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FATO RELEVANTE 
 
 

RELICITAÇÃO VIRACOPOS 
 
 

São Paulo, 17 de Julho de 2020 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”) 
(B3: TPIS3), nos termos da Instrução CVM n.º 358/02, conforme alterada, e em continuidade ao Fato 
Relevante Publicado na data de 26 de maio de 2020 e do Comunicado ao Mercado publicado na data de 25 
de Junho de 2020, comunica que o Exmo. Sr. Presidente da República, nos termos do Decreto nº 10.427, 
decretou pela qualificação do Aeroporto Internacional de Viracopos (“Aeroporto”) para fins de relicitação. 
 
O decreto prevê ainda que o Ministério da Infraestrutura submeta ao Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos(“PPI”), no prazo de  90 dias contatados a data de publicação, a avaliação quanto a 
possibilidade de transferência à nova concessionária de dividas adquiridas junto a financiadores por 
Viracopos, e que a análise de vantajosidade depende da manifestação do Ministério da Economia. 
 
Por fim, a qualificação do Aeroporto para fins de relicitação perderá sua eficácia caso não seja firmado o 
Termo de Aditivo ao Contrato de Concessão, no prazo de até 90 dias a contar da publicação do decreto do 
Presidente da República. 

 

São Paulo, 17 de julho de 2020 

 

Roberto Solheid da Costa de Carvalho 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

  

Sobre a Triunfo 
 
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é 
uma das principais empresas brasileiras do setor de 
infraestrutura, com forte atuação nos segmentos de concessões 
rodoviárias, aeroportuária e geração de energia. Listada desde 
2007 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança 
corporativa da B3, a Triunfo baseia sua estratégia de crescimento 
na diversificação de seu portfólio, através de projetos bem 
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas. 
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