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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

Aos dezessete dias de março de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se de forma
presencial a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de Thiago Gomes Nascimento -
Presidente subs�tuto, presentes o Senhor Vítor César Ba�sta Aveiro - Diretor Administra�vo e
Financeiro e Luanne Lira Garcia - Chefe de Gabinete. Tendo como convidado o senhor Jairo Ubiraci
Bap�sta Salles Brandizzi - Superintendente de Planejamento e Projetos Especiais. Na abertura o sr.
Presidente Subs�tuto agradeceu a presença de todos e em seguida passou-se a análise do item de pauta.
Processo 00095-00000531/2022-50, fora apresentado relatório com o impacto da repactuação a ser
aplicado nos contratos do transporte escolar que se encontram em vigência, através do qual há um
entendimento de aplicação imediata da repactuações dos períodos compreendidos, assim como na
aplicação da depreciação da frota de conformidade com a realidade operacional e como executadas pelas
contratadas, devendo os respec�vos valores serem devidamente lançados nos contratos e com os seus
efeitos a par�r de janeiro de 2023. Deliberação: a Diretoria Colegiada acatou o Relatório Técnico do
Grupo de Trabalho, SEI 108262019, com as ressalvas de que sejam corrigidos os dados nos termos da
Portaria nº 73, de 19/12/2022, que trata do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC; que seja
adotada a tabela número 6 do Relatório Técnico e que os pagamentos inerentes ao mês de fevereiro de
dois mil e vinte e três que já foram calculados, sejam res�tuídos para novo cálculo de acordo com a
tabela. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às onze horas e quarenta
minutos, agradecendo a presença de todos.

 

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor-Presidente Subs�tuto

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Administra�vo e Financeiro

Documento assinado eletronicamente por THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0060735-5,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília subs�tuto(a), em 17/03/2023, às
13:10, 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. 0060757-6,
Diretor(a) Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 17/03/2023, às 13:48, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 108448132 código CRC= 08751731.
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