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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos vinte e três dias de março de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se de
forma presencial 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
convidou o Administrador, sr. Ero�des Vieira Lima, para par�cipar da mesa. Em seguida informou acerca
do processo 00095-00000066/2021-76, que tem como objeto a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário da Garagem Central da TCB e da Garagem de
Planal�na/DF, com valor es�mado em R$ 275.572,99 (duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e
setenta e dois reais e noventa e nove centavos) anual, sendo necessário ra�ficar a Inexigibilidade de
Licitação, conforme Art. 6º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TCB. Deliberação: a
Diretoria Colegiada ra�ficou a Inexigibilidade de Licitação através da Resolução número oito de dois mil e
vinte e dois (SEI 82738312). Em con�nuidade, o sr. Presidente solicitou ao sr. Diretor Técnico que
encaminhe os processos de alterações de linhas e pedidos afins, como o assunto con�do no
processo  00095-00001111/2021-18, que solicitou alterações operacionais nas Linhas 131.3, 108.5 e
108.8, ficando acordado entre as diretorias a alteração de trâmite dos processos. Em seguida, o sr.
Presidente solicitou ao sr. Diretor Técnico que sejam encaminhados relatórios mensais do Serviço DF
Acessível, para que seja feito o acompanhamento da prestação de serviço. Na oportunidade, o sr. Diretor
Técnico manifestou concordância e informou o envio de relatórios à Presidência. Em prosseguimento, o
sr. Presidente solicitou a instalação dos cabos na Porta Cam dos veículos pertencentes ao Sistema de
Transporte Público Cole�vo (STPC), gerando a telemetria dos ônibus com informações em tempo real dos
veículos, tais como: impedimento, velocidade, rotação dos motores. Sendo assim, o sr. Diretor Técnico
informou que vai solicitar à BRY USA a instalação dos cabos. Em seguida, o sr. Presidente informou sobre
o Contrato número trinta e seis de dois mil e vinte e um (SEI 65363830, firmado com a empresa Ciapetro
Distribuidora de Combus�veis, pertencente ao processo 00095-00000117/2021-60, que findará a
execução em julho do corrente ano. Sendo assim, o sr. Presidente  trouxe para debate a renovação,
mediante Termo Adi�vo ou realização de nova licitação, os diretores analisaram quanto ao preço disposto
no instrumento em vigor e a atual situação de aumento no combus�vel. Deliberação: a Diretoria
Colegiada decidiu pela elaboração de Termo Adi�vo. Em seguida, o sr. Presidente informou sobre o
processo 00095-00000271/2022-12, que trata do aumento dos honorários dos Diretores da
TCB. Deliberação: a Diretoria Colegiada manifestou favorável quanto ao reajuste da remuneração dos
membros da Diretoria Colegiada e dos Conselhos de Administração e Fiscal da TCB, em dez virgula
dezesseis por cento, através da Resolução número nove de dois mil e vinte e dois (SEI 82850997). Em
seguida, o sr. Presidente passou a palavra para o sr. Vieira para tratar do processo 00095-00000566/2020-
27, a respeito do Regimento Interno que na oportunidade explanou sobre o trabalho feito pelo Grupo de
Trabalho, sendo a Superintendência de Planejamento e Projetos Especiais (SUPPE) a unidade orgânica 
que sofreu maior número de alterações, de acordo com as alterações no organograma. Nas demais
unidades foram feitas alterações com o obje�vo de readequar e organizar, como por exemplo o
remanejamento permanente dos contratos da Gerência Financeira (GEFIN) para Unidade de Licitações e
Compras; melhoria no texto que trata da questão dos débitos trabalhistas, na Seção de Contabilidade e
na Seção de Gestão de Pessoas da Diretoria Administra�va e Financeira, dentre outras. Na oportunidade,
o sr. Vieira ressaltou que faz-se necessária a alteração na estrutura da TCB. Deliberação: a Diretoria
Colegiada manifestou-se favorável através da Resolução número dez de dois mil e vinte e dois
(SEI 82747557). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e
vinte e dois minutos, agradecendo a presença de todos.

https://www.tcb.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/REGULAMENTO-COM-AJUSTE.pdf
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Diretor Administra�vo e Financeiro 
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