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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IMESP 

 
CARTA CONVITE Nº 07/2019  

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003478/2019 
 

 
 

LICITAÇÃO: Processo nº 003478/2019 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: Carta Convite nº 07/2019.  
OBJETO: Contratação de serviço técnico especializado na área de topografia, 
para a execução de levantamento planialtimétrico e cadastral dos locais 
destinados ao desenvolvimento de projetos de saneamento nas áreas de 
abastecimento de água potável e de redes coletoras e destinação final dos 
esgotos sanitários do município de Amparo e seus distritos de Três pontes e 
Arcadas, com fornecimento de mão de obra, materiais e tudo o mais que se fizer 
necessário, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos. 
PARECER DE JULGAMENTO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA: “...através da 
Comissão Permanente Julgadora de Licitações, TORNA PÚBLICO a todos 
quanto possa interessar que, procedeu no dia 25/09/2019 à abertura do 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA, e, após análise deste e posterior julgamento 
em 04/10/2019, os membros da comissão resolvem por unanimidade declarar 
VENCEDORA do presente certame a empresa D. P. GREMIS ENGENHARIA E 
TOPOGRAFIA – ME, por atender a todos os requisitos do Edital, bem como 
ofertar o menor valor total de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), que 
encontra-se abaixo do preço médio de mercado, constante de fls. 51. Após 
publicação em local de costume (Quadro de Avisos), PUBLICAÇÃO NA 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IMESP e respectiva inclusão no sitio 
eletrônico da autarquia (www.saaeamparo.sp.gov.br) para ciência de qualquer 
interessado, bem como se expedindo ainda comunicação por meio eletrônico 
(e-mail) às empresas licitantes, fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias 
uteis, nos termos do §6º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 para 
interposição de recursos em fase da presente decisão. Por fim, os autos 
permanecem disponíveis na divisão de suprimentos desta Autarquia para 
vistas dos interessados. 

 
Amparo, 04 de outubro de 2019. 

 
(Assinado no Original) 

ANNY PETERLINI LIMA 
Presidente da CPJL – SAAE AMPARO/SP. 
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