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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos vinte e dois dias de novembro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, reuniu-se de forma
presencial a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de João Raimundo de Oliveira, presentes
os Senhores Diretores: Thiago Gomes Nascimento - Diretor Técnico, Marcos Vinícius Boaron - Diretor
Administra�vo e Financeiro e Lamara Cardina Cardoso Almeida - Chefe de Gabinete. Na abertura o sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e em seguida deu início tratando dos processos rela�vos ao
Plano de Demissão Voluntária - PDV, dos seguintes empregados públicos cedidos: JAILDO HONORIO
FERREIRA (00410-00001203/2018-38), SIMÃO XAVIER DA SILVA FILHO (0410-001140/2015) e MARIA
LÚCIA CANUTO (00040-00029662/2020-74). Deliberação: todos os empregados retromencionados estão
liberados pela Diretoria Colegiada desta TCB. Assim, os processos devem ser encaminhados à Gerência de
Pessoal Empregado - GEPEM para prosseguimento. Posteriormente, o sr. Presidente tratou sobre o
processo número 00095-00000653/2021-65, que tem como objeto a licitação da garagem desta Empresa
Pública localizada na Área Especial número catorze, em Planal�na - Distrito Federal, com área total de
dezessete mil trezentos e quarenta metros, que em conformidade com o Laudo de Avaliação da
TERRACAP, SEI 91557697, tem como valor mínimo mensal a importância de trinta e sete mil e novecentos
reais. Deliberação: a Diretoria Colegiada manifestou-se favorável com o Termo de Referência número
vinte e cinto da Seção de Patrimônio, Arquivo e Pesquisa, SEI 99696908, que deverá ser encaminhado ao
Conselho de Administração desta TCB para atender o disposto no Ar�go vinte e três do Estatuto Social
Inciso trinta, mediante Resolução número trinta e dois de dois mil e vinte e dois, SEI 100471734, de vinte
e dois de novembro de dois mil e vinte e dois. Em con�nuidade, comunicou a respeito do processo
número 00095-00000117/2022-41, que tem como objeto a contratação de empresa especializada
em fornecimento, implantação, garan�a, suporte e hospedagem de solução de so�ware para gestão de
empresa de transporte cole�vo urbano, fretamento e transportes especiais, com valor anual es�mado
total da contratação em seis milhões, seiscentos e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e noventa
e seis centavos, sendo que a contratação ocorrerá mediante Sistema de Registro de Preço -
SRP. Deliberação: o Colegiado manifestou-se favorável com o Termo de Referência número trinta, da
Unidade de Tecnologia da Informação, que foi devidamente analisado pelas unidades orgânicas
responsáveis, SEI 100431512 e 100467255. Assim, o processo deverá ser encaminhado ao Conselho de
Administração para aprovação do Termo de Referência e autorização de deflagração de processo
administra�vo licitatório, mediante Resolução número trinta e três de dois mil e vinte e dois,
SEI 100472503, de vinte e dois de novembro de dois mil e dois. Em seguida, tratou sobre a necessidade
desta Empresa Pública em adquirir computadores, monitores, notebook, tablet, switch layer dois e três,
storage e servidor, conforme constante no processo número 00095-00000761/2021-38, informou que a
Unidade de Licitações e Compras apresentou o Relatório número doze, SEI 100439904, que assim no�cia:
item um - computador completo, cinquenta e duas unidades, com valor unitário de três mil novecentos e
noventa e três reais e noventa e nove centavos; item quatro -  notebook, seis unidades com valor unitário
de três mil novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos; item dois - computador
completo, treze unidades com valor unitário de três mil oitocentos e cinquenta e nove reais; item três -
monitor, trinta unidades com valor unitário de quinhentos e noventa e nove reais; item seis - switch
layer três, duas unidades com valor unitário de nove mil cento e dezenove reais; item oito - storage, uma
unidade com valor unitário de dezenove mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro
centavos; e item nove storage, uma unidade com valor unitário de trinta e sete mil e oitocentos reais,
sendo que o item cinco está em fase recursal, portanto, os itens mencionados podem
ser homologados. Deliberação: a Diretoria Colegiada autorizou a homologação dos item citado mediante
Resolução número trinta e quatro de dois mil e vinte e dois, SEI 100476475, de vinte e dois de novembro
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de dois mil e vinte e dois. Por fim, informou sobre o processo número 00095-00000650/2021-21, que
tem como objeto  a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de  impressão
corpora�va (outsourcing de impressão), compreendendo impressão, digitalização e reprodução de
cópias, incluindo assistência técnica, manutenção preven�va e corre�va dos equipamentos com
subs�tuição de peças, bem como o fornecimento de sistema de gerenciamento e contabilização
(bilhetagem) e consumíveis, com a exceção de papel, assim como serviços de gestão, controle e
operacionalização da solução na TCB, na oportunidade o sr. Presidente informou que considerando o
valor pelo período de sessenta meses do contrato a ser elaborado estar es�mado em um milhão, treze
mil cento e setenta e seis reais e vinte centavos, o processo deverá ser encaminhado ao Conselho de
Administração desta TCB para aprovação do Termo de Referência e autorização de deflagração de
processo administra�vo visando a contratação em comento. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença
de todos.

 

 JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor Técnico

 

MARCOS VINÍCIUS BOARON

Diretor Administra�vo e Financeiro

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Matr.0060706-1,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 23/11/2022, às 11:14,
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 THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0060735-5,
Diretor(a) Técnico(a), em 23/11/2022, às 13:11, 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.0060717-7,
Diretor(a) Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 23/11/2022, às 13:24, 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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