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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos onze de julho de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, reuniu-se de forma presencial a Diretoria
Colegiada da Empresa, sob a Presidência de João Raimundo de Oliveira, presentes
o Senhor Diretor Marcos Vinícius Boaron - Diretor Administra�vo e Financeiro e respondendo pela
Diretoria Técnica por mo�vo de licença remunerada do sr. Vítor César Ba�sta Aveiro, conforme Resolução
número doze de dois mil e vinte e dois, SEI 90799441. Na abertura o sr. Presidente agradeceu a presença
do Diretor e em seguida informou sobre a necessidade de deflagrar processo administra�vo com a
finalidade de contratar empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, de serviços de lavagem de veículos; de serviços gerais, como: copa, bombeiro
hidráulico, recepcionista e de eletricista predial, para atender esta TCB, visto que a empresa Contratada J
MACEDO PEREIRA - ME manifestou-se contrária com a renovação do Contrato nº 25/2020, conforme
constante no O�cio número quatrocentos e cinquenta e um de dois mil e vinte e dois, SEI 88178272 -
SEADM / ADJEL, de trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. Assim, a Diretoria Administra�va e
Financeira autuou o processo número 00095-00000633/2022-75, com tal finalidade. Deliberação: o
Colegiado manifestou favorável com o Termo de Referência número trinta e cinco, SEI 90329454,
da Seção de Serviços Gerais e Almoxarifado, com valor es�mado em dois milhões, quatrocentos e
quarenta mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos, mediante Resolução número vinte e
três dois mil e vinte e dois, SEI 90757383.  Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a
reunião às catorze horas e vinte minutos, agradecendo a presença de todos.

 

 JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

MARCOS VINÍCIUS BOARON

Diretor Administra�vo e Financeiro e Diretor Técnico - Respondendo

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Matr. 60.706-1,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 12/08/2022, às 12:36,
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 - Matr. 60.717-7,
Diretor(a) Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 12/08/2022, às 14:34, 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.
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