
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
DOCUMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 010/2021
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Objeto: Credenciamento de empresa para exploração, prevendo instalação, manutenção e operação, de serviço de utilidade pública de 

sistema de compartilhamento de bicicletas, com estação fixa, por meio de plataforma tecnológica, no âmbito do município de Porto 

Alegre, a partir do estabelecimento de TERMO DE CREDENCIAMENTO, nos termos do  Decreto Municipal 21.200/2021 e da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no ANEXO VII - TERMO DE 

REFERÊNCIA – integrante do presente Edital.

Pedido de Esclarecimento BIKE FÁCIL (17165825)

QUESTIONAMENTO 1: QUESTIONAR a falta de publicidade dos dados históricos do Sistema nos seguintes termos: Quanto a 

publicidade dos dados históricos do sistema, a clara intenção do legislador é de garantir a forte competitividade das empresas que nesse 

meio é um fato público e notório, mediante processo licitatório. É fundamental dar publicidade aos licitantes dos dados históricos do 

sistema atual, sendo eles: total de usuários cadastrados, total de usuários ativos, total de usuários mensais por cada tipo de tarifa e dos 

estudos realizados que embasaram a formulação do Edital. Trata-se, pois, de uma possível restrição a concorrência, de alto risco para a 

elaboração do Estudo de Viabilidade Financeira da proposta, devendo ser divulgado aos demais participantes. Em face do exposto, 

REQUER seja aplicado o entendimento da Súmula473 do STF, previsto também no edital (item 13.7), para fins de suspensão e revisão 

do ato convocatório.

RESPOSTA:

O estudo técnico baseou-se principalmente no histórico da operação do sistema de compartilhamento de bicicletas de Porto Alegre no 

que diz respeito às demandas de viagens e expansão do sistema obtidas através da plataforma de relatórios da operadora atual bem 

como das solicitações recebidas dos requerentes e respectiva análise de potencial pela área técnica. A análise econômico-financeira da 

operação cabe à empresa interessada em prestar o serviço e não foi objeto do projeto básico que estabeleceu o modelo de 

credenciamento, Contudo, embora não tenha sido referência no desenvolvimento do referido projeto básico, visando de alguma forma 

responder aos dados objetivamente citados no questionamento, procedemos com consulta à operadora atual, a qual informou, conforme 

e-mail 17330080, o seguinte:

DADOS SOBRE O BIKE POA

Número de usuários cadastrados: 195k

Usuários Ativos: 16k

Usuários ativos por plano:

Plano curtos: 6k;

Planos longos: 10k

Além disso, indicamos a seguir algumas referências teóricas e práticas sobre o compartilhamento de bicicletas utilizados no projeto 

básico para o novo modelo de credenciamento:

• CONCORRÊNCIA PÚBLICA 5/2015 - Delegação de permissão do sistema de bicicletas compartilhadas no Município de Porto 

Alegre - http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?reg=29&p_secao=256

• Guia de planejamento de sistemas de bicicletas compartilhadas - ITDP - https://itdpbrasil.org.br/publicacoes/

• Guia de Sistemas de Bicicletas Compartilhadas - https://www.itdp.org/publication/the-bike-share-planning-guide/bspg-

portuguese-2/

• A evolução das bicicletas compartilhadas e seus benefícios para a mobilidade - https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/01/evolucao-

das-bicicletas-compartilhadas-e-seus-beneficios-para-mobilidade

• BELO HORIZONTE - https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/chamamento-publico-01-2019

• SÃO PAULO - https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/Home/Bicicletas

• CAMPINAS - http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=bicicletas_e_patinetes_compartilhados



• FORTALEZA - https://compras-

arquivos.sepog.fortaleza.ce.gov.br/documentos/editais/5090/0/PP%20014_2019%20-%20ED.%204867%20-%20DEFINITIVO%202

(2).pdf

• SALVADOR - http://www.compras.salvador.ba.gov.br/memorial/EDITAL%20CONCORR%C3%8ANCIA%20002-17.pdf

• GOIÂNIA - http://goiania.go.gov.br/sistemas/silic/dados/m011/2016/L011012201600020001.pdf

• GDF – Brasília - http://www.semob.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2019/11/Edital_e_TR_CHAMAMENTO_PUBLICO_N_02.2020___SEMOB_DF-1.pdf

• Guarulhos - https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1146085912.pdf

• São José dos Campos - https://www.sjc.sp.gov.br/media/139091/decreto-n%C2%BA-17963-18-bicicleta-e-patinete.pdf

• Campus PUC/SP Capital - http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Edital-de-

Chamamento-P%C3%BAblico-01-2019-Bicicletas-compartilhadas_PUBLICADO-DO.pdf
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