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PROCESSO: TC-16334/989/17 

 
CONTRATANTE: 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Pitangueiras 
Responsáveis: Marcos Aurélio Soriano – Prefeito. 
Vanderly Aparecida Mastrogiacomo Muniz – Secretária 
Municipal de Educação. 

CONTRATADA: 
 

Método Uniformes EIRELI EPP. 
Responsável: Paulo Rogério Szimkiewicz – Sócio 
Administrador. 
 

OBJETO: 
 

Aquisição de mochilas escolares e estojos, para todos os 
alunos da rede municipal. 
 

EM EXAME: 
 
 
 

Licitação - Pregão nº 034/2017 – Edital nº 034/2017 (evento 1.7 

a 1.10). 

Contrato nº 102/2017, assinado em 12/05/2017, com vigência 
de 12 meses (evento 1.14). 

 
VALOR TOTAL: R$ 302.000,06. 
 
PROCESSO: 
 

 
TC-16365/989/17 

CONTRATANTE: 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Pitangueiras 
Responsáveis: Marcos Aurélio Soriano – Prefeito. 
Vanderly Aparecida Mastrogiacomo Muniz – Secretária 
Municipal de Educação. 

PROCURADORES 
MUNICIPAIS: 

Carlos Alberto Salerno Neto – OAB/SP n. 286.937; Victor 
Luchiari – OAB/SP n. 247.325; Adilson Gallo – OAB/SP n. 
122.178; Ana Maria Bento – OAB/SP n. 228.978; Érika 
Pedrosa Padilha Silvério – OAB/SP n. 251.561 (procuração 

evento 32.2). 

 
CONTRATADA: 
 

Método Uniformes EIRELI EPP. 
Responsável: Paulo Rogério Szimkiewicz – Sócio 
Administrador. 
 

OBJETO: 
 

Aquisição de mochilas escolares e estojos, para todos os 
alunos da rede municipal. 
 

EM EXAME: 
 

Acompanhamento de Execução Contratual. 

EXERCÍCIO: 2017. 
 

 
PROCESSO: 
 

 
TC-7978/989/17 

REPRESENTANTE: G8 Armarinhos Ltda. - EPP, por sua sócia legal Julia Zeri 
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 Salomão. 
 

REPRESENTADA: 
 
 

Prefeitura Municipal de Pitangueiras 
Responsáveis: Marcos Aurélio Soriano – Prefeito. 
 

PROCURADORES 
MUNICIPAIS: 

Carlos Alberto Salerno Neto – OAB/SP n. 286.937; Victor 
Luchiari – OAB/SP n. 247.325; Adilson Gallo – OAB/SP n. 
122.178; Ana Maria Bento – OAB/SP n. 228.978; Érika 
Pedrosa Padilha Silvério – OAB/SP n. 251.561 (procuração 

evento 20.2). 

 
OBJETO: 
 

Possíveis irregularidades praticadas no Pregão n.º 34/2017, 
objetivando a aquisição de mochilas escolares e estojos, para 
todos os alunos da rede municipal. 
  

EM EXAME: Representação. 
 

 
Em exame no eTC-16334/989/17 a Licitação, na modalidade 

Pregão nº 34/2017 e o Contrato n° 102/2017, celebrado em 12/05/2017, com vigência 
até 11/05/2018, no valor de R$ 302.000,06, entre a Prefeitura Municipal de 
Pitangueiras e a empresa  Método Uniforme EIRELI EPP., objetivando a aquisição de 
mochilas escolares e estojos, para todos os alunos da rede municipal. 

  
O eTC-16365/989/17 foi autuado para acompanhamento da 

execução contratual. 
 
Também em análise a Representação tratada no eTC-

7978/989/17. 
 
A Equipe de Fiscalização, em relatório contido no evento 15.8 do 

eTC-16365/989/17, efetuou apontamentos que, no seu entender, ensejam a decretação 
de irregularidade da execução contratual. 

 
Ciente do apontado nos autos (evento 20.1 do eTC-16365/989/17), o 

Município de Pitangueiras apresentou justificativas e documentos conforme evento 32.     
 

Em que pesem tais esclarecimentos, não verifiquei nos autos 
nenhum documento que confirme que o produto atestado em laudo constante do 
evento 15.7 é o mesmo que foi utilizado na fabricação das mochilas. 

 
Também não vislumbrei os laudos de todos os tecidos que 

correspondem ao estojo escolar1, conforme determinado na cláusula 6.1.4.3.1 do 
edital. 

                                            
1
 Estojo - estojo escolar em duas partes, unido por zíper número 6 na cor pantone 19- 4131 tpx com um 

cursor preto medindo 42 cm de comprimento, canal do zíper em tecido confeccionado em malharia 
urdume feito em máquina com barra eletrônica, com desenho vertical em zig-zag em toda sua extensão, 
com espaçamento de 3mm entre um desenho e outro, acabamento final prefixação, com gramatura de 
170g/m2 na cor pantone 17-4131 tpx medidas aproximadas de 210 mm de comprimento por 80 mm de 
largura por 60 mm de altura, confeccionado em etileno acetato de vinila, com dureza 70/75, conformado 
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O Termo de Ciência e Notificação assinado por Marcos Aurélio 

Soriano (Prefeito) e Paulo Rogério Szimkiewicz (Sócio administrador da empresa 
contratada) encontra-se no evento 1.18 do eTC-16334/989/17.  

 

Pelo exposto, assino a todos os interessados o prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, para 
que tomem conhecimento das objeções consignadas nos autos e apresentem as 
alegações que entenderem cabíveis, bem como a documentação pertinente para 
comprovar que os tecidos, objeto do laudo constante do evento 15.7 do TC-
16365/989/17, foram efetivamente utilizados na confecção do objeto.  

 

Esclareço que por se tratar de procedimentos eletrônicos, na 
conformidade da Resolução nº 01/2011, as manifestações e demais documentos que 
compõem os autos poderão ser consultados, mediante regular credenciamento, no 
Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. 

 
Publique-se. 
 
Ao Cartório. 
 

 
 

G.C., em 16 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
CONSELHEIRA 

 
 
 

GCCCM-28 

 

                                                                                                                                             
com duplo tecido 100% poliéster, com gramatura 120 g/mz, tecido externo na cor pantone 19-4010 tpx, 
tecido interno na cor pantone 17- 19-4010 tpxsilkado com o nome do município de Pitangueiras na cor 
branco pelo método legível, na parte interna 2 bolsos em tela 100% poliéster na cor 19-4010 um bolso 
na vertical e outro na horizontal, com acabamento em tecido na cor pantone 19-4010. Logo, brasão e 
nome do município de Pitangueiras na parte superior em alto relevo 


