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ESTADO DO PARANA
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Fone:42-3523-1011 ê-m.il: pmuvã@nêt-uniào.com.bt
cNPJ 75.967.760lOOO1-71
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Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando prorrogação de prazo para

cadastramento no Chamamento Público n.e 09/2021, que tem por objeto convidar
interessados pora contribuir com estudos de viobilidade técnica, econômico financeira
e jurídico, contendo os suficientes levantamentos, investigações, dados, informações

técnicas, projetos e pareceres (estudos), modelagem institucional e demais insumos

necessários à estruturaÇão do projeto, com o objetivo de subsidior a modelagem para

a reolização de invesümentos e operação de estruturo de transbordo, tratomento e
disposíção finol de resíduos sólidos urbanos gerados no Município de União do Vitória.

Diante da referida solicitação e, com base nos princípios da legalidade,

proporcionalidade, razoabilidade e competitiüdade:

O Município de União Da Vitória/PR, COMUNICA. a todos os interessados que, o
prazo fixado para cadastramento e apresentação de demais dados/documentos na

referida Manifestação de lnteresse fica prorrogado para até às 18h00min do dia
18 de marco de 2022.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros

esclarecimentos,

O inteiro teor do presente Pedido de Esclarecimento ao Edital de Chamamento Público

n.a 09/2021 será disponibilizado no site da Prefeituro Municipal de União da Vitória,

www.uniaodovitoria.pr.gov.br, menu Portal da Tronsparência - Licitações PMUVA"

para ciêncio de todos os interessados.

União da Vitória/PR, 21 de fevereiro de 2022
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soltctTAçAo DE PRAZO

5ão José dos campos, 14 de fevereiro de 2021.

À

PREFEITURA MUNICIPAI- DE UNIÃO DA VITóRIA

licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3e e 4e Pavimentos

centro, União da Vitóría, PR

CEP: 84.600-900

Ref.: Procedimento de ManiÍestação de lnteresse (PMl) ns. 09l2o2L - chamada Pública para o

recebimento de propostas que tenham por objetivo a elaboração de estudos que demonstrem a

viabilidade técnica, econômico financeira e jurídica bem como a modelagem institucional adequada

para subsidiar estrutura de modelo para Parceria Público Privada, visando a realização de

investimentos e opeÍação de estrutura de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos

sólidos urbânos gerados no município de U nião da Vitória/PR CNPJ ne 75'967.760/OOO1-71, conforme

especificações e detalhamento, constantes do Anexo I - Termo de Referência deste edital de

chamamento Público.

Prezados,

INFRAWAY ENGENHARIA ITDA. ("INFRAWAY"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade

de 5ão José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Armando de Oliveira Cobra, n.e 50, Sala 816, CEP

72246-002, inscrita no CNPJ/MF sob n.e 21.M5.3741Ooo147, vem, respeitosamente, com fulcro no

item 6 do Edital do Procedimento de Manifestação de lnteresse (PMl) ne.09/2021, expor e requerer

o quanto segue:

1 SOBRE A INFRAWAY

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

de alta complexidade nos setores aêroportuário, 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 bilhôes de reais.

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

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

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

tomadas de decisões em conjunto com nossos clientes.

O propósito da companhia é contribuir para o desênvolvimento da sociedade por meio de estudos e

projetos eficientes ê racionais com base na vanguarda do desenvolvimento tecnológico mundial.

Os projetos e estudos da INFRAWAY são desenvolvidos em total conformidade com as regulações e

normas vigentes, e totalmente compatívêl com os estudos de mercado e meio âmbiente, sempre

atentando para a implementação de soluções viáveis do ponto de vista socioambiental.

INFRAWAY
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2 SOUCTTAçÃO DE PRAZO

Tendo em vista o interesse da INFRAWAY contribuir, por meio de suas áreas de expertise, para

excelência dos projetos da Prefeitura Municipal dê União da Vitória/PR, em especial o obieto do PMI

ne 09/202L, vimos formular um pedido parâ quê possamos apresentar a melhor condição técnica e

comercial em nossa proposta.

Conforme estabelecido no tópico 2, do Esclarecimento ne 01, referente a Manifestação dê lnterêssê

ne 09/2021, os Atestados de capacidade Técnica, em relação ao advogado(a) âpresentado (a), deverá

estar averbado pela OAB.

Levando em consideração que a OAB do estado de 5ão Paulo não obriga a averbação dos Atestados de

Capacidade Técnica, solicitamos um prazo de 15 (quinze) dias úteis para a solicitação do instrumento
legal e posterior cadastramento das empresas na Manifestação de lnteresse.

Sendo essa a solicitação que tínhamos a fazer, esperando colaborar com o melhor desenvolvimento

do presente PMl, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

ir

Artur Pereira Ricardo

INFRAWAY Engenharia

,NFRAWAY


