INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
CNPJ nº 03.758.318/0001-24
NIRE nº 33.3.002.6.520-1

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. Em 27 de dezembro de 2013, a Comissão de Outorga da licitação objeto do Edital de Concessão nº
006/2013 (“LICITAÇÃO”), promovida pela União Federal, por meio da Agência Nacional de
Transportes Terrestres, divulgou o resultado do certame relativo à contratação, na modalidade de
concessão, da recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e
ampliação do sistema rodoviário BR-040/DF/GO/MG (“CONCESSÃO”), pelo prazo de 30 (trinta)
anos, podendo ser prorrogado por igual período.
2. A referida Comissão declarou a INVEPAR vencedora da LICITAÇÃO, tornando-se o resultado público
após a divulgação de comunicado no portal da ANTT.
3. A INVEPAR sagrou-se vencedora ao propor o menor valor de tarifa básica de pedágio, no montante
de R$ 3,22528 e aguardará a devida adjudicação da CONCESSÃO.
4. A CONCESSÃO será explorada pela futura sociedade concessionária (“CONCESSIONÁRIA”) que será
constituída pela INVEPAR, anteriormente à celebração do Contrato de Concessão, cuja assinatura
está prevista para 20 de março de 2014.
A CONCESSIONÁRIA irá administrar um trecho com extensão total de 936,8 km de estradas do sistema
rodoviário BR-040/DF/GO/MG, referentes ao Trecho Brasília/DF – Juiz de Fora/MG, dos quais 8,4 Km estão
inseridos no Distrito Federal, 157,3 Km em Goiás e 771,1 km em Minas Gerais. Ao todo, 702 km serão
duplicados nos próximos 5 (cinco) anos. A CONCESSÃO abrange 38 munícipios, numa região com mais de 8
milhões de habitantes.
Com a participação neste projeto a INVEPAR reforça sua presença no segmento de rodovias, no qual atua
desde 2000, e passa a administrar mais de 1.900 km de rodovias e vias urbanas no Brasil e Peru.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2013.
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