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Parecer Final de Regularidade e Contratos   

   

   

   

Processo Administrativo nº 030/2019   

   

Processo Licitatório Carta Convite nº 001/2019-PMP 

   

Patrícia Guimarães Canto Sobral, brasileira, viúva portadora do CPF 

647.753.482-72, servidora pública municipal, residente e domiciliada à Rua Ronaldo 

Pacini, 110 - centro, responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de 

Placas – PA, nomeada nos termos da Portaria nº 003/2019, DECLARA, para os 

devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos 

termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 

2014, que analisou integralmente o Processo referente a licitação, na modalidade 

Convite nº 001/2019-PMP, tipo Menor Preço por Valor Global, tendo por objeto 

Contratação de empresa para Construção de um Microssistema de Abastecimento de 

Água para o Mercado Municipal, do Município de Placas.   

Após os trâmites legais, foi declarada vencedora a Empresa P A T LOBATO 

EIRELI (CNPJ 33.931.995/0001-63), nos respectivos itens, conforme Termo de 

Homologação de Resultado, subscrito pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, de Placas, 

sendo celebrado o Contrato nº 20190251, no valor de R$ 54.985,40 (cinquenta e 

quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).   

O termo contratual acima referido, foi assinado pelas partes, e sua minuta   

assinadas encontra-se de acordo com a minuta publicada com o edital. Portanto, de 

acordo com a legalidade.   

Assim, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais   

instrumentos legais correlatos, declara, ainda, que o referido processo se encontra: 

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.   

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão   



sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de  
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Responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências  

de alçada.   

   

Placas, PA, 31 de julho de 2019.   

   

  

  

Patrícia Guimarães Canto Sobral  

Responsável pelo Controle Interno  
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