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FATO RELEVANTE

INVESTIMENTOS E PARTICIPACÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR (“INVEPAR”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento às disposições do
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, (“Lei das S.A.”), e nos termos e para
os fins da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, (“ICVM 358”), o que segue:
1. Na data de 26 de Abril de 2013, a Comissão Especial de Licitação da concorrência objeto
do Edital nº 01/2012 (“CONCORRÊNCIA”), promovida pelo Município do Rio de Janeiro –
Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, divulgou o
resultado do certame relativo à contratação, em regime de parceria público-privada, na
modalidade

de

concessão

patrocinada,

dos

serviços,

fornecimentos

e

obras

de

implantação, operação e manutenção de sistema de transporte de passageiros através de
Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região portuária e central do Rio de Janeiro
(“CONCESSÃO”), pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, iniciado a partir da emissão da
Ordem de Início.
2. A referida Comissão declarou o Consórcio VLT CARIOCA (“CONSÓRCIO”), formado pela
INVEPAR (24,4375%), Actua Assessoria S.A., controlada da CCR (24,4375%), Odebrecht
TransPort S.A. (24,4375%), RIOPAR Participações S.A. (24,4375%), Benito Roggio
Transporte S.A. (2,00%) e RATP do Brasil Operações, Participações e Prestações de
Serviços para Transporte Ltda. (0,25%), vencedor da CONCORRÊNCIA, tornando-se o
resultado público após a divulgação da respectiva ata da sessão de abertura dos
envelopes contendo as propostas econômicas.
3. O CONSÓRCIO sagrou-se vencedor ao propor o menor valor a título de pagamento de
prestação pecuniária mensal, a ser realizado pela administração pública, no montante de
R$ 5.959.364,29 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e vinte e nove centavos) e aguardará a devida adjudicação da CONCESSÃO.

Com a participação neste projeto a Invepar reforça sua presença no segmento de mobilidade
urbana no estado e na cidade do Rio de Janeiro, onde atua desde 2000, por meio de suas
concessionárias Linha Amarela S.A. (“LAMSA”), Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.
(“METRÔRIO”),

Concessionária

Transolímpica

S.A.

(“VIA

EXPRESSA

TRANSOLÍMPICA”)

Concessionária Rio-Teresópolis S.A. (“CRT”).

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013.

Gustavo Nunes da Silva Rocha
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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