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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos vinte dias de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se
presencialmente a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de João Raimundo de Oliveira,
presentes os Senhores Diretores: Vítor César Ba�sta Aveiro - Diretor Técnico e Marcos Vinícius Boaron -
Diretor Administra�vo e Financeiro. Na abertura o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
desejou saúde a todos. Em seguida convidou o sr. Ero�des Viera Lima para par�cipar da reunião.
Inicialmente o sr. Presidente informou que par�cipou de reunião na tarde do dia dezenove de janeiro de
dois mil e vinte e dois, com o sr. Secretário de Estado de Economia para tratar de assuntos da Empresa,
tais como gra�ficação de permanência, plano de saúde, �quete refeição, reajuste e dos projetos da TCB.
Informou também sobre a reunião com o Sindicato e a comissão representante dos empregados, na
manhã desta quinta-feira. Em seguida, passou a palavra para o sr. Diretor Técnico que informou acerca do
processo referente ao skid, sendo que a empresa Petrobrás S.A. foi priva�zada e após contato com o
novo representante, a manifestação foi pela assinatura do termo de comodato com data de vigência
retroa�va ao período acordado com a então Petrobrás Distribuidora S.A, sendo feita reunião com
regionais para tratar do assunto e solicitou minuta do termo de comodato, sendo enviada pelo Diretor
Técnico. Assim, o sr. Presidente citou sobre a parte burocrá�ca do serviço público, não possibilitando a
assinatura retroa�va. Na oportunidade, o sr. Vieira informou que a Controladoria-Geral do Distrito
Federal (CGDF), através do monitoramento de auditorias encaminhou o�cio solicitando o andamento,
inclusive desse assunto. Nesse contexto, o sr. Presidente solicitou ao sr. Diretor Técnico que fizesse novo
contato com a atual empresa e solicitasse a assinatura do termo de comodato após a elaboração do
documento. Prosseguindo, citou sobre a gestão de frota das vans do DF Acessível constante no processo
00095-00000035/2022-04, sugerindo que seja criada comissão para tratar do assunto por ser complexo.
Assim, o sr. Presidente citou sobre o contrato de gestão de frota da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEE/DF), sendo solicitado ao sr. Chefe da UCGR a análise do Termo de Referência da
SEE/DF e orientou pelo agendamento de reunião virtual entre os empregados desta TCB, como Vieira,
André Peixoto e Danilo, para debater o modelo da contratação. Em seguida, informou sobre do relatório
constante no processo sigiloso 00095-00000125/2021-14, que trata da Comissão Especial de Sindicância
da obra de reforma tratada como serviços de manutenção e o direcionamento da contratação da
empresa Murano, salientando sobre a importância do Regulamento Disciplinar de Pessoal e do Código de
Conduta e Integridade. Em seguida, passou a palavra para o sr. Diretor Administra�vo e Financeiro que
informou sobre o andamento do processo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tendo
como data para eleição os dias 22, 23 e 24 de março. Passando assim, para o processo sigiloso 00095-
00000059/2021-74, que trata da Comissão Especial de Sindicância inerente ao prejuízo pela falta de
comprovação fiscal, o qual elaborou relatório e voto. Dando prosseguimento, tratou sobre a assinatura e
a aprovação nos termos de referências, podendo ser o objeto da Diretoria Técnica devendo adequar o
fluxo. Em seguida, o sr. Presidente informou sobre o processo 00095-00000017/2021-33, que tem como
objeto a aquisição de pneus novos, no valor es�mado de R$607.038,60 (seiscentos e sete mil, trinta e
oito reais e sessenta centavos), conforme quan�dades e especificações descritas no Termo de Referência
SEI 78057396. Deliberação: aprovado o Termo de Referência analisado pela Unidade de Conformidade e
Gestão de Riscos SEI 77841804, e da Assessoria Jurídica, SEI 78121075, autorizando a deflagração de
processo administra�vo, através da Resolução número um de dois e vinte e dois, SEI 78355140. Logo
após, informou a respeito do início dos procedimentos visando nova licitação tendo como objeto o
serviço de tecnologia, atualmente contemplado pelo contrato número dois de dois mil e vinte,
SEI 34071477. Em seguida, informou que tratou sobre a descentralização de recursos com a Secretária de
Desenvolvimento para o projeto SEDES I�nerante, para transformação e adaptação do veículo, ficando o
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sr. Diretor Técnico responsável por verificar e disponibilizar o veículo. Em con�nuidade, o sr. Presidente
solicitou o envio bimestral dos dados operacionais da frota, e posteriormente as duas diretoriais
apresentarem relatórios de suas áreas. Por fim, informou sobre os critérios do Plano de Demissão
Voluntária (PDV) devendo criar grupo de trabalho para análise. Passando a palavra para o sr. Vieira que
apresentou o Relatório de Governança, con�do no processo 00095-00001323/2021-97, debatendo
acerca dos dados apresentados pela Diretoria Técnica. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, agradecendo a presença de todos.

 

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Técnico

 

MARCOS VINÍCIUS BOARON

Diretor Administra�vo e Financeiro 
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