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Considerando a solicitação de esclarecimentos apresentada pela M2 SOLUÇÕES EM 

ENGENHARIA LTDA, acerca do Edtial de Chamamento Público nº 011/2018 para o Projeto de Sistemas 

de Bicicletas Compartilhadas, vem o Município de Niterói apresentar as suas razões, conforme anexo que 

segue. 

 

 

Questão 01 – Item 15.1.2 

 

O valor proposto deve ser 

apresentado em planilha 

analítica, demonstrando todos 

os gastos envolvidos na 

estruturação do PROJETO, 

não sendo considerado para 

fins de ressarcimento aqueles 

não comprovados, devendo os 

mesmos serem fixados em 

condições compatíveis com as 

de mercado. 

 

    

Com relação a apresentação de planilha  de sistema de gestão de tempo 

timesheet da equipe técnica vinculada à realização dos Estudos, 

entendemos que trata-se de uma forma de demonstração de despesa 

para fins de ressarcimento considerada válida, desde que demonstre de 

maneira discriminada e detalhada a quantidade de horas de trabalho 

dispendidas pela equipe, bem como a respectiva qualificação técnica 

de cada profissional e suas atribuições no respectivo projeto.  

Questão 02-  Anexo I – Termo 

de Referência – Item 04 

 

 

 

O Anexo I compreendido no Termo de Referência do Edital tem por 

objeto estabelecer as diretrizes mínimas para a elaboração dos estudos 

e  projetos contendo a justificativa, premissas básicas, o escopo do 

estudo, metodologia de elaboração e apresentação dos produtos e 

rspectivo cronograma. Nesse sentido outras diretrizes complementares 

e outras premissas, parâmetros e critérios poderão ser adotados pela 

empresa participante do chamamento público, desde que não conflitem 

com as diretrizes básicas estabelecidas no termo de referencia, bem 

como guarde direta relação com o objeto do chamamento público 

contribuindo para o atendimento do escopo. 

Questão 03-  Anexo I – Termo 

de Referência - Item 4 “Escopo 

dos Estudos” 

O Projeto de responsabilidade social do Sistema de Bicicletas 

Compartilhadas, mencionado no escopo dos estudos relaciona-se com 

a necessidade de apresentação pela empresa participante do 

chamamento público, de  proposições de enfrentamento de questões 
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- Projeto de responsabilidade 

social do Sistema de Bicicletas 

Compartilhadas, descrevendo 

de que forma são enfrentadas 

questões como o acesso ao 

primeiro emprego, acesso ao 

emprego pela população em 

risco social, apoio a outras 

políticas públicas sociais e 

outros a critério do 

proponente; 

 

sociais que possam integrar políticas públicas a serem implementadas 

pelo licitante vencedor, considerando integralmente questões urbanas, 

de mobilidade e sociais enfrentadas por cidades de médio porte como 

Niterói e que podem guardar relação com o Sistema de Bicicletas 

Compartilhadas.   

 


