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PRESENTIAL BID No. 010/15 
PROCESS (CPL) No. 0370/14 

BIDDING, "LOWEST PRICE" TYPE FOR THE HIRING FOR IMPLEMENTATION, 
OPERATION AND PUBLIC BIKE SYSTEM MAINTENANCE, IN SOROCABA/SP. 

 
The Urban and Social Development Company of Sorocaba (URBES) makes public to 
all interested parties the PRESENTIAL BID No. 010/15, such as "Global Lowest 
Price" in the interest of their Transport Department, in accordance with this Notice 
and Federal Law No. 8.666/93, as amended, and Federal Law 10,520/02, 
Supplementary Law 123/06 and the Municipal Decree No. 14,576 / 05, as provided in 
this bid announcement. The full document (in Portuguese) is available at: 
http://www.urbes.com.br/uploads/2015022014111610-15edital-pp.pdf 
 
HOUR, DATE AND PLACE  
The proposals and license documents will be received during a public session set for: 
Time:    9am 
Date:    16th of March 2015. 
Place:   Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP 
 
International proposal can be sent to cbersi@urbes.com.br (in Portuguese) 
 
Responsible bidder:  
Ms. Claudia Ap. Ferreira 
 
SUMMARY OF THE BID  
 
SUBJECT MATTER: 
It is the object of this bid to hire a company to implement the System of Public Bikes, 
which consist on the installation, operation and maintenance of a network of public 
bike stations in an area of interest to urban mobility in the city of Sorocaba, which will 
be available for free public use. 
 
The above-mentioned services will involve the supply of workforce, materials and 
equipment necessary for the execution of the contract.  
 
ABOUT FIRM’S WILLING TO JOIN THE COMPETITION  
Firms that are willing to participate in this bid are national or multinational ones, 
working alone or in a consortium with capacity and experience in services compatible 
with the subject matter of this competition, and that meets all the requirements, 
specifications and standards contained herein in this document.  
 
Important note: On the day and time stipulated for the sessions, the interested 
parties should deliver the two envelopes (i.e.: proposal and documents), and should 
preferably be physically present to participate on the bid. In case of questions, please 

mailto:transito@urbes.com.br
http://www.urbes.com.br/uploads/2015022014111610-15edital-pp.pdf
mailto:cbersi@urbes.com.br
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contact the foreign affairs office of the municipality on 
assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br  
 
 
INTEGRABIKE  -  THE CURRENT SYSTEM  

             
 
 

 

Start of its operations: 12th of May 2012 

Current number of Stations: 19 (nineteen) stations 

Current number of bikes available: 152 (one hundred and fifty two) bikes 

Current number of users subscribed: 24,726 (twenty four thousand and 
seven hundred and twenty six) cards 

Trips already executed 329,971 (three hundred and twenty-nine thousand, 
nine hundred and seventy one) trips 

Average numbers of daily trips executed: 325 (three hundred and twenty-
five) 

Average number of trips executed monthly: 9,760 (Nine thousand seven 
hundred and seventy) trips 

 
 

CLASSIFICATION OF SERVICES  
The System of Public Bikes must provide monthly a network of stations and bicycles, 
that will extend itself to the downtown area of the City, as well as other areas that are 
of interest to URBES. These areas correspond to:  
 

a) 30 (thirty) stations;  
 

b) 240 (two hundred and forty) operating bikes; and  
 

c) 30 (thirty) bicycles as technical reserves. 
 

mailto:transito@urbes.com.br
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The “technical reserves” will be used every time that maintenance and 
substitutions will be made necessary, guaranteeing that an operational 
reserve is sustained.  
 

The Public Bicycles System will work daily between 7am and 10pm for bikes 
withdrawal/users rent and 24hrs for return of bicycles.  

 
 
WORKSHEET WITH QUANTITATIVE ESTIMATE AND FINANCIAL BUDGET1  
Implantação, operação e manutenção do Sistema de bicicletas publicas no 

município de Sorocaba, conforme detalhamento abaixo  
 

 
 
 
For more information please contact the Foreign Affairs Office of the Municipality of 
Sorocaba via +55 (15) 3238.2508 or send an e-mail to 
assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Values based on currency Exchange of 23rd February of 2015.  

Item Amount  Technical 

Reserve  
Total 

Bike station s 30 - 30 

Bicycles 240 30 270 

Description 

Implementation, operation and maintenance of the 
system of public bicycles in Sorocaba, as detailed below 

R$ 146.666,67  
or $ 50,993.24   

R$ 1.760.000,00  
or $ 611,642.92 

Total  
Value  

Monthly  
Value  

mailto:transito@urbes.com.br
mailto:assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/15 
PROCESSO CPL Nº 0370/14 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA 
DE BICICLETAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. 

 
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES torna 
público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 010/15, do tipo “Menor Preço Global”, no interesse de sua 
Diretoria de Transportes, em conformidade com este Edital e com Lei Federal nº 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Lei Federal 10.520/02, Lei 
Complementar 123/06 e pelo Decreto Municipal nº 14.576/05, conforme estabelecido 
neste instrumento convocatório. O edital completo em português encontra-se no 
seguinte link: http://www.urbes.com.br/uploads/2015022014111610-15edital-pp.pdf 
 
HORA, DATA E LOCAL 
As Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação e serão recebidas em 
sessão pública marcada para: 
Horário:     às 09h00min 
Do dia:     16 de março de 2015. 
Local:       Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP 
 
Pregoeira responsável: 
Sra. Claudia Ap. Ferreira 

 
RESUMO 

 
OBJETO: 
Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa para implantação do 
Sistema de Bicicletas Públicas, que consistirá nos serviços de instalação, operação e 
manutenção de uma rede de estações de bicicletas públicas, em área de interesse à 
mobilidade urbana do município de Sorocaba, as quais serão disponibilizadas para o 
uso público gratuito. 
 
 Os serviços descritos acima envolverão o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários à execução do contrato. 
 
DA PARTICIPAÇÃO  
Poderá apresentar proposta para esta Licitação toda e qualquer empresa nacional ou 
estrangeira, isolada ou reunidas em consórcio, com capacidade e experiência em 
serviços compatíveis ao objeto desta Concorrência e que satisfaça a todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital. 

mailto:transito@urbes.com.br
http://www.urbes.com.br/uploads/2015022014111610-15edital-pp.pdf
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Observação importante: No dia e hora designados para a sessão, os interessados 
deverão entregar os dois envelopes (proposta e documentação), devendo 
preferencialmente estarem representados (e presentes) para que possam ofertar 
seus lances. No caso de dúvidas favor entrar em contato com a assessoria 
internacional através do e-mail assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br 
 
 
INTEGRABIKE  -  SISTEMA ATUAL 

             
 
 

 

Inicio da operação: 12 de maio de 2012 

Estações atuais: 19 estações 

Bicicletas disponíveis: 152 bicicletas  

Usuários cadastrados: 24.726 cartões 

Viagens realizadas: 329.971 viagens 

Média de viagens diárias: 325 

Média de viagens mensais: 9.760 

 
 

QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O Sistema de Bicicletas Públicas deverá disponibilizar mensalmente uma rede de 
estações e bicicletas, que se estenderá pela área central da cidade, e nas demais 
áreas de interesse da URBES, correspondendo a: 

 
a) 30 (trinta) Estações; 

 
b) 240 (duzentos e quarenta) Bicicletas Operacionais e  

 
c) 30 (trinta) Bicicletas – reserva técnicas. 

mailto:transito@urbes.com.br
mailto:assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br
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A “reserva técnica” será sempre utilizada para as substituições e reparos  
necessárias, garantindo-se a quantidade operacional. 
 

O Sistema de Bicicletas Públicas funcionará diariamente das 07h00min até 22h00min 
para retirada das bicicletas e durante as 24 horas para devolução. 

 
 

 PLANILHA ESTIMATIVA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA2  

 
 
 
Mais informações pelo tel. (15) 3238.2468 ou pelo e-mail 
assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br 
 
 

                                                           
2 Valores baseados no dólar comercial do dia 23 de fevereiro de 2015. 

Item Qtde 
Reserva  

Técnica 
Total 

Estação de Bicicletas 30 - 30 

Bicicletas 240 30 270 

Descrição Vlr Mensal 

Implantação, Operação e Manutenção de Sistema de Bicicletas 

Públicas, no Município de Sorocaba, conforme detalhamento 

abaixo 

R$ 146.666,67  
or $ 50,993.24   
 

R$ 1.760.000,00  
or $ 611,642.92 
 

Vlr. Total 

mailto:transito@urbes.com.br
mailto:assessoriainternacional@sorocaba.sp.gov.br

