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SOLICITAÇÃO 

São José dos Campos/SP, 13 de setembro de 2021 

Ao 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO – CDS DO VELHO CHICO 

cdsvelhochico@hotmail.com 

Rua Fernando Freitas, nº 16 

Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/BA 

CEP: 47.600-00 

Ref.: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 001/2021 - Chamamento 

público para procedimento de manifestação de interesse, para a realização de estudos de viabilidade 

e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração de energia 

provenientes da coleta e destinação do tratamento dos resíduos sólidos urbanos dos municípios 

pertencentes ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Velho Chico – CDS VELHO 

CHICO. 

Prezados, 

A INFRAWAY Engenharia é uma empresa especializada em projetos de infraestrutura de engenharia 

de alta complexidade nos setores aeroportuário, rodoviário e de saneamento. A empresa é líder em 

estruturação de projetos de infraestrutura, tendo realizado estudos de viabilidade para o governo 

federal brasileiro que perfazem investimentos da ordem de 25 bilhões de reais. 

A companhia tem atuado fortemente nos estudos de planejamento estratégico de infraestrutura por 

meio de um sistema de inovação baseado no uso de ferramentas computacionais modernas (BIM para 

infraestrutura), na alta integração interdisciplinar e na gestão ágil para dar maior velocidade nas 

tomadas de decisões em conjunto com nossos clientes. 

A INFRAWAY tem capacidade de entrega em alto padrão de estudos de viabilidade, projetos 

conceituais, projetos básicos e projetos executivos nas áreas onde atua. 

Por meio de nossas áreas de expertise, gostaríamos de contribuir para a excelência dos projetos da 

CDS Velho Chico. Contudo, vimos formular alguns pedidos e solicitar o esclarecimento de algumas 

dúvidas para que possamos apresentar a melhor condição técnica e comercial em nossa proposta. 

Seguem nossas solicitações e questionamentos: 
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Solicitações 

1. Solicita-se que o prazo para entrega do requerimento de autorização para elaboração dos 

estudos seja prorrogado até o dia 23/09/2021. A extensão do prazo por mais 5 (cinco) dias 

úteis não prejudicará o andamento do presente PMI e tornará mais ampla a participação de 

interessados. 

Sendo esses as solicitações que tínhamos a fazer, esperando colaborar com o melhor desenvolvimento 

do presente PMI, colocamo-nos à disposição. 

 

Artur Pereira Ricardo 

INFRAWAY 
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