NÚMERO

ÓRGÃO

OBJETO

VIGÊNCIA

VALOR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

1

0

Prestação de Serviços Assistenciais - SESI - Serviço Manutenção dos serviços assistenciais que a mesma presta aos seus
Social da Indústria
empregados e respectivos dependentes, observadas as condições.

24/05/2020

-

2
3

0
0

Termo de Cooperação Técnica Financeira - SENAI - Manutenção dos serviços assistenciais que a mesma presta aos seus
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
empregados e respectivos dependentes, observadas as condições.
BRB - Banco de Brasília S/A
Consignação enre a NOVACAP E o Banco de Brasília

24/05/2020
17/10/2024

-

26/03/2020

3.112.938,61

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

4

007/2015

Convênio Companhia Imobilária de Brasília

Contratação de serviços continuos de operação, manutenção preventiva,
corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais/equipamentos de mão-deobra com realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,
equipamentos, drenagem, e instalações de irrigação do gramado do Estádio
Nacional de Brasília - Mané Garrincha.

5

001/2019

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal

6

001/2018

Convênio Fundação Hemocentro de Brasília

Elaboração de estudos técnicos, projetos, orçamento, cronograma físicofinanceiro, realização de licitaçõa, bem como acompanhamento e fiscalização
da obra de recuperação estrutural e revitalização dos viadutos, localizados na
DF-02, rodovia sob a jurisdição do DER-DF.
Elaboração de projetos e estudos de Egenharia para modernização das
instalações predial (infraestrutura) da sede da Fundação Hemocentro de
Brasilia

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito
Federal

Cooperação técnica, administrativa e financeira entre os partícipes
SEMA/DF e a NOVACAP com vistas a construção de 03 (três) centros de
triagem e reciclagem de resíduos sólidos e 01 (uma) central de
comercialização de materiais recicláveis, no imóvel cedido pela Secretaria de
Patrimôno da União à CETCOOP, localizado no Pátio Ferroviário de
Brasília, situado entre a EPIA, EPCL, EPCA e SAAN, da Região
Administrativa de Brasília-DF.

7

002/2016

22/02/2020

4.500.000,00

09/07/2020

959.087,06

07/09/2020

40.187.672,35

8

9

10

001/2019

001/2017

046/2013

Acordo de Cooperação Técnica - Fundação Israel
Pinheiro

Desenvolvimento de ações culturais, de valorização da comunidade,
promoção da ética, da cidadania, do desenvolvimento urbano sustentável,
devesa do patrimônio histórico, cultural e ambiental, bem como ações de
manutenção e conservação da área verde e de paisagismo do terreno ocupado
pelo Espaço Israel Pinheiro

22/10/2020

-

Convênio com a Casa Civil e Militar

Estabelecimento de mútua cooperação entre os participantes, elaboração de
projeto técnico, orçamento, licitação e contratação de empresa especializada
na prestação de serviços técnicos de engenharia, para fins de manutenção
preventiva e corretiva, com substituição de peças, de 04 (quatro) elevadores,
instalados no Palácio do Buriti, por meio de repasse de recursos pela
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais à
NOVACAP.

27/10/2020

98.400,00

Contrato de Prestação de Serviços - Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica para análise dos
projetos de arquitetura e complementares de engenharia de construção das
edificações anexas ao bloco "C" da Esplanada dos Ministérios, em terreno
situado na quadra 01, lote 03, do Setor de Administração Federal Sul
(SAF/SUL), destinado a futura sede do Ministério do Desenvolmento Social
e Combate a Fome (MDS).

20/11/2020

417.337,60

Câmara Legislativa do Distrito Federal

Modernização e execução de serviços continuados de manutenção
preventiva, corretiva, preditiva e assistência técnica, com fornecimento de
peças, materiais e insumos dos sistemas de elevadores da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, mediante prestação de serviços técnicos profissionais
especializados para realização de certame licitatório, incluindo a elaboração
de elementos técnicos, orçamento, contratação e acompanhamento e
fiscalização da obra, comprreendendo medições mensais, com repasses
financeiros da concedente, recebimentos provisório e definitivo dos serviços.

31/12/2020

1.019.222,62

08/03/2021

7.906.547,67

05/08/2021

26.422.143,21

11

001/2019

12

002/2019

Convênio Procuradoria Geral do Distrito Federal

13

037/2019

Convênio Companhia Imobilária de Brasília /
Secretaria de Educação

Cooperação entre os partícipes visando à conclusão da obra do novo EdifícoSede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mediante a prestação de
serviços técnicos profissionais especializados na área de arquitetura e
engenharia, compreendendo os serviços de supervisão técnica, elaboração de
cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia.
Construção da Escola Classe da quadra 203 do Itapóã, da Escola Classe da
quadra 304, no Recanto das Emas e da Escola Classe 425, em SamambaiaDF

14

001/2017

Termo de Cooperação Técnica - Secretaria de Saúde

Realização serviços técnicos regulares especializados de engenharia e
arquitetura tais como, elaboração de projetos, orçamentos, relatórios de
execução, cronogramas, laudos técnicos, execução de serviços de reformas,
manutenção, fiscalizações e urbanização a serem executados pela
NOVACAP e indicados pela SES/DF.

05/09/2022

-

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

15

016/2019

Convênio Companhia Imobilária de Brasília

Execução de obras de implantação de estacionamento na ARIE-CRULS, em
área lindeira a quadra CRNW 711, do Setor de Habitações Coletivas
Noroeste, em Brasília - DF.

16

060/2019

Convênio Companhia Imobilária de Brasília

Execução de obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em
trecho da Rua 10 da Região Administrativa de Vicente Pires/RA-XX -DF

30/06/2020

Acordo de Cooperação Técnica - Agência
Reguladora de águas, Energia e Saneamento do
Distrito Federal.

Cooperação técnica entre a ADASA e a NOVACAP para apoio institucional
mútuo no desenvolvimento do Projeto da ADASA intitulado "Digitalização
de cadastro e georreferenciamento do sistema de drenagem urbana do
Distrito Federal, com vista ao desenvolvimento de sistema de informação
geográficas aplicado à gestão do sistema de drenagem de águas pluviais no
Distrito Federal.

30/11/2020

17

002/2016

09/05/2020

415.850,82

1.142.849,57

-

18

132/2011

Convênio Companhia Imobilária de Brasília

19

046/2016

Convênio Companhia Imobilária de Brasília

Execução das obras de implantação do Parque Burle Marx, compreendendo a
execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, das vias e estacionamentos
do parque; a execução de ciclovias e calçadas; de sinalização viária; sistema
de drenagem e calçadas em pedra portuguesa.
Acesso ao sistema eletrônico corporativo visualizador de dados espaciais de
geoprocessamento - TERRAGEO - cujos direitos patrimoniais e autorais são
da TERRACAP.

001/2018

Termo de Cooperação Técnica - NOVACAP
/SINESP

Elaboração de estudos, projetos, orçamentos, licitações, fiscalização e
prestação de contas, além das execução direta ou indireta de obras e/ou
serviços de edficações e de urbanização no âmbito do Distrito Federal.

05/06/2023

-

Termo de Cooperação Técnica - SETUR, SEPE,
BRB, RA-I

Transferência pelo DF ao BRB da gestão do complexo urbanistico da torre de
tv, composto: pela torre de tv de BSB e pela fonte luminosa da torre de tv,
ambos sob a carga patrimonial da SETUR, pela Feira de Artesanato da torre
de tv de BSB e Jardim Burle Marx, áreas públicas sob a gestão da RA-I,
todos localiados na cidade de Brasília-DF, visando a reativação e a
revitalização deste espaço e a viabilização de demais projetos que comporão
o corredor cultural do Banco de Brasília - BRB.

29/10/2039

-

20

21

002/2019

31/12/2020

24/06/2021

32.824.914,55

-

PRESÍDÊNCIA NOVACAP

22

003/2015

Obras e serviços e urbanização na ADE Centro Norte, no Setor de Materiais
de Construção e Setor de Indústria, na região administrativa da Ceilândia;
Na área de Múltiplas Atividades do Gama; Na região administrativa do
Convênio Secretaria de Desenvolvimento Econômico Gama; Polo de Desenvolvimento Econômicao Juscelino Kubistchek e na
do Distrito Federal / Secretaria de Obras
Região Administrativao de Santa Maria - Distrito Federal.

10/12/2020

-

29/01/2035

-

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

23

20/00007-3 Contrato de Financiamento - Banco do Brasil S/A

Custear despesas de capital (investimentos) constantes na Lei Orçamentária
Anual - LOA 2015 e dos exercícios subsequentes do Distrito Federal.

Edson José da Conceição
Chefe da Seção de Controle de Convênios e Contratos
27/01/2020

