
III – Estabelecer as tarefas e metas de trabalho a serem 
realizadas pelos servidores, nunca em quantitativo inferior às 
atividades desempenhadas no Expediente;

IV – Manter sob sua guarda informações e relatórios atu-
alizados das atividades executadas via teletrabalho, bem como 
remete-las aos órgãos superiores, sempre que requisitados;

V – Encaminhar as informações requisitadas pelo Departa-
mento Geral de Administração, por meio de Diretoria competen-
te, para fins de registros e frequência.

Artigo 9º - Será facultado ao servidor participante do 
teletrabalho, desde que com o devido registro de ponto e ime-
diata comunicação ao seu superior hierárquico, trabalhar nas 
dependências de sua unidade de lotação, nos dias reservados 
ao teletrabalho.

Artigo 10 - É vedada a participação para realização de 
teletrabalho: 

I – Dos servidores que estejam em exercício de função 
de liderança, ainda que em substituição, responsáveis pela 
coordenação e orientação de atividades desempenhadas por 
subordinados;

II – Dos servidores que desempenham atividades em que 
seja imprescindível a realização de trabalho presencial nas 
dependências desta Corte;

III – Dos servidores lotados na Diretoria de Saúde e Assis-
tência Social (DASAS), tendo em vista que suas atividades 
devem permanecer à disposição dos servidores;

IV – Dos servidores que executem atividades que, em razão 
da sua natureza, impossibilitem a sua realização e aferição via 
teletrabalho.

Artigo 11 - O servidor será desligado do teletrabalho, por 
ato do gestor da unidade de lotação ou por ato de ofício da 
Presidência, nas seguintes hipóteses: 

I - Pela não realização das tarefas fixadas pela Adminis-
tração;

II - No interesse da Administração;
III - Por necessidade da prestação de serviços presenciais;
IV - A qualquer tempo, em prol do serviço público;
V - A pedido do servidor.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 12 - O dia de atividade de teletrabalho corresponde-

rá a um dia normal de jornada de trabalho e será considerado 
para todos os fins de direito, excluída, tão somente, a parcela 
do auxílio transporte correspondente aos dias de teletrabalho.

Parágrafo único: É vedada a remuneração de servidores a 
título de horas extras para trabalhos realizados na modalidade 
de teletrabalho.

Artigo 13 - Os gestores das unidades de lotação e servido-
res participantes do teletrabalho deverão se atentar aos princí-
pios da administração pública, ao Estatuto do Servidor Público 
Estadual, às normas desta Corte e demais dispositivos legais 
aplicáveis aos servidores para realização de seus trabalhos, sob 
pena de responsabilização.

Artigo 14 - O Presidente do Tribunal de Contas decidirá 
sobre os casos omissos.

Artigo 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação.

São Paulo, 03 de agosto de 2016.
DIMAS EDUARDO RAMALHO – Presidente
ANTONIO ROQUE CITADINI
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
RENATO MARTINS COSTA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI - Auditor Substituto de Con-

selheiro
 RESOLUÇÃO Nº 06/2016
(TC-A-012437/026/15)
Altera a redação de dispositivo da Resolução nº 04/15, que 

dispõe sobre a autuação de processos de pequeno valor.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, em especial o inciso XXVI 
do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709, de 1993 e do número 
7, parágrafo único, do artigo 53, da mesma Lei.

Considerando o elevado número de processos em tramita-
ção em todas as dependências deste Tribunal;

Considerando a aproximação de novas metodologias de 
fiscalização;

Considerando a necessidade de racionalizar a instrução de 
feitos sujeitos à jurisdição desta Corte,

Considerando a prioridade na utilização de pessoal nas 
atividades fiscalizatórias;

Considerando a regra contida no artigo 113, da Lei Com-
plementar nº 709, de 1993; e por fim

Considerando as disposições contidas nos artigos 42 a 50 
da Lei Complementar n° 709, de 1993;

RESOLVE: 
Art. 1º - O artigo 3º da Resolução nº 04/2015 passa a vigo-

rar com a seguinte redação: 
“Art. 3º - As disposições dos artigos anteriores aplicam-se 

a processos de despesas de qualquer natureza, exceto aqueles 
referentes à prestação de contas de despesas processadas sob 
o regime de adiantamento, de que tratam os artigos 42 a 50 da 
Lei Complementar n° 709/93.”

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 03 de agosto de 2016.
DIMAS EDUARDO RAMALHO – Presidente
ANTONIO ROQUE CITADINI
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
RENATO MARTINS COSTA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI - Auditor Substituto de Con-

selheiro
 TRIBUNAL PLENO - SESSÃO ADMINISTRATIVA
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2016.
I - Ratificações - Artigo 26 da Lei de Licitações: 
a) inexigibilidade de licitação (artigo 25, inciso I, da Lei 

Federal nº 8666/93);
1. TC-A-13214/026/16 – Renovação das assinaturas de edi-

ções da Editora PINI LTDA. (Revistas “Construção e Mercado”, 
“Téchne”, “Arquitetura e Urbanismo” e “Tabela de Custos e 
Reformas – impresso e CD), para as Unidades Regionais, NAEC, 
ATJ-Engenharia e Biblioteca - nos termos do artigo 25, inciso I, 
da Lei Federal nº 8666/93 – Valor: R$11.424,00.

II - Outras Matérias: 
a) homologação de concursos: 
1. TC-A-30428/026/14 – Homologação do Concurso para 

provimento dos cargos de Auxiliar da Fiscalização Financeira II;

CONSIDERANDO as vantagens e benefícios advindos do 
teletrabalho para a Administração, para o servidor e para a 
sociedade;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a produtivida-
de à instrução de processos e a outros trabalhos do TCESP;

CONSIDERANDO a possibilidade de redução de custos 
operacionais desta Corte;

CONSIDERANDO os resultados positivos apresentados 
no projeto piloto de teletrabalho, decorrente da Resolução nº 
01/2016,

RESOLVE: 
Artigo 1º - Autorizar a realização de teletrabalho (home 

office) para execução das tarefas desempenhadas por servi-
dores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fora das 
dependências desta Corte, nos moldes desta Resolução.

DAS DIRETRIZES DO TELETRABALHO
Artigo 2º - São estabelecidas as seguintes diretrizes para a 

realização de teletrabalho: 
I - A execução de trabalhos por servidores na modalida-

de teletrabalho, assim entendida como aquela que pode ser 
desempenhada à distância, poderá ser exercida mediante solici-
tação voluntária do servidor que tenha interesse e possua perfil 
adequado para realização de teletrabalho, com concordância e 
justificativas prévias das chefias imediata e mediata;

II - Entende-se por servidor que detenha perfil adequado 
para realização de teletrabalho, aquele que desempenhe suas 
atividades de forma organizada, com autonomia, comprome-
timento, disciplina, capacidade de estabelecer prioridades em 
função de metas e objetivos traçados pelos superiores hierár-
quicos e visão integrada dos serviços prestados na sua unidade 
de lotação, notadamente reconhecidos por sua chefia imediata 
e mediata;

III - A realização de teletrabalho ficará restrita a tarefas que 
possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor;

IV - As atividades desempenhadas mediante teletrabalho 
deverão ser realizadas com eficiência, sem prejuízo dos serviços 
prestados por esta Corte aos jurisdicionados e aos cidadãos;

V - O teletrabalho não exclui a participação do servidor em 
reuniões, cursos ou eventos;

VI - O servidor deverá utilizar e-mail institucional, telefone 
próprio, aplicativos e sistemas informatizados determinados por 
esta Corte, durante o horário de Expediente, devendo perma-
necer integralmente disponível ao trabalho durante o período 
fixado para teletrabalho;

VII - O servidor participante do teletrabalho é responsável 
por viabilizar o espaço de trabalho e meios apropriados para a 
realização de suas atividades;

VIII - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não 
reembolsará qualquer despesa relacionada à telefone, internet, 
energia elétrica, mobiliário, insumos de informática, entre 
outras, incorridas durante a realização de teletrabalho.

DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TELETRABALHO
Artigo 3º - Poderão desempenhar atividades via teletra-

balho, os servidores lotados neste Tribunal, após três anos de 
efetivo exercício.

Artigo 4º - A participação de servidores na modalidade 
teletrabalho dependerá de prévia autorização das chefias ime-
diatas e mediatas de cada área de lotação, devendo ser pres-
tadas informações sobre os trabalhos realizados à Presidência, 
sempre que requisitados.

§ 1º - A participação no teletrabalho depende de solici-
tação voluntária formulada pelo servidor e endereçada a sua 
chefia imediata, instruída com declaração expressa de que o 
local em que executará as tarefas atende às exigências deste 
Tribunal.

§ 2º - A inclusão na modalidade de teletrabalho não cons-
titui direito e poderá ser revertida a qualquer tempo, em função 
da conveniência da Administração, por inadequação do servidor, 
desempenho inferior ao estabelecido ou necessidade presencial 
aos serviços.

§ 3º - As chefias imediatas e mediatas das dependências 
deste Tribunal selecionarão os servidores com perfil adequa-
do para execução de teletrabalho, sempre com justificativa 
expressa.

§ 4º - A quantidade de servidores que poderá participar da 
execução de teletrabalho está limitada a 30% do total de ser-
vidores lotados em cada área de trabalho, arredondando-se as 
frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior.

Artigo 5º - Não está autorizada a realização de trabalho 
extraordinário, para qualquer fim e por qualquer motivo, nos 
dias fixados para a realização de tarefas via teletrabalho.

Artigo 6º - O período para realização de teletrabalho fica 
restrito ao máximo de dois dos cinco dias que compõem a jor-
nada semanal do servidor.

DOS DEVERES DOS SERVIDORES E GESTORES DAS ÁREAS
PARTICIPANTES DO TELETRABALHO
Artigo 7º - Constitui dever do servidor participante do 

teletrabalho: 
I – Cumprir, no mínimo, a meta estabelecida por seus supe-

riores hierárquicos;
II – Atender às convocações para comparecimento às 

dependências do Tribunal de Contas;
III – Manter-se em condições de pronto retorno ao regime 

de trabalho presencial;
IV – Manter telefone e dados cadastrais atualizados peran-

te esta Corte;
V – Manter seu superior hierárquico imediato informado, 

por meio de e-mail dirigido à caixa de correio eletrônico insti-
tucional ou outro canal de comunicação previamente definido, 
acerca da evolução das tarefas realizadas mediante teletra-
balho, indicando eventual dificuldade, dúvida ou informação 
que possa prejudicar o andamento das atividades sob sua 
responsabilidade;

VI – Submeter-se a acompanhamento de desempenho por 
seu superior hierárquico;

VII – Preservar o sigilo dos dados acessados nos processos 
e programas informatizados disponibilizados por este Tribunal, 
mediante observância das normas internas de segurança da 
informação;

VIII – Dispor, as suas expensas, de infraestrutura física e 
tecnológica necessárias e adequadas à realização do teletra-
balho.

Artigo 8º - É de responsabilidade dos gestores das unida-
des participantes do teletrabalho: 

I – Observar o limite máximo de servidores participantes do 
projeto, nos termos do § 4º, do art. 4º desta Resolução;

II – Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho 
desempenhado pelo servidor;

DESPACHOS DO DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO 
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCEDENDO a: 
JOSE EDUARDO RODRIGUES, RG 5581627, 30 dias de férias 

referentes ao exercício de 1999, a partir de 29/08/2016, TCA-
1590/888/12;

MARCELO MUELLER PRADO SAMPAIO, RG 4.927.286, 
15 dias de férias referentes ao exercício de 1999, a partir de 
22/08/2016, TCA-2124/888/12;

TALITA MONTEMOR LENZI FONSECA, RG 9.895.696-6, 
15 dias de férias referentes ao exercício de 1999, a partir de 
08/08/2016, TCA-2567/888/12.

 DIRETORIA DE MATERIAIS

 DIRETORIA DE MATERIAIS
PROCESSO: TCA-17.176/026/16
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 126/2016
(RELATIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/16)
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: BEST DEAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELE-

TRÔNICOS LTDA – EPP (CNPJ: 17.949.541/0001-63)
OBJETO: Aquisição de 2.000 unidades de Lâmpada Tubular 

T8, Base G13, de 9 a 10w, comprim. aprox. 600mm; e Aquisição 
de 2.000 unidades de Lâmpada Tubular Led, Bulbo T8, Base 
G13, de 18 a 20w, compri-1200mm (1° aquisição dos itens 01 e 
02 do PE n° 24/16).

VALOR TOTAL: R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oito-
centos reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática: 
01.032.0200.4821 – Natureza de Despesa: 3.3.90.30.90

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Fede-
ral nº 10.520/02.

VIGÊNCIA DA ATA DE PREGISTRO DE PREÇOS: até 
13/06/17 – (12 (doze) meses, contados da data da publicação 
do extrato da ata, no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(14/06/2016)).

DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
10/05/2016.

DATA DA ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 
126/2016: 29/07/2016.

 DM2
 PROCESSO: TCA-40.419/026/13
2º TERMO - 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 08/14
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: BEE – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA-

ÇÃO LTDA. - ME
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e con-

servação predial da Unidade Regional de São José do Rio Preto 
– UR-08

PRAZO DE EXECUÇÃO: De 20/09/2016 a 19/12/2017
VIGÊNCIA: A partir de 20/09/2016
VALOR TOTAL: R$ 73.575,00 (setenta e três mil, quinhentos 

e setenta e cinco)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Atividade 4821 - elemento 

de despesa 3.3.90.37.96.
BASE LEGAL: Inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 

8.666/93 atualizada.
DATA DA ASSINATURA: 01/08/2016.
PROCESSO: TCA- 45.431/026/13
CONTRATO Nº 55/16
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: GBF COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDI-

CIONADO EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento e instalação de aparelhos de ar 

condicionado para uso nas dependências da Unidade Regional 
de Sorocaba (UR-09)

VALOR TOTAL: R$ 148.439,06 (cento e quarenta e oito mil 
quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática: 
01.032.0200.4821- Controle e Fiscalização Financeira e Orça-
mentária ,Elemento: 44.90.52.34.

BASE LEGAL: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e 
suas alterações.

VIGÊNCIA: Iniciar-se-á na data da publicação do seu extra-
to no Diário Oficial do Estado de São Paulo, encerrando-se na 
data de término da garantia dos aparelhos e dos serviços que 
será de 12 meses contados da data do Termo de Recebimento 
Provisório

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias corridos contados da data 
de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos 
Serviços

DATA DA ASSINATURA: 02/08/16

 DM5
 DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5
PREGÃO ELETRÔNICO TCE 53/16 - ABERTURA
Encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO TCE nº 53/16 

- Objeto do processo TC-A- 14.789/026/16, visando à contra-
tação de serviço telefônico de Discagem Direta Gratuita - DDG, 
na modalidade 0800, no sistema de tarifação reversa, para 
chamadas locais, intra-regionais e inter-regionais, oriundas de 
telefones fixos. A sessão pública será realizada por meio eletrô-
nico no site da Bolsa Eletrônica de Compras: www.bec.sp.gov.br 
(Pregão Eletrônico) com início previsto para 19/08/2016, às 10h. 
O edital na íntegra será disponibilizado nos endereços eletrôni-
cos: www.bec.sp.gov.br e www.tce.sp.gov.br.

 MATÉRIA ADMINISTRATIVA
 RESOLUÇÃO Nº 05/2016
(TC-A-008086/026/16)
Dispõe sobre a realização de teletrabalho (home office) no 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO 
as premissas e diretrizes traçadas no Planejamento Estratégico 
de 2016-2020, voltadas à realização das atividades deste Tribu-
nal com eficiência e eficácia;

CONSIDERANDO que a implantação do processo eletrônico 
nesta Corte de Contas, juntamente com o uso de tecnologias de 
informação e comunicação, possibilita a realização de trabalho 
à distância;

CONSIDERANDO a existência nesta Corte de sistema infor-
matizado que permite aos funcionários acessarem o conteúdo 
da rede interna de computadores mesmo quando não se encon-
tram nas dependências físicas do local de trabalho, através do 
sistema de Rede Privada Virtual (VPN);

PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000001014/009/08 00000000000000000000223/2007 12267/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TAUBATE
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000000830/007/04 00000000000000000034360/2003 09007/2009
0000000000064/007/06 00000000000000000037347/2005 10808/2009
0000000001245/007/07 00000000000000000005938/2005 08991/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
TIETE
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000000687/009/06 00000000000000000000005/2005 09731/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
UBATUBA
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000001973/007/07 00000000000000000008361/2006 11744/2009
0000000001068/007/08 00000000000000000002308/2008 09039/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA
VARZEA PAULISTA
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000026350/026/06 00000000000000000002508/2005 10097/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL
VITORIA BRASIL
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000001505/011/05 00000000000000000000005/2001 12799/2009
0000000001506/011/05 00000000000000000000005/2001 12800/2009
0000000001507/011/05 00000000000000000000005/2001 12801/2009
0000000001508/011/05 00000000000000000000005/2001 12802/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
VOTUPORANGA
PROCESSO-TC ORIGEM NUM.ARQUIVO
0000000001455/011/05 00000000000000000000108/2005 10564/2009

 ATOS ADMINISTRATIVOS

 ATOS DO PRESIDENTE

 ATOS DO PRESIDENTE – SESSÃO ADMINISTRATIVA
À vista do decidido em sessão convocada com fundamen-

to nos artigos 73 e 75 do Regimento Interno e realizada em 
03/08/2016: 

APOSENTANDO, a pedido, com proventos integrais, do 
QSTC: 

JURACY ARAUJO SILVA, RG 4.654.867-1, no cargo de Auxi-
liar da Fiscalização Financeira II, do SQC-II, TCA-1640/888/01 
(ATO 1132/2016);

VALDOMIRO MACIEL LEME, RG 9.505.987-8, no cargo 
de Auxiliar da Fiscalização Financeira II, do SQC-II, TCA-
1396/888/01 (ATO 1146/2016);

MARTA MARIA FREIRE DA COSTA, RG 8.064.213-5, no 
cargo de Agente da Fiscalização Financeira - Administração, do 
SQC-II, TCA-2111/888/01 (ATO 1175/2016);

LUIZ CARLOS LEITE, RG 7.615.822-6, no cargo de Auxiliar 
da Fiscalização Financeira I, do SQC-II, TCA-1493/888/01 (ATO 
1199/2016);

APARECIDA ABÍLIA BARROS DE ARAUJO, RG 13.046.075-8, 
no cargo de Auxiliar da Fiscalização Financeira II, do SQC-II, 
TCA-2725/888/01 (ATO 1244/2016).

EXONERANDO APARECIDA ABÍLIA BARROS DE ARAUJO, RG 
13.046.075-8, do cargo de Agente da Fiscalização Financeira, 
do SQC-I, do QSTC, em virtude de sua aposentadoria (ATO 
1245/2016).

EXONERANDO MARCOS LOPES, RG 9.552.802-7, do cargo 
de Agente da Fiscalização Financeira - Chefe, do SQC-I, do QSTC 
(ATO 1228/2016).

ATOS DO PRESIDENTE
CESSANDO os efeitos do Ato nº 161/2009, publicado no 

DOE de 28/01/2009, que designou ANTONIO CARLOS DA GAMA 
E SILVA, RG 4.144.400-0, ocupante do cargo de Agente da 
Fiscalização Financeira, do SQC-II, do QSTC, para exercer em 
substituição o cargo de Assessor Técnico, do SQC-I, durante o 
impedimento do titular (ATO 1196/2016).

DESIGNANDO VIVIANE HIEBRA GONÇALVES, RG 
28.133.925-9, ocupante do cargo de Agente da Fiscalização 
Financeira, do SQC-II, do QSTC, para exercer em substituição o 
cargo de Assessor Técnico, do SQC-I, durante o impedimento do 
titular (ATO 1197/2016).

 ATOS DO SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

 ATO DO SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
COLOCANDO À DISPOSIÇÃO da Secretaria–Diretoria Geral 

– SDG, a partir de 04/08/2016, SERGIO LUIZ BICALHO, RG 
M-4.075.455, ocupante do cargo de Auxiliar da Fiscalização 
Financeira II, do SQC-II, do QSTC (ATO 1258/2016).

 ATOS DO DEPARTAMENTO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO

 ATOS DO DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
CONCEDENDO o gozo de licença-prêmio aos servidores 

abaixo relacionados: 
EUNICE APARECIDA SEBBER LEITE, RG 5.485.255-9, TCA-

3957/888/14 (ATO 1252/2016);
ALEXANDRE LINDHOLM, RG 8.658.527, TCA-3217/888/14 

(ATO 1253/2016).
DESIGNANDO: 
RUBENS BAPTISTA FERREIRA FILHO, RG 10.997.123, ocu-

pante do cargo de Agente da Segurança da Fiscalização; FER-
NANDO CESAR ROSA DE ARAUJO, RG 43.534.345-2, ocupan-
te do cargo de Assistente Técnico de Gabinete I; MARILENE 
RODRIGUES, RG 13.893.057-0, respondendo pelo cargo de 
Agente da Fiscalização Financeira-Chefe, todos do SQC-I, e 
CLAUDIO TSUTOMU GOTO, RG 29.187.451-4, ocupante do 
cargo de Auxiliar da Fiscalização Financeira II, do SQC-II, todos 
QSTC, para comporem Comissão de Fiscalização, objeto do 
processo TCA-3896/026/16, cabendo ao primeiro a gestão do 
contrato (ATO 1255/2016);

LUCIANA DE SOUZA FREITAS, RG 32.388.196-8, ocupante do 
cargo de Auxiliar da Fiscalização Financeira II, do SQC-II, do QSTC, 
para exercer em substituição o cargo de Chefe de Seção Técnica, 
do SQC-I, durante o impedimento de Denise Kessler Nazareth, por 
doação de sangue e abono, respectivamente (ATO 1257/2016).
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