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FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. – INVEPAR
(“INVEPAR”), em cumprimento às disposições do § 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem ao mercado
informar o quanto segue:
Na data de 19/04/2012, a proposta apresentada pelo Consórcio Rio Olímpico, liderado pela
INVEPAR (33,34% de participação) e integrado ainda pelas sociedades Odebrecht
Transport Participações S.A. (33,33% de participação) e CCR S.A. (33,33% de
participação), foi declarada vencedora da licitação para a concessão do serviço público de
implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação, e realização de melhorias
do corredor viário expresso denominado Ligação Transolímpica (“Concessão”), nos termos
do Edital de Concorrência Pública n° 44/2011 da Prefei tura da Cidade do Rio de Janeiro.
O resultado da licitação está sujeito à homologação pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro para posterior adjudicação da Concessão.
A construção da Transolímpica faz parte do pacote de investimentos para a Olimpíada de
2016 que será realizada no Rio de Janeiro. A Concessão tem um prazo de 35 (trinta e
cinco anos) e a via expressa tem extensão de 13 (treze) quilômetros, ligando o bairro de
Deodoro à Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro. A via terá início na Avenida
Brasil, entre a Avenida da Equitação e a Estrada do Engenho Novo, em Magalhães Bastos,
se estendendo até a Estrada dos Bandeirantes, logo após o seu entroncamento com a
Avenida Salvador Allende, em Jacarepaguá.
O prazo de duração da Concessão foi fixado em 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir
da data de assinatura do Contrato de Concessão. A Concessão será explorada por futura
sociedade concessionária que será constituída pelos integrantes do Consórcio,
anteriormente à celebração do Contrato de Concessão.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2012.
Gustavo Nunes da Silva Rocha Diretor Presidente e de Relações com Investidores

