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Nome
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.

CNPJ 32.321.304/0001-47

Diretor de relação com investidores João Garcia Couri Neto

CNPJ do auditor 61.562.112/0001-20

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES

IF VIMT13

ISIN BRVIMTDBS019

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 135.000

Volume emitido R$135.000.000,00

Remuneração IPCA + 6,1659%

Amortização Semestral

Data emissão 10/06/2021

Data vencimento 15/12/2036

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA
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Distribuição ICVM 476

Rating Fitch Ratings - AA(bra)

Pagamento de juros Semestral

Data da primeira integralização 22/07/2021

Data do primeiro pagamento previsto em
contrato

15/12/2021

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

Parte Nome CPF/CNPJ

Fiduciante
CLD CONSTRUTORA, LACOS
DETETORES E ELETRONICA
LTDA.

55.996.615/0003-73

Fiduciante
CONASA INFRAESTRUTURA
S.A.

08.837.556/0001-49

Fiduciante
CONSTRUTORA IBERICA
LTDA

30.830.046/0002-80

Fiduciante
CONSTRUTORA ROCHA
CAVALCANTE LTDA

09.323.098/0001-92

Fiduciante
FBS CONSTRUCAO CIVIL E
PAVIMENTACAO S.A.

66.806.555/0001-33

1.3 Principais contratos e partes

AF ACOES
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Parte Nome CPF/CNPJ

Fiduciante
M4 INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

24.252.064/0001-48

Anuente
VIA BRASIL MT 320
CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.

32.321.304/0001-47

Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Fiduciante
ZETTA INFRAESTRUTURA E
PARTICIPACOES SA

17.696.380/0001-43

Parte Nome CPF/CNPJ

Cedente
VIA BRASIL MT 320
CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.

32.321.304/0001-47

Cessionario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Garantidor
CLD CONSTRUTORA, LACOS
DETETORES E ELETRONICA
LTDA.

55.996.615/0003-73

Garantidor
CONASA INFRAESTRUTURA
S.A.

08.837.556/0001-49

CF DIREITOS CREDITORIOS

EMISSAO DE DEBENTURES - 1 ADITAMENTO
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Parte Nome CPF/CNPJ

Garantidor
CONSTRUTORA IBERICA
LTDA

30.830.046/0002-80

Garantidor
CONSTRUTORA ROCHA
CAVALCANTE LTDA

09.323.098/0001-92

Garantidor
FBS CONSTRUCAO CIVIL E
PAVIMENTACAO S.A.

66.806.555/0001-33

Garantidor
M4 INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

24.252.064/0001-48

Emissor
VIA BRASIL MT 320
CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.

32.321.304/0001-47

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Garantidor
ZETTA INFRAESTRUTURA E
PARTICIPACOES SA

17.696.380/0001-43

Parte Nome CPF/CNPJ

Garantidor
CLD CONSTRUTORA, LACOS
DETETORES E ELETRONICA
LTDA.

55.996.615/0003-73

Garantidor
CONASA INFRAESTRUTURA
S.A.

08.837.556/0001-49

Garantidor
CONSTRUTORA IBERICA
LTDA

30.830.046/0002-80

Garantidor
CONSTRUTORA ROCHA
CAVALCANTE LTDA

09.323.098/0001-92

EMISSAO DEBENTURES
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Parte Nome CPF/CNPJ

Garantidor
FBS CONSTRUCAO CIVIL E
PAVIMENTACAO S.A.

66.806.555/0001-33

Garantidor
M4 INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

24.252.064/0001-48

Emissor
VIA BRASIL MT 320
CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.

32.321.304/0001-47

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Garantidor
ZETTA INFRAESTRUTURA E
PARTICIPACOES SA

17.696.380/0001-43
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2021

IF VIMT13

Emitida: 135.000

Em circulação: 135.000

Saldo cancelado ou não integralizado: 0

Convertidas: 0

Série ÚNICA
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Resgatadas: 0

Saldo: R$142.789.877,80

1.6 Eventos �nanceiros

Data Base Pgto. Juros
Pgto. Amrt.
Ordinária

Pgto. Amrt.
Extraordi.

Pgto.
Amortização Pgto. Total

15/12/2021 25,24543567 0,00000000 0,00000000 0,00000000 25,24543567

3ª Emissão - Série ÚNICA

2. Fatos relevantes

13/10/2021

 DEB - VIA BRASIL - Comunicado ao Mercado.pdf

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) nº 22.610.500/0001-88, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar,
Pinheiros, na qualidade de Agente Fiduciário da Terceira Emissão em Série Única de
Debêntures da VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 32.321.304/0001-47 (“Emissão” e “Emissora”), VEM, por meio do presente
Comunicado ao Mercado, informar que recebemos a comunicação da Emissora nos termos
do Anexo I. Adicionalmente, informamos que estamos acompanhando a referida questão e
avaliando eventuais impactos na Emissão.

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_86973/Fato_41173/DEB%20-%20VIA%20BRASIL%20%20-%20Comunicado%20ao%20Mercado.pdf
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Nome auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES

CNPJ 61.562.112/0001-20

3. Obrigações

3.1 Resumo

4. Informações �nanceiras

4.1 Informações �nanceiras da emissora

 DEB - 3EUS - Via Brasil MT 320 - DF 2021.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%203EUS%20-%20Via%20Brasil%20MT%20320%20-%20DF%202021_202204091644131194.pdf
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Observação

Examinamos as demonstrações �nanceiras da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias
S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos �uxos de caixa para o exercício �ndo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis signi�cativas e outras
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
�nanceira da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A. em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus �uxos de caixa para o exercício �ndo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 VBMT320 - RCA 20200703 (Eleicao Diretoria).pdf

 VBMT320 - AGO 20210809 (Eleicao CA).pdf

 VBMT320 - RCA 20210317 (DFs exercicio de 2020).pdf

 VBMT320 - RCA 20211101 (Eleicao Diretoria).pdf

 VBMT320 - AGE 20210607 (3 Emissao de Debentures).pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/VBMT320%20-%20RCA%2020200703%20(Eleicao%20Diretoria)_202202161239052086.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/VBMT320%20-%20AGO%2020210809%20(Eleicao%20CA)_202202151705201636.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/VBMT320%20-%20RCA%2020210317%20(DFs%20exercicio%20de%202020)_202202151705210078.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/VBMT320%20-%20RCA%2020211101%20(Eleicao%20Diretoria)_202202151705214288.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/VBMT320%20-%20AGE%2020210607%20(3%20Emissao%20de%20Debentures)_202202151705219608.pdf
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Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão
de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

(i) Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 03 de julho de 2020 (Eleição de
Diretoria);

(ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 17 de março de 2021 (DFs
Exercício de 2020);

(iii) Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 01 de novembro de 2021 (Eleição
Diretoria);

(iv) Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 09 de agosto de 2021 (Conselho de
Administração);

(v) Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 07 de junho de 2021 (3ª Emissão de
Debêntures);

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias
apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos
relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

 20220119_MT320_estrutura societaria.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/20220119_MT320_estrutura%20societaria_202202151713235562.pdf
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6. Assembleias

Data: 26/11/2021

A Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na
qualidade de Emissora da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, e com Garantia
Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente, vem, pelo presente, convocar os
titulares das debêntures das Debêntures em circulação (“Debenturistas”), nos termos do
Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, e com
Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A. (“Escritura
de Emissão”) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a se
realizar, em primeira convocação, em 26 de novembro de 2021, às 10h00, de modo
exclusivamente digital, através de sistema eletrônico com link de acesso a ser encaminhado
pela Emissora aos Debenturistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de
preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização da
Assembleia, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14
de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), com a seguinte ordem do dia: (i) autorização para
alteração de controle indireto da Companhia, conforme Fato Relevante divulgado pela
Conasa Infraestrutura S.A., antes da respectiva transação, sem que enseje ocorrência de
Vencimento Antecipado Não Automático, conforme previsto na clausula 7.1.2.xvii; e (ii)
autorizar que o agente �duciário das Debêntures pratique, em conjunto com a Companhia,
no que couber, todas as providências necessárias para o cumprimento integral das
deliberações tomadas no âmbito da Assembleia.

DEB - 3EUS - VIA BRASIL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Data: 26/11/2021

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorização
para alteração de controle indireto da Companhia, conforme Fato Relevante divulgado pela
Conasa Infraestrutura S.A., antes da respectiva transação, sem que enseje ocorrência de
Vencimento Antecipado Não Automático, conforme previsto na clausula 7.1.2.xvii; e (ii)
autorizar que o agente �duciário das Debêntures pratique, em conjunto com a Companhia,
no que couber, todas as providências necessárias para o cumprimento integral das
deliberações tomadas no âmbito da Assembleia.

DEB - 3EUS - VIA BRASIL - AGD

 DEB - 3EUS - Via Brasil MT 320 - AGD 26112021 SITE.pdf

7. Constituição e aplicação de fundos
Não aplicável.

8. Destinação de recursos
Conforme disposto na cláusula da Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos do artigo
2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, a totalidade dos recursos captados pela
Emissora por meio da Emissão será utilizada para o resgate antecipado total das debêntures
da 2ª (segunda) emissão da Emissora, por meio das quais foram captados recursos destinados
exclusivamente à implementação do Projeto, bem  como para o �nanciamento, pagamento
futuro ou reembolso de gastos e despesas e/ou a amortização de �nanciamentos de curto
prazo, relacionados à implementação e exploração do Projeto, pela Emissora, considerado
como projeto prioritário pelo Ministério da Infraestrutura de acordo com a Portaria, assim
como para o pagamento de taxas e despesas em relação à Emissão, desde que tais gastos e
despesas a serem reembolsados e/ou os �nanciamentos de curto prazo a serem amortizados
tenham sido incorridos em até 24 (vinte e quatro) meses antecedentes à data de
encerramento da Oferta

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Assembleias/Operacao_86973/DEB%20-%203EUS%20-%20Via%20Brasil%20MT%20320%20-%20AGD%2026112021%20SITE.pdf
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9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
de garantias

1ª Garantia: Fiança I
Valor:
R$502.287.000,00

Porcentagem:
351,76%

Fiança prestada por CONASA INFRAESTRUTURA S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº
  08.837.556/0001-49, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias para a
constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no
2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880; (ii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT sob
o número 408097. O valor atribuído a esta garantia considera o patrimônio líquido da
sociedade, conforme descrito na última informação patrimonial disponibilizada pela
sociedade ao Agente Fiduciário, do exercício encerrado em 31/12/2021. Esta garantia pode
ser afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de
dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise
de todo o passivo do �ador.

2ª Garantia: Fiança II Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%
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Fiança prestada por CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETETORES E ELETRÔNICA LTDA, inscrito
no CNPJ/ME sob o nº  55.996.615/0003-73, formalizada nos termos da Escritura de Emissão
de Debêntures, datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes
garantias para a constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o
nº 283880; (ii) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Cuiabá/MT sob o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada
do �ador, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta
garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de
assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não
contempla análise de todo o passivo do �ador.

3ª Garantia: Fiança III Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por ZETTA INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ/ME
sob o nº 17.696.380/0001-43, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures, datado de 10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias
para a constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures
registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880;
(ii) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro
de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Cuiabá/MT sob o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada
do �ador, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta
garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de
assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não
contempla análise de todo o passivo do �ador.

4ª Garantia: Fiança IV Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%
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Fiança prestada por CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 09.323.098/0001-92, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias para a
constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no
2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880; (ii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT sob
o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada do �ador, razão
pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo
o passivo do �ador.

5ª Garantia: Fiança V Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A, inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 66.806.555/0001-33, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias para a
constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no
2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880; (ii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT sob
o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada do �ador, razão
pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo
o passivo do �ador.

6ª Garantia: Fiança VI Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%
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Fiança prestada por M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 24.252.064/0001-48, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias para a
constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no
2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880; (ii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT sob
o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada do �ador, razão
pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo
o passivo do �ador.

7ª Garantia: Fiança VII Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Construtora Ibérica LTDA., inscrito no CNPJ/ME sob o
nº30.830.046/0002-80, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datado de  10 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes garantias para a
constituição da garantia: (i) cópia do instrumento de emissão de debêntures registrado no
2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Londrina/PR o nº 283880; (ii) cópia do
instrumento de emissão de debêntures registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo/SP sob o número 3.682.188; (iii) cópia do instrumento de
emissão de debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Campina Grande/PB sob o número 174694; e (iv) cópia do instrumento de emissão de
debêntures registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Cuiabá/MT sob
o número 408097. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada do �ador, razão
pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo
o passivo do �ador.

8ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios

Valor: R$ 0,00 Porcentagem: 0%
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Cessão �duciária de Direitos Creditórios. Foram apresentadas as seguintes comprovações
da Constituição de garantia: (i) cópia do instrumento da Cessão Fiduciária registrada no 1º
Cartório de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo/SP sob o nº 3.681.973. O Agente
Fiduciário não recebeu (i) cópia do instrumento da Cessão Fiduciária registrada no Cartório
de Títulos e Documentos da cidade de Cuiabá - MT ; e (ii) a con�rmação da noti�cação do(s)
Devedor(es) sobre a cessão dos créditos. De modo que não pode a�rmar que a garantia
está devidamente constituída. Nos termos da cláusula 1.3. do contrato, a e�cácia da
garantia está sujeita ao implemento de condição suspensiva, qual seja, à (i) efetivação do
resgate antecipado obrigatório total Debêntures da Segunda Emissão, nos termos da
Cláusula 5.18 da Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, e (ii) exoneração ou liberação das
garantias constituídas sob o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e
Outras Avenças, celebrado entre as Garantidoras, o Agente Fiduciário da Segunda Emissão
e a Emissora em 22 de abril de 2020 e o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças, celebrado entre
a Emissora e o Agente Fiduciário da Segunda Emissão em 22 de abril de 2020. O Agente
Fiduciário não recebeu comprovação da superação da referida condição suspensiva, de
modo que a garantia ainda não se encontra e�caz. Não foi atribuído valor à garantia pelas
Partes.

9ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações
Valor:
R$12.896.000,00

Porcentagem: 9,03%
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Alienação �duciária de 45.000.000 das ações da sociedade denominada Via Brasil MT 320
Concessionáriia de Rodovias S.A; inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.321.304/0001-47,
correspondente a 100% de seu capital social. Foram apresentadas as seguintes
comprovações da Constituição de garantia: (i) cópia do instrumento da Cessão Fiduciária
registrada no 1º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo/SP sob o nº
3.681.972; (ii) cópia do instrumento da Cessão Fiduciária registrada no Cartório de Títulos e
Documentos da cidade de Cuiabá/MT sob o registro de nº 408098; (iii) cópia do
instrumento da Cessão Fiduciária registrada no 2º Cartório de Títulos e Documentos da
cidade de Londrina/PR sob o nº00283737; (iv) Livro de registro de ações contendo o
registro do gravame. Nos termos da cláusula 1.1.1 do contrato, a e�cácia da garantia está
sujeita ao implemento de condição suspensiva, qual seja, a (i) efetivação do resgate
antecipado obrigatório total das debêntures da Emissora decorrentes da Escritura da 2ª
Emissão de Debêntures, nos termos da Cláusula 5.18 da Escritura da 2ª Emissão de
Debêntures, e (ii) exoneração ou liberação das garantias constituídas sob o Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, celebrado entre as
Garantidoras, o Agente Fiduciário da Segunda Emissão e a Emissora em 22 de abril de 2020
(“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Segunda Emissão”) e o Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Vinculada
e Outras Avenças, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário da Segunda Emissão
em 22 de abril de 2020. O Agente Fiduciário recebeu comprovação da superação da referida
condição suspensiva, de modo que se pode a�rmar que a garantia se encontra e�caz. O
valor atribuído a esta garantia considera o patrimônio líquido da sociedade, conforme
descrito na última informação patrimonial disponibilizada pela sociedade ao Agente
Fiduciário, do exercício encerrado em 31/12/2021. Esta garantia pode ser afetada pela
existência de passivos da sociedade, tanto em razão de assunção de dívidas, como de
natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o
passivo da sociedade.

Consolidado

Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2021

R$515.183.000,00 360,79% R$142.789.877,80
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Observação

Em relação à su�ciência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,
observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor
da operação em 31.12.2021. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não
possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato
decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos
da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não
deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de
execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido
contrato. 

10. Covenants �nanceiros
Não aplicável.

11. Bens entregues ao �duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri�cação de lastro
Não aplicável.
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Tipo DEB

Emissora CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

IF CCNS11

Volume emitido R$100.000.000,00

Quantidade 100.000

Remuneração CDI + 4,50%

Data de emissão 15/07/2021

Data de vencimento 15/07/2026

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

13. Parecer e declaração do agente �duciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con�ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As
informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação
recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a
documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas
neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da
situação econômica ou �nanceira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita,
acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa
interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em
compromisso legal ou �nanceiro.

14. Outras emissões

Conasa | 1ª Emissão ÚNICAª Série
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Tipo DEB

Emissora VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

IF VBMT11

Volume emitido R$65.000.000,00

Quantidade 65.000

Remuneração CDI + 2,70%

Data de emissão 01/12/2021

Data de vencimento 01/06/2023

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Vbmt | 1ª Emissão ÚNICAª Série


