1996 e
terá mais 30 anos de contrato
para administrar a rodovia. Ao
longo da nova concessão, terá
que investir em ampliação,
manutenção e na prestação do
serviço público.
Além da Via Dutra, entre as
capitais São Paulo e Rio de
Janeiro, o novo contrato incorpora trecho da rodovia RioSantos até Ubatuba.
“É uma concessão que vai
trazer desenvolvimento para o
Brasil, não somente para São
Paulo e Rio de Janeiro. Será
transformadora para a logística do país”, disse o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas. “Trabalhamos para repassar o maior número de ativos ao setor privado”.
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15,31

POR CENTO
desconto máximo ofertado
pelo grupo CCR Nova Dutra
na tarifa de pedágio para
vencer o leilão da estrada

