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SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SP 049/2020 -  PROCESSO Nº 01-092.914/20-79 

 

REF.: RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia para contenção de encosta em gabião e 

solo grampeado para restabelecimento do maciço do talude localizado na Av. Basílio da Gama, com o fornecimento de 

materiais, insumos e mão de obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos do Edital. 

QUESTIONAMENTO 01: “SP 049/2020; Assunto: Solicitação de Esclarecimentos. Prezados Senhores, Venho por meio 

deste, solicitar junto a V.sas. esclarecimentos abaixo listados: Item 16. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 16.1.2. 

Qualificação Técnica: Foram solicitados Atestados Técnico-operacionais referente a ¿16.1.2.3.2. Enroncamento com Pedra 

de mão jogada - 180 T¿. Porém os serviços de enroncamento em diversos atestados e planilhas orçamentárias provenientes 

de órgão públicos e privados, como por exemplo a própria SUDECAP, URBEL e COPASA, são registrados com a unidade de 

medida expressa em Metros cúbicos (M3). Assim, tendo em vista a divergências de unidades adotada por diversos órgãos e 

planilhas oficiais, solicitamos esclarecimentos referente aos critérios de equivalência das unidades Toneladas x metros 

cúbicos para atendimento aos quantitativos de Enroncamento com pedra de mão jogada. Tendo em vista o acima exposto, 

solicito os devidos esclarecimentos” 

RESPOSTA ÁREA TÉCNICA:   

Conforme a planilha da Sudecap, publicada no site da PBH, a unidade do item "enrocamento com pedra de mão jogada'' é 

em tonelada. 

 

05   GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES   

05.01 SUDECAP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO   

05.01.01 SUDECAP JOGADA T 

05.01.02 SUDECAP ARRUMADA M3 

 
 
O atestado em m³ pode ser aceito desde que no momento da conferência pela equipe técnica da licitação a quantidade seja 

correspondente a transformação pelo peso específico do material, conforme trecho abaixo retirado do caderno de encargos 

da Sudecap.  

''5.4.5. Critérios de levantamento, medição e pagamento 

a. Levantamento (quantitativo para projeto) 

a.1. Enrocamento com pedra de mão jogada 

O enrocamento de pedra de mão jogada será levantado em volume, por metros cúbicos (m³), e 

posteriormente transformado em toneladas pela multiplicação do volume (obtido através dos dados 

definidos no projeto) pelo peso específico da pedra (1,4 t/m³).'' 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2021 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira da SUDECAP
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