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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos três dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e dez minutos, reuniu-se de forma
virtual 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.
Inicialmente o sr. Presidente informou sobre o processo 00095-00000606/2021-11, que tem como objeto
a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de óleos lubrificantes e derivados para
frota da TCB, com valor es�mado em R$ 758.293,88 (setecentos e cinquenta e oito mil duzentos e
noventa e três reais e oitenta e oito centavos), conforme quan�dades e especificações descritas no Termo
de Referência (TR) SEI 78293905, devendo ter o TR aprovado pela Diretoria Colegiada devido ao valor e a
autorização visando a deflagração do processo administra�vo, conforme Ar�go trinta e um, inciso quinze
do Estatuto Social desta TCB. Deliberação: aprovado o Termo de Referência analisado pela Unidade de
Conformidade e Gestão de Riscos SEI 69586963 e da Assessoria Jurídica, SEI 78327260, e autorizada a
deflagração de processo administra�vo, através da Resolução número quatro de dois e vinte e dois,
SEI 79313648. Em con�nuidade, o sr. Presidente informou que está tramitando o processo que trata da
contratação de consultor, que será responsável pelo auxílio na elaboração de termo de referência
de tecnologia, sendo necessário além do conhecimento em Tecnologia da Informação exper�se em
Transporte Escolar. Sendo assim, informou a respeito da reunião com o Subcontrolador de Controle
Interno, sr. Gustavo Rodrigues Lírio, que aproveitou para conhecer o Centro de Controle Operacional
(CCO). O sr. Presidente comunicou que o monitoramento foi suspenso e que fará gestão obje�vando
a atualização das rotas dos veículos pertencentes ao Transporte Escolar, sendo realizado o
rastreamento do quilômetro rodado. Comunicou também que na próxima segunda-feira fará reunião a
respeito da prestação de contas do Exercício de 2021 do Transporte Escolar. Na oportunidade, o sr.
Diretor Técnico apresentou duas opções para gestão da contratação do serviço DF Acessível, sendo a
primeira: os motoristas saírem da Garagem Central desta TCB; e a segunda: o sistema de remuneração
será dividido em parte fixa compreendida em mão de obra e seguro, e variável da manutenção, insumos
e combus�vel. Assim apresentou o número de cento e sessenta viagens por dia, excluindo final de
semana e feriados. No�ficou também que no dia dois de fevereiro do corrente ano foi feita uma viagem
experimental e que na próxima segunda-feira fará novo teste com três vans, de forma simultânea. O sr.
Presidente ques�onou se exis�u a simulação caso ocorra algum problema/falha com o veículo, sendo
esclarecido que será feita na saída de segunda-feira. Finalizando o sr. Diretor Técnico informou que na
próxima sexta-feira será feito teste nos validadores dos ônibus da TCB com cartões de crédito e débito,
com a presença de outras operadoras, do BRB, da SEMOB e da Transdata. 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
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MARCOS VINÍCIUS BOARON

Diretor Administra�vo e Financeiro 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Matr. 60.706-1,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 15/02/2022, às 15:43,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060583-2,
Diretor(a) Técnico(a), em 15/02/2022, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINÍCIUS BOARON, Diretor(a)
Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 15/02/2022, às 16:12, conforme art. 6º do Decreto n°
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