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FATO RELEVANTE
A CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA)
comunica aos acionistas e mercado em geral que, no dia de hoje, a Comissão responsável pela
Licitação objeto do Edital nº 01/2018 (“Leilão”), promovida pela União, por meio da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (“ANTT”), declarou vencedora a proposta apresentada pela Companhia de
Participações em Concessões (“CPC”), referente à concessão para a exploração da infraestrutura e
da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação,
implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema
Rodoviário composto pelos trechos da BR-101/290/386/448/RS, no trecho da BR-101/RS, entre a
divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a
BR-101(A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377(B) (para Passo
Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116(A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a
BR-116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre) (“CONCESSÃO”),
aguardando-se a adjudicação da CONCESSÃO.
A CONCESSÃO terá um prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da Data da Assunção
(assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens), conforme previsto no respectivo
Edital.
O Grupo CCR está sempre atento às oportunidades de viabilizar soluções de investimentos e
serviços em infraestrutura, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das
regiões onde atua. Alinhado à sua estratégia de crescimento qualificado e disciplina de capital, a
Companhia é orientada pelas normas vigentes, boas práticas de governança corporativa e pela
transparência nas informações prestadas aos acionistas e mercado em geral sobre quaisquer fatos
que vinculem a empresa ou seus compromissos de investimento.
As mesmas informações estão disponibilizadas no site da Companhia, www.ccr.com.br/ri.
São Paulo, 1º de novembro de 2018.
CCR S.A.
Arthur Piotto Filho
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“CCR” or “Company”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) hereby
announces to the shareholders and to the market in general that the Commission responsible for the
Bidding, purpose of Notice 01/2018 (“Auction”), promoted by the Federal Government, through the
National Agency of Land Transportation (“ANTT”), disclosed today that the proposal presented by
Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) was the winning proposal, regarding the
concession to operate the infrastructure and the public service of recovery, operation, maintenance,
monitoring, conservation, improvement, capacity expansion and maintenance of the level of service of
the Road System including sections of BR-101/290/386/448/RS, in the section of BR-101/RS,
between the state limit of SC/RS and the intersection with BR-290 (Osório); of BR-290/RS, the
intersection with BR-101 (A) (Osório) and km 98.1; BR-386, at the intersection with BR-285/377 (B)
(to Passo Fundo) and the intersection with BR-470/116 (A) (Canoas); and BR-448, at the intersection
with BR-116/RS-118 and the intersection with BR-290/116 (Porto Alegre) (“CONCESSION”), awaiting
the adjudication of the CONCESSION.
The CONCESSION will have a term of 30 (thirty) years, as of the Assumption Date (signature of the
Term of Enrollment and Transfer of Assets), as provided in the respective Notice.
CCR Group is always paying attention to opportunities to enable solutions of investments and
services in infrastructure, contributing to the social, economic and environmental development of the
regions in which it operates. In line with its strategy of qualified growth and capital discipline, the
Company is focused on the current standards, good corporate governance practices and
transparency in the information provided to the shareholders and the market in general on any facts
that bind the company or its investment commitments.
The same information is available on the Company’s website www.ccr.com.br/ri.
São Paulo, November 1, 2018.
CCR S.A.
Arthur Piotto Filho
Investor Relations Officer

