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22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Legislação Atualizada e Síntese das Competências 

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS - 

Legislação Atualizada e Síntese das Competências 
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A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP foi criada pela Lei no 2.874, de 19 de 
setembro de 1956, revogada em parte pela Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972, inicialmente com o 
objetivo de construir Brasilia, e hoje atende toda a população do Distrito Federal com serviços de 
zeladoria, obras de urbanização e edificações públicas de interesse coletivo. As atribuições relativas 
urbanização, edificações e ajardinamento permaneceram até os dias atuais. As atividades de implantação 
e manutenção de redes de drenagem, edificações, pavimentos, areas verdes e arborização para toda a 
população são desafios sempre alinhados com as diretrizes do Governo do Distrito Federal. Atualmente a 
NOVACAP é regida pela Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Distrital no 37.967, de 20 
de janeiro de 2017, e, nos termos deste, pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e, ainda, pelas 
deliberações da Comissão de Valores Mobiliários. Somos uma Empresa Pública, constituída sob a forma 
de sociedade por ações, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e prazo 
indeterminado de duração, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal. 

A Empresa atua na prestação de serviços de urbanização e infraestrutura, compreendendo as 
seguintes atividades: gerenciamento e execução de obras e serviços de urbanização e construção civil, 
fiscalização de obras públicas de infraestrutura, bem como desenvolvimento de estudos e projetos. A 
consecução dos objetivos da Companhia se da conforme demanda do Governo do Distrito Federal, de 
seus brgãos, Autarquias, Fundações e demais Empresas e Entidades, mediante a correspondente 
designação e disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros necessários e suficientes para o 
seu atendimento. 

A função social da NOVACAP compreende o atendimento à população do Distrito Federal com vistas ao 
alcançe do bem-estar coletivo, à alocação econômico-social eficiente dos seus recursos, a prestação dos 
serviços que constituem seu objeto, com respeito à sustentabilidade ambiental, h responsabil idade social 
coorporativa, contribuindo para ampliar o desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira. Manter a 
qualidade de vida dos habitantes do Distrito Federal é um desafio tão nobre quanto foi construir Brasilia 
a 60 anos, e independente do tamanho do desafio, a NOVACAP conta com um corpo técnico qualificado, 
com empregados experientes e motivados para atender as necessidades da população do Distrito 
Federal. 

NOVACAP: 64 ANOS DEDICADOS AO PROGRESSO DE BRASILIA E A EXUBERÂNCIA DA 
NATUREZA 

Passados 64 anos de sua criação, a NOVACAP segue como grande aliada do desenvolvimento do Distrito 
Federal e da proteção do meio ambiente, se preparando para um período de modernização. Uma história 
escrita em letras de ouro no passado e presente de Brasilia. Além da missão de construir a nova capital 
do pais, do papel social junto aos candangos, seguiu com seu trabalho dinâmico de zelar pelo patrimônio 
público, cuidar da infraestrutura, deixar a cidade mais florida e proporcionar qualidade de vida para as 
pessoas. A Companhia foi responsável também, pela construção do Lago ParanoS, o nosso "mar" em 
Brasilia. Além da importância do Lago Paranoa, graças à NOVACAP, o Distrito Federal tem mais deilchlco 



milhões de árvores plantadas, imensas áreas verdes, variedade de flores nos canteiros, gramados e 
pragas. Um arco-iris de cores por toda parte. Brasilia possui árvores de espécies tão variadas quanto as 
das florestas tropicais e por isso está sempre viva. Arvores, arbustos e flores fazem parte do cotidiano 
de quem vive no Distrito Federal. A cada mês podemos observar uma ou mais espécie arbórea florida. 

A NOVACAP, através do seu Departamento de Parques e Jardins - DPJ, produz espécies nativas do 
Cerrado, tais como: ipês-amarelos, roxos, rosas e brancos, quaresmeiras, sucupiras, aroeiras, copaibas, 
que são importantes por fazerem parte do ecossistema primitivo ou bioma do Cerrado. Essa produção é 
resultado de pesquisas desenvolvidas dentro dos Viveiros da Companhia, onde são realizadas pesquisas 
agronômicas e experimentações de novas espécies de árvores e flores que se adaptem às condições 
climáticas e de solo do Distrito Federal. A Empresa, que desde a inauguração da cidade, fez um projeto 
de arborização anual que garante o plantio de diferentes espécies pelas ruas do Plano Piloto e das 
Regiões Administrativas, apresenta várias espécies que formam um arco-iris de cores de janeiro a 
dezembro. A sequência de florada começa pelo roxo, seguido do amarelo, do branco e do rosa. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Além dos monumentos tombados pelo Patrimônio Histórico, como a Esplanada dos Ministérios, Tribunais, 
Palácios, Catedral, Congresso Nacional, Torre de TV , Ponte 3K, Aeroporto 3K e todas as edificações, 
hoje, são marcas da Novacap, a Torre de TV Digital, a Ponte 3K, o Estádio Nacional Mané Garrincha, e 
todas as obras de revitalização dos principais pontos turísticos e urbanísticos do Distrito Federal. Esta é 
a NOVACAP, empresa que atua em diversas áreas desde a engenharia civil e ambiental, até a arquitetura 
e agronomia. Uma empresa que é a cara de Brasilia, robusta, audaz e inovadora. 

NOVACAP, UMA EMPRESA QUE NASCEU POR BRASÍLIA E HOJE EDIFICA E URBANIZA TODO O 
DISTRITO FEDERAL. 

ONTEM, HOJE E AMANHA SOMOS UMA CASA DE SOLUÇÕES. 



• 
• 
• 

• 
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FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 
Atividade-Meio 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo em 

comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 214 0 0 1.291 1.505 

Comissionados 
sem vinculo 
efetivo 

200 0 0 0 200 

Requisitados de 
órgãos do GDF 

4 1 0 0 5 

Requisitados de 
órgãos fora do 
GDF 

0 0 0 0 0 

Estagiários 0 0 24 63 87 

Menor 
Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 

0 0 0 0 0 

Terceirizados 
(FUNAP) 0 0 115 0 115 

Outros -
especificar 

Subtotal 418 1 139 1.354 1.912 

(-) Cedidos para 
outros órgãos 

0 0 0 85 85 

Total Geral 418 1 139 1.269 1.827 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

3534 - 
CONSTRUÇÃO DE 
GALPÃO 

0 350000,0 0 0 



Ação/Subtítulo Lei 
Despesa Desp 
Autorizada Empenhado Liquidado 

0010 - CONSTRUÇÃO 
DE GALPÃO-DO 
PRODUTOR NO 
ASSENTAMENTO 
OZIEL ALVES III -
DISTRITO FEDERAL 

0 350000,0 0 0 

TOTAL - 6201 - 
AGRONEGóCIO E 

DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

0' 00 350000,00 0,00 0,00 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

No Programa 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURA&,Novacap revitalizou o Espaço 
Comunitário do Itapoã, localizado na Quadra 378, visando devolver o local a comunidade. Os 1,8 mil 
metros quadrados do espaço foram capinados e tiveram a limpeza reforçada. 0 galpão coberto, localizado 
logo na entrada do espaço, foi pintado por dentro e por fora, e a popular Horta Comunitária, muito 
utilizada pelos moradores, foi completamente reativada, com canteiros definidos e adubação da terra, 
preparada para receber as primeiras sementes. O espaçoso galpão de atividades foi amplamente 
reformado, pintado nas cores azul, branco e amarelo, bem como trocado todo o piso. 0 local servirá 
para abrigar atividades esportivas. As obras foram realizadas com doações de composto orgânico da 
Novacap, e realizadas por obra direta. 

6202 - SAÚDE EM AÇÃO 

Execução Orçamentaria e Financeira 

Ação/Subtitulo Lei Despesa 
Autorizada Liquidado Empenhado 

3135 - 
CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE 

2000000,0 1500000,0 1500000,00 184380,52 

0032 - 
CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE-
EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA 
UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE NO 
VALE DO 
AMANHECER-
PLANALTINA 

2000000,0 1500000,0 1500000,00 184380,52 

a 



Ação/Subtitulo Lei Despesa 
Empenhado LiquidadoAutorizada 

0043 - 
CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE-UBS DA 
QNR 02-
CEILÁNDIA 

0 2300000,0 2290500,0 0 

3223 - 
REFORMA DE 
UNIDADES DE 
ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE 

6200000,0 0,0 0 0 

0012 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS - 
ANEXO DO 
HOSPITAL DE 
PLANALTINA-DF 

3000000,0 0,0 0 0 

0011 - REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL 
REGIONAL DE 
PLANA LTINA 

3200000,0 0,0 0 0 

3135 - 
CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE 

0 2300000,0 2290500,0 0 

0032 - 
CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE-

OBRAS PARA 
EXECUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE NO 
VALE DO 
AMANHECER-
PLANALTINA 

2000000,0 1500000,0 1500000,00 184380,52 

0043 - 
CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE-UBS DA 
QNR 02-
CEILANDIA 

0 2300000,0 2290500,0 0 

TOTAL - 6202 - 
SAÚDE EM 

AÇÃO 
8200000,00 3800000,00 3790500,00 184380,52 

O 
• 

No que concerne ao Programa 6202- SAC/DE EM AÇÂQreferimo-nos ã Construção de Unidades Básicas 
de Saúde - UBS4 pontuando que o Fundo de Saúde disponibilizou no ano de 2020 mais de R$ 4 milhões 
para dar continuidade às obras das UBSs. Mesmo durante a pandemia, a ampliação da Atenção Primária 
segue reforçada no Distrito Federal. Um passo importante nesse sentido, foi o repasse recentemente de 
R$ 4.176.187,97 para que a Novacap possa dar continuidade às obras de cinco novas Unidades Básicas de 
Saúde - UBSs. As unidades estão localizadas em Sobradinho II (Vila Buritizinho), Parano6 Parque (Quadra 
2), Ceilândia (QNR 2), São Sebastião (Jardins Mangueiral) e Planaltina (Vale do Amanhecer). Juntas, terão 
capacidade de atender aproximadamente 80 mil pessoas, a serem beneficiadas com as novas Unidades 
de Saúde. 

0 Governo do Distrito Federal iniciou, em parceria com a Novacap, a construç- de qi ro 

• 
• 



novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a saber: Jardins Mangueiral, Parano6 Parque, Vale do 
Amanhecer e QNR 2 de Ceilândia. HS um enorme esforço do Governo em ampliar a Atenção Primária afim 
de atender e beneficiar toda população. Somente neste ano, o Fundo de Saúde já enviou o total de R$ 
5,6 milhões para a Novacap visando dar andamento às obras das unidades em questão. As obras 
encontram-se em execução e a que está em estágio mais avançado é a UBS do Jardins Mangueiral que 
contempla 80% de execução. 

A construção de cinco novas UBSs gera 800 (oitocentos) empregos diretos e indiretos. 

Ressaltamos que no ano de 2020 foram entregues as UBSs do Recanto das Emas e Samambaia. Estas 
Unidades Básicas de Saúde estão sendo construídas com recursos do Governo do Distrito Federal e 
Emendas Parlamentares. As empresas que estão realizando as obras foram escolhidas em concorrência 
pública realizada pela Novacap, onde também foram elaborados todos os projetos necessários. Vale 
ressaltar que encontram-se em desenvolvimento na Novacap os projetos para Construção da UBS da 
Estrutural, bem como, a Construção da UBS Ponte Alta do Gama. A UBS da Estrutural contará com urr 
espaço de 1.499,35 m2 e será projetada para comportar até sete equipes da saúde da família. 



• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
O 

0 Acordo de Cooperação Técnica entre a Novacap e a Secretaria de Saúde do DF garantirá novas obras e 
reformas em Unidades Básicas de Saúde. Prosperidade, longevidade e saúde. Mais do que votos, é o 
compromisso desta gestão, que trabalha para promover a qualidade de vida dos brasilienses. A saúde, 
antes sucateada, agora ganha sua virada. 0 GDF, por meio do acordo supracitado investirá na construção 
e reforma das Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de aumentar a cobertura da atenção 
primária. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 
entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as 
pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de 
acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Promover e proteger a saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

Vale pontuar, ainda, que no âmbito dessa cooperação, encontram-se em elaboração os projetos de 
Reforma e Ampliação do Bloco de Emergência do Hospital Regional de Ceilândia, Reforma do Hospital 
Regional de BrazIândia, Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Planaltina, Eficiência Energégica de 
vários Hospitais da Rede Pública de Saúde, entre outros. 

6206 - ESPORTE E LAZER 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1079 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

10376636,0 3384931,0 1978979,94 1685637,58 

0006 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS--
DISTRITO FEDERAL 

800000,0 451750,0 150842,33 13199,35 

0013 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇO 

POLIESPORTIVO NO 
COLÉGIO DOM 
PEDRO II 

1922000,0 1379000,0 1378137,61 1222438,23 

0015 - 
CONSTRUÇÃO DO 
SKATE PARK NA 
PRAÇA DA BIBLIA 
EM CEILANDIA 

500000,0 100000,0 0 0 



• 
• 

• 

O

• 
• 
• 

Agão/Subtitulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

0016 - 
CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO SINTÉTICO 

1100000,0 0,0 0 0 

0018 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS NAS 
REG. ADM. DO DF 

1100000,0 404180,0 0 0 

0019 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS E 
LAZER NO 
DISTRITO FEDERAL 
- DF 

2004636,0 0,0 0 0 

0014 - 
CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO SINTÉTICO 
EM BRAZLANDIA 

800000,0 0,0 0 0 

0017 - Construção 
de Campo Sintético 
em Recanto das 
Emas 

600000,0 600000,0 0 0 

0021 - 
CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA, 
QUADRAS 
POLIESPORTIVAS E 
QUADRAS DE 
FUTEVÔLEI NO 
DISTRITO FEDERAL 

750000,0 0,0 0 0 

0022 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS-
CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA 
POLIESPORTIVA 
COBERTA NO 
CRUZEIRO (EM 
2020)- CRUZEIRO 

0 450001,0 450000,00 450000,00 

0020 - 
CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS 
COBERTAS NAS 
ESCOLAS DO 
DISTRITO FEDERAL 

800000,0 0,0 0 0 

3048 - REFORMA 
DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

9294818,0 2921582,51 311366,95 120633,32 

0022 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS-
REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS, 
DESPORTIVOS E DE 
LAZER EM PROL DE 
TODA COMUNIDADE 
DO DF -DISTRITO 
FEDERAL 

0 200000,0 0 0 
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Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado Ação/Subtítulo Lei 

0028 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS-
REFORMA DE 
CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA - 
CIDADE 
ESTRUTURAL SCIA - 
RA XXIX-DISTRITO 
FEDERAL 

0 400000,0 0 0 

9587 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS--
DISTRITO FEDERAL 

1300000,0 1171582,51 311366,95 120633,32 

9603 - REFORMA E 
REVITALIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS EM 
SAMAMBAIA - 2020 

500000,0 0,0 0 0 

9606 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS EM 
TODO 0 DISTRITO 
FEDERAL - DF 

2500000,0 0,0 0 0 

9607 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS NAS 
REG. ADM. DO DF 

400000,0 200000,0 0 0 

9608 - REFORMA DE 
QUADRAS DE 
ESPORTE NO 
DISTRITO FEDERAL 

800000,0 0,0 0 0 

9609 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS NO 
DISTRITO FEDERAL 

200000,0 200000,0 0 0 

9604 - REFORMA DE 
QUADRAS DE 
ESPORTE NA 
REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 
DE SANTA MARIA-
RA XIII 

190000,0 0,0 0 0 

9605 - REFORMA DE 
CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA DA QD. 
409 DE SANTA 
MARIA - RA XIII 

250000,0 50000,0 0 0 

9610 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS NO Dr 

(EM 2020) 

954818,0 0,0 o 0 

9611 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS EM 
TODO 0 DF - H 

1500000,0 0,0 0 0 

9602 - REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO 
SKATE PARK DO 
GAMA 

700000,0 700000,0 0 0 

• 
• 



• 
• 

Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado Ação/Subtítulo Lei 

3596 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA 

5695000,0 809000,0 0 0 

8550 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA NAS 
CIDADES DO DF - 
2020 

50000Q0 0,0 0 0 

0017 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA-
IMPLEMENTAÇÃO 
DE PONTO DE 
ENCONTRO 
COMUNITÁRIO NA 
VILA TELA 
BRASÍLIA- PLANO 
PILOTO . 

0 59000,0 0 0 

8549 - COBERTURA 
DA QUADRA 
POLIESPORTIVA DO 
40 BATALHÃO DE 
POLÍCIA MILITAR 
DO GUARÁ 

800000,0 0,0 0 0 

8551 - 
CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO SINTÉTICO 
NAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 
DO DISTRITO 
FEDERAL 

2700000,0 0,0 0 0 

8552 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA NO 
DISTRITO FEDERAL 

1500000,0 750000,0 0 0 

8553 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
PONTOS DE 
ENCONTRO 
COMUNITÁRIOS NO 
DF (EM 2020) 

195000,0 0,0 0 0 

3902 - REFORMA 
DE PRAÇAS 
PUBLICAS E 
PARQUES 

3994818,0 500000,0 260419,61 0 

0065 - REFORMA DE 
PRAÇAS PÚBLICAS 
E PARQUES- - 
REFORMA DA 
PRAÇA PRINCIPAL 
DO PARANOA - 
PARANOÁk 

0 500000,0 260419,61 0 



Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

9543 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PARQUINHOS 
INFANTIS NA 
REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 
DO NÚCLEO 
BANDEIRANTES 

400000,0 0,0 0 0 

9544 - REFORMA DE 
PARQUES INFANTIS 
NAS PRAÇAS DO 
RIACHO FUNDO II 

300000,0 0,0 0 0 

9545 - REFORMAS 
DE PRAÇAS E 
PARQUES PÚBLICOS 
NO DISTRITO 
FEDERAL-DF 

2340000,0 0,0 0 0 

9546 - REFORMA DE 
PARQUINHOS NAS 
REGIbES 
ADMINISTRATIVAS 
DO DF (EM 2020) 

954818,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6206 - 
ESPORTE E LAZER 29361272,00 7615513,51 2550766,50 1806270,90 

Concernente ao Programa 6206 - ESPORTE E LAZERno que diz respeito à Construção de Espaços 
Esportivos no Distrito Federal,em 2020 a Novacap contemplou 13 (treze) Regiões Administrativas com 
novas estruturas destinadas à prática de exercícios ao ar livre. 0 objetivo da Companhia é levar mais 
cidadania, bem-estar e cuidado com a zeladoria das cidades, para que as pessoas aproveitem estes 
espaços como faziam anos atrás. Desde o inicio deste ano, novos PECs foram inaugurados no Gama, 
Itapoã, Parano6, Park Way, Recanto das Emas, São Sebastião, Scia/Estrutural, Sol Nascente/Pôr do Sol, 
Sudoeste/Octogonal e Vicente Pires. Em breve, chegarão ao Sol Nascente/Pôr do Sol (dois), Sao 
Sebastião (dois), Guará (cinco) e Samambaia (sete).A Novacap licita, fiscaliza e executa. 0 local indicado 
pelas administrações deve ser area pública, com acessibi l idade, e sem intercorrência com redes de 
energia e agua, por exemplo. Geralmente, a verba usada é de Emendas Parlamentares de Deputados que 
atuam nas regiões. Com tudo pronto, a média é de duas semanas para fazer a base de concreto e 
instalar os equipamentos. 

A Novacap realizou a Construção de Espaço Poliesportivo no Colégio Dom Pedro I , onde foi 
fiscalizada a construção de uma Quadra Poliesportiva nas dependências daquele estabelecimento, 
administrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Esta parceria foi definida entre os 
Org5os devido à experiência dos técnicos da Novacap neste tipo de serviço. C. investimento realizado na 
estrutura foi de R$ 2.103.895,01 milhão. 
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Citamos, ainda, a execução da Quadra Poliesportiva Coberta no Cruzeiro, localizada no Complexo 
Esportivo do Cruzeiro, SHCES Quadra 609, Lote 03, sendo parte integrante da revitalização do Complexo 
Esportivo do Cruzeiro. A população do Cruzeiro tem agora mais espaço para a pratica de esportes e 
atividades físicas. Inaugurada pela Novacap, responsável pela fiscalização da obra, a Quadra 
supracitada tem um espaço coberto de mais 800 m2 e recebeu um investimento de R$ 982.044,36. 
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Ainda no Programa 6206 - ESPORTE E LAZER,pontuamos que a Novacap efetuou 100% dos serviços 
d a Reforma da Quadra Poliesportiva em Santa Maria e Planattina,além de reformar Centros 
Olímpicos em vários locais do Distrito Federal, dentre os quais, a Praça da QR 122 em Santa Maria e 04 
(quatro) Quadras Poliesportivas em Planaltina. A Quadra Poliesportiva em Santa Maria é concluída, após 
trabalhos executados pela Novacap, ao custo de R$ 91 mil. Entretanto, é preciso aguardar o fim do 
período de isolamento social para util izar as instalações. A comunidade da Quadra 122 de Santa Maria 
festejou a entrega da quadra de esporte local totalmente renovada. Para isso, foram feitas diversas 
modificações, como a troca de todo o alambrado, a revitalização das calçadas ao redor, das cestas e 
tabelas de basquete, além de restauração e pintura de todo o piso. Foi instalada, ainda, i luminação de 
LED na quadra, o que aumenta a segurança e reduz os custos com energia. 

No ambiente escolar, a pratica de atividades físicas promove integração, momentos de lazer e ultrapassa 
os muros da escola. Pensando nisso, foram entregues novas quadras poliesportivas para quatro escolas 
de Planaltina. As quadras das seguintes unidades educacionais já estão em fase final: Escola Classe 01 
de Arapoanga, Centro de Ensino Fundamental 02, no Setor Tradicional, Centro de Ensino Fundamental de 
Arapoanga e Centro de Ensino Fundamental 03, localizado em Buritis II. 

As quadras não irão contribuir apenas no desenvolvimento do esporte, mas também em eventos ligados a 
projetos pedagógicos realizados pelas escolas, que agora terão mais espaço para se desenvolver. Com a 
inauguração das quadras poliesportivas, as unidades terão espaço coberto para os eventos culturais 
organizados pelos alunos e professores, para a reunião de pais e para realização de apresentações e 
finalizações de seus projetos.A importância desse tipo de espaço como forma de promover integração e 
momentos de lazer para a sociedade. Essa obra é muito importante para a comunidade, po's s rá 



utilizada para atividades esportivas, culturais e sociais desenvolvidas pelas escolas, e também para as 
atividades da comunidade em geral. 

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

3247 - REFORMA DE 
FEIRAS 650000,0 1050000,0 0 0 

0035 - REFORMA DE 
FEIRAS-REFORMA DA 
FEIRA PERMANENTE 
DO- RIACHO FUNDO 

0 1000000,0 0 0 

9248 - REFORMA DA 
FEIRA PERMANENTE 
DE SANTA MARIA - 
RA XIII 

150000,0 50000,0 0 0 

9249 - REFORMA DA 
FEIRA PERMANENTE 
DE SAO SEBASTIÃO 

500000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6207 - 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
650000,00 1050000,00 0,00 0,00 

No Programa 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMIÇOárias intervenções estão sendo realizadas 
para a reformas das Feiras em todo Distrito Federal. Estas reformas darão novos ares às feiras da capital. 
Reformas diversas em estabelecimentos de Candangolândia, Gama e Riacho Fundo estimulam 
comerciantes e consumidores. Um dos principais objetivos das obras é atrair, novamente, os clientes para 
os tradicionais centros de comércio. As feiras sempre foram um grande atrativo para a população da 
capital, mas a falta de reformas acabou afastando as pessoas. Após as revitalizações, esses locais 
estarão limpos, organizados e com a mesma variedade e receptividade de sempre. As melhorias são 
executadas pela Diretoria de Edificações da Novacap, comos recursos das Emendas Parlamentares. 

RECUPERACAO E 
REFORM DAS FORAS. ; 

SCULIPEO TRANSTORNO, 
0 OF ESTA BA OBRAS 

*GO 

Vale destacar as obras nas feiras, efetuadas pela Novacap, que encontram-se em andamento: 

A Novacap iniciou as obras de manutenção e reforma nas feiras da Candangolândia, Gama e Riacho Fundo 
I. A missão da Companhia e recuperar todas as Feiras do Distrito Federal. Os profissionais responsáveis 
atuam em tempo hábil, contando com a parceria dos parlamentares que destinam recursos para a 
contratação de serviços que não são realizados na Empresa. 

Na Candangolândia, equipes trabalham na reforma total dos estacionamentos intertravados e, também, 
na construção de calçadas com acessibilidade e reforma na rede de esgoto. Além destes serviços, o 
alambrado da feira também será substituído e as redes de drenagem e, elétrica, existentes também 
passarão por manutenção. Por fim, sera realizada a manutenção do piso de granitina e a p)r)tçra da 



estrutura. Na feira do Galpãozinho, localizada em frente à rodoviária do Gama, os trabalhos de 
construção da rede de drenagem já eram aguardados.No Riacho Fundo I já foram finalizadas as obras na 
parte externa, calçadas com acessibi l idade e uma praça de convivência. No momento, os serviços internos 
foram iniciados com a construção de dois banheiros com acessibilidade e a troca dos alambrados, que não 
estão mais funcionais. 

Importante destacar as intervenções realizadas e reformas à realizar nas feiras abaixo 
relacionadas: 

• Reforma e Ampliação da Feira do Guará - Apesar de ser paliativa, foi eficaz, e já serve como 
preparação para uma reforma mais ampla da feira, prevista para começar em janeiro de 2021. 
0 projeto inclui troca de telhado, construção de mezanino para todas as bancas e reforma dos 
banheiros, entre outras intervenções. 

• Reforma Feira de Sobradinho -A Feira Modelo de Sobradinho vai custar R$ 4.817.301,35 e será 
erguida no mesmo local da que existe hoje, na Quadra Central, Lote M, e que será demolida. De 
acordo com o projeto, a área da feira é de 5.890 m2. A estrutura será toda metálica e terá 339 
boxes, com tamanhos variados e com a possibilidade de instalar depósitos sobre os mesmos. A feira 
terá ainda três restaurantes, em alvenaria, banheiros masculino, feminino e para portadores de 
necessidades especiais, fraldário, depósito, lixeira, espaço para oficina de artesanato com mezanino, 
sala de divulgação cultural, boxes de atendimento do Corpo de Bombeiros, Policia Militar, CEB, 
telecomunicações e médico.No pavimento superior aos restaurantes será construido um reservatório 
de água, espaço para a CEB, Telecomunicação, para uso diverso, uma sala para a Administração e 
outra para a associação da Feira Modelo. Toda a feira terá equipamento de prevenção e combate a 
incêndio. Foram projetadas também rampas para atender os portadores de necessidades especiais. 

• Reforma Feira do Gama -A feira do Gama também terá a cobertura trocada. 0 valor é de R$ 
3.418.842,65. Os trabalhos nas feiras livres vão obedecer a um padrão, que inclui a revitalização dos 
alambrados, padronização da identidade visual, reforma dos banheiros e da fiação elétrica, 
revitalização dos estacionamentos, pintura interna e das estruturas metálicas, construção de 
calçadas com acessibilidade e ampliação da rede de drenagem na parte externa. 

• 
• 

• Reforma e Ampliação Feira da Guariroba -Aos poucos as feiras permanentes do Distrito Federal 
começam a ganhar nova aparência com as reformas pontuais que estão sendo executadas pela 
Novacap. 



• Reforma e Ampliação Feira de Ceilândia - 

A construção atenderá a todos os requisitos legais de segurança, saneamento, acessibilidade e 
sustentabilidade, com iluminação de LED, painéis fotovoltaicos, ventilação e iluminação natural, 
sistema de reuso de aguas pluviais. A feira sera modernizada mantendo as características de 
tradição nordestin. Os feirantes terão seus pontos resguardados, com medidas que evitem o 
fechamento de portas durante as intervenções. Os recursos virão das Emendas Parlamentares. 

Ponta de • 
encontrn aos 
nOrdestinos 

• Reforma Feira de Santa Maria - 

Os projetos têm como objetivo promover uma mudança na estrutura física das feiras atendendo 
também normas de acessibilidade, ambientes mais arejados, lojas e cozinhas em espaços 
separados, corredores desobstruídos e areas de lazer. Além de novidades como serviços de 
segurança com câmeras, instalação de aparelhagem de som interno e recursos de tecnologia como 
Wi-Fi. Fazendo parte da cultura de Brasilia, o espaço reúne comida, artesanato, e historias das 
pessoas que estão al i a tantos anos. 
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• Reforma Feira de São Sebastião - No que tange a reforma deste espaço, as necessidades são 
muitas, por isso a Companhia intensifica os trabalhos junto as administrações regionais, visando 
dar mais celeridade as obras e levar a infraestrutura que as cidades precisam. 0 compromisso da 
Novacap com a população de Sao Sebastião, que completou 27 anos, se fortalece a cada dia. 



• 
• 

Podemos citar ainda, a Construção da Feira Permanente do Riacho Fundo LI obra com 700m, 
pontuando 100% de execução, objeto do Contrato 051/2017, restando somente a realização de melhorias 
para instalação de porta nos boxes, individualização dos hidrõmetros e comunicação visual. 

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1968 - 
ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS 

3500000,0 0,0 0 0 

3222 - APOIO A 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

3500000,0 0,0 0 0 

1110 - 
EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

0 779000,0 500000,0 0 

0331 - 
EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO -
EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO 
NAS CIDADES DO 
DF-DISTRITO 
FEDERAL 

0 779000,0 500000,0 0 

TOTAL - 6208 - 
TERRITÓRIO, 

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

3500000,00 779000,00 500000,00 0,00 

Quanto ao Programa 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEMSpos, 
ainda, a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e complementares para Reforma com 
Ampliação do Escritório da [mater, localizado no INCRA 08, Alexandre Gusmão em BrazIhndia. Importante 
destacar, que, abaixo seguem relacionadas as informações de alguns Projetos em Andamento na 
Diretoria de Edificações - Comissão de Gerenciamento de Projetos, considerando o Chamamento Público 
N° 001/2019, ASCAL/PRES: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OBSERVAÇÃO 

1 
Reforma e 
Ampliação da Feira 
do Guará 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

2 Reforma da Feira 
de Sobradinho DETEC/CGP/CRED 

EM 
ANDAMENTO 

3 Reforma da Feira 
do Gama DETEC/CGP/CRED EM 

ANDAMENTO 



4 
Reforma e 
Ampliação da Feira 
da Guariroba 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

5 
Reforma e 
Amopliação da 
Feira de Ceilãndia 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

6 
Reforma da Feira 
de Santa Maria DETEC/CGP/CRED 

EM 
ANDAMENTO 

7 Reforma da Feira 
de São Sebastião DETEC/CGP/CRED 

EM 
ANDAMENTO 

8 
Construção da UBS 
da Estrutural 

DETEC/CGP/CRED EM 
ANDAMENTO 

9 
Construção da UBS 
da Ponte Aka do 
Gama 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

Quanto ã execução de obras de urbanização, pontuamos que a Novacap executa serviços de natureza 
continua de manutenção, recuperação e execução de calçadas com acessibilidade em diversos locals do 
Distrito Federal, como em Aguas Claras e Park Way, objeto do Contrato no 089/2018. 

6209 - INFRAESTRUTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

• 
• 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autori zada Empenhado Liquidado 

1968 - 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

250000,0 0,0 0 0 

3221 - 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DA FEIRA 
PERMANENTE DE 
SANTA MARIA - RA 
XIII 

250000,0 0,0 0 0 

1110 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

74054761,0 81266474,40 73230933,84 53981952,83 

0307 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-- 
AGUAS CLARAS 

3519968,0 2199980,0 875540,95 864530,86 

0321 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-
20320 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EM 
TODO 0 DISTRITO 
FEDERAL -DISTRITO 
FEDERAL 

0 1200000,0 1200000,0 0 

)i( 
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Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

0327 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO--
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE 
CALÇADAS EM 
CEILAN DIA E SOL 
NASCENTE-
DISTRITO FEDERAL 

0 1600000,0 1599999,99 747694,51 

0328 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-
EXECUÇÃO DE 
OPERAÇÃO TAPA 
BURACO NO 
PAVIMENTO 
ASFALTICO EM 
PROL DE TODA 
COMUNIDADE DO 
DF-DISTRITO 
FEDERAL 

0 500000,0 500000,00 499999,50 

0329 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE 
CALÇADAS-
DISTRITO FEDERAL 

0 6,0 0 0 

0332 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO--
AGUAS CLARAS 

0 1500000,0 1500000,0 0 

0338 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-
INFRAESTUTURA E 
URBANIZAÇÃO I 
NAS RAS-DISTRITO 
FEDERAL 

0 1600000,0 1600000,0 0 

8111 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL 

35220521,0 49245525,40 44124931,20 38631720,48 

8155 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA E 
REPAROS NA 
GRANJA DO TORTO 

300000,0 300000,0 300000,0 0 

8156 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NO CLUBE 
DE VIZINHANÇA DE 

BRASILIA 

330000,0 0,0 0 0 

8157 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS E 
RECAPEAMENTO DA 
AVENIDA DOS 
PIONEIROS NO 
GAMA - RA II 

1500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 
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Ação/Subtítulo Lei Desp 
Autoriesazada Empenhado Liquidado 

8158 - 
URBANIZAÇÃO 
AREA COMERCIAL E 
DE DIVERSÃO 
NORTE DE 
BRAZLANDIA IA 

500000,0 0,0 0 0 

8159 - 
INFRAESTRUTURA E 
URBANIZAÇÃO EM 
BRAZLANDIA 

2300000,0 2300000,0 2300000,00 2299894,16 

8160 - Construção 
de Estacionamento 
em Sobradinho 

120000,0 0,0 0 0 

8161 - 
PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA NO 
CÓRREGO DO 
ARROZAL 

1000000,0 0,0 0 0 

8162 - 
REVITALIZAÇÃO DO 
PARQUE DO SETOR 
"0" 

300000,0 0,0 0 0 

8163 - Construção 
da rota acessível da 
Feira do Guará 

1500000,0 0,0 0 0 

8164 - Construção e 
reforma de calçadas 
no Distrito Federal 

500000,0 0,0 0 0 

8165 - Construção 
de Estacionamento 
em frente às 
Quadras QMSW 7 a 
9 do Sudoeste 

480000,0 0,0 0 0 

8166 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO 
NO SUDOESTE (EM 
2020) 

400000,0 80000,0 0 0 

8167 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EM 
PROL DE TODA 
COMUNIDADE DO 
DF 

800000,0 0,0 0 0 

8168 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA E 
URBANIZAÇÃO NAS 
REG. ADM. DO DF 

850000,0 1349990,0 497663,0 0 

8169 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS PARA 
MOBILIDADE DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

1924636,0 244634,0 229500,00 229233,59 

8170 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EM 
TODO 0 DISTRITO 
FEDERAL 

8500000,0 6500000,0 6491104,83 3766088,59 

.1 



Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

8171 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NO 
DISTRITO FEDERAL 

3000000,0 4000000,0 4000000,00 2708728,67 

8172 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 
NAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 
DO DISTRITO 
FEDERAL 

1000000,0 383338,0 322193,87 322182,65 

8173 - Execução de 
Obras de 
Urbanização em 
todo o Distrito 
Federal em 2020 

1000000,0 2830000,0 2830000,00 1770408,37 

8174 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA 
NO DISTRITO 
FEDERAL 

2000000,0 0,0 0 0 

8175 - 
INFRAESTRUTURA EÃO
URBANIZAÇ  NAS 
RAs IA 

1000000,0 2000000,0 2000000,00 1085390, 37 

8176 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURAS 
NO DISTRITO 
FEDERAL 

1000000,0 1000000,0 1000000,0 0 

8177 - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NAS 
CIDADES 

2195000,0 573001,0 400000,0 o 

8178 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NAS 
REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 
DO DISTRITO 
FEDERAL-DF 

500000,0 440000,0 440000,00 190000,00 

8179 - 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE 
CALÇADAS (EM 
2020) 

400000,0 520000,0 520000,00 366081,08 

8180 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NO 
DF 

1329636,0 0,0 0 0 

8181 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO EM 
TODO 0 DISTRITO 
FEDERAL EM 2019 

585000,0 400000,0 0 0 

8508 - 
MANUTENÇÃO DE 
AREAS 
URBANIZADAS E 
AJARDINADAS 

162606898,0 203758666,23 187623450,47 173376823,92 

L 
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Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

0001 - 
MANUTENÇÃO DE 
AREAS 
URBANIZADAS E 
AJARDINADAS-
MANUTENÇÃO DE 
AREAS VERDES-
DISTRITO FEDERAL 

72013898,0 95768172,84 93686396,59 85709665,60 

0002 - 
MANUTENÇÃO DE 
AREAS 
URBANIZADAS E 
AJARDINADAS-
MANUTENÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS-
DISTRITO FEDERAL 

90093000,0 106540493,39 92487053,88 87394271,34 

9216 - Manutenção 
de Areas 
Urbanizadas e 
Ajardinadas em 
todo o Distrito 
Federal em 2020 

500000,0 1450000,0 1450000,00 272886,98 

2903 - 
MANUTENÇÃO DE 
REDES DE AGUAS 
PLUVIAIS 

8602337,0 6278822,79 6278750,00 6022420,88 

0001 - 
MANUTENÇÃO DE 
REDES DE AGUAS 
PLUVIAIS--
DISTRITO FEDERAL 

7602337,0 6278822,79 6278750,00 6022420,88 

0005 - Manutenção 
e Implantação de 
Redes de Drenagem 
Pluviais em todo o 
Distrito Federal em 
2020 

1000000,0 0,0 0 0 

1836 - 
AMPLIAÇÃO DOS 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

400000,0 0,0 0 0 

7025 - ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NAS 
CIDADES 

400000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6209 - 
INFRAESTRUTURA 

245913996,00 291303963,42 267133134,31 233381197,63 

Quanto ao Programa 6209 - INFRAESTRUTURAqlencamos abaixo relacionadas, as informações dos 
projetos em andamento na Comissão de Gerenciamento de Projetos da Diretoria de Edificações da 
NOVACAP, considerando o Chamamento Público No 001/2019 ASCAL/PRES: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OBSERVAÇÃO 

1 
Reforma e 
Ampliação da 
Feira do Guará 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

2 
Reforma da 
Feira de 
Sobradinho 

DETEC/CGP/CRED
EM 
ANDAMENTO 

3 
Reforma da 
Feira do Gama 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

• 



O 
• 
• 
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Reforma e 
Ampliação da 
Feira da 
Guariroba 

DETEC/CGP/CRED 
EM 
ANDAMENTO 

Reforma e 
Ampliação da 
Feira de 
Ceilândia 

DETEC/CGP/CRED EM 
ANDAMENTO 

Reforma da 
Feira de Santa 
Maria 

DETEC/CGP/CRED
ANDAMENTO 
EM 

Reforma da 
Feira de São 
Sebastião 

DETEC/CGP/CRED EM 
ANDAMENTO 

Cosntrução da 
UBS da 
Estrutural 

DETEC/CGP/CRED EM 
ANDAMENTO 

Construção da 
UBS da Ponter 
Alta do Gama 

DETEC/CGP/CRED EM 
ANDAMENTO 

A Novacap executa obras de urbanização em todo o Distrito Federal, pontuando que durante o exercício 
2021, foram construidos ou reformados 434.667,04 metros quadrados de calçadas, com R$ 15.702.348,18 
investidos. A titulo de exemplificação, podemos citar a implantação de calçadas na via VC 311 do Por do 
Sol, QNL, nas Quadras SQN 303, SQS 113, SQN 415, no Entorno do Hospitais Regionais do Gama, d 
Santa Maria, do Guará, de Sobradinho, de taguatinga, de Ceilândia, de Planaltina, bem como próximo 
Faculdade Unieuro em Aguas Claras, no Setor de Oficinas e Cemitério de Taguatinga, na via Estádio, no 
Eixo Monumental próximo ao Terraço Shopping, entre outros. Atualmente, encontra-se em licitação uma 
nova contratação para execução e recuperação de calçadas em diversos locais do Distrito Federal, com 
previsão de investimentos em mais de quarenta e seis milhões de reais. As novas calçadas seguem um 
padrão criado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), conforme determinações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e dessa forma sera dado continuidade as 
atividadestão relevantes à população do Distrito Federal. 

No que diz respeito à Manutenção de Vias, cumpre informar, ainda, que foram realizados 33.440 m2 de 
serviços de tapa buraco, sendo investidos, aproximadamente R$ 52.370.805,00 (cinquenta e dois 
milhões, trezentos e setenta mil oitocentos e cinco reais), tais atividades possuem caráter continuos e e 
são executadas tanto por equipes terceirizadas quanto por equipes da própria Diretoria de Urbanização. 
Foram realizados, também, mais de 376.000,00 m2 de Pavimentação Asfática, Recapeamento e Capa 
Asfáltica. 

Relativamente à acessibilidade, vale informar que foram realizados serviços de manutenção, recuperação 
e execução de calçadas com acessibilidade, em diversos locais do Distrito Federal, encontrando-se em 
andamento, contemplando 58% de realização, as obras de implantação/recuperação de calçadas em 
Ceilândia/DF, bem como foram efetuados serviços de natureza continua com 100% de realização em 
Aguas Claras e Park Way. Vale informar a execução de serviços de recuperação e recomposição de 
fresagem, recapeamento asfáltico, tapa buraco, microrevestimento, reciclagem, drenagem e sinalização 
horizontal em vias públicas de Ceilândia Sul, contemplando 86% de execução. 

No que diz respeito à execução de operação 
foram realizados serviços de natureza continua 
objeto do Contrato 100/2019. 

tapa-buraco no pavimento asfáltico, informamos que 
em vias e logradouros de Santa Maria ark Way., 
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A Novacap efetua serviços de manutenção, recuperação e execução de calçadas com acessibilidade, em 
diversos locais do Distrito Federal, serviços de natureza continua, contemplando 100% de realização em 
Aguas Claras e Park Way, objeto do Contrato 089/2018. Referente à execução de serviços de 
manutenção de calçadas, demolição, recuperação e execução nas Regiões Administrativas do Distrito 
Federal, a Novacap executou serviços de implantação/recuperação de calçadas, com 42% de realização, 
em diversos locais de Samambaia e Recanto das Emas, objeto do Contrato 523/2016. No que 
tange a execução de serviços, implantação/recuperação de calçadas, foram realizados, ainda, serviços de 
recuperação e recomposição de vias e logradouros no Recanto das Emas, contemplando 42% de 
realização. 

A Novacap realiza, em toda Capital, serviços continuos de demolição e construção de calçadas, 
substituição de meios-fios, execução de rampas de acessibilidade em diversas localidades do Distrito 
Federal. Pode-se citar a execução de serviços continuos de vias e logradouros em Santa Maria e Park 
Way, objeto do Contrato 100/2019. A ser iniciada, citamos a execução de serviços continuos de 
recuperação e recomposição de vias e logradouros em Candangolândia, Guará, Núcleo Bandeirante e 
Riacho Fundo, com a manutenção da rede de drenagem, contemplando l impeza das bocas de lobo, objeto 
do Contrato 102/2019. Quanto à execução de obras de recuperação, importante citar a recuperação da 
Avenida dos Pioneiros, localizada no Trecho entre a Avenida Contorno e Via SC-5, no Setor Leste do 
Gama, a qual encontra-se em andamento normal, contemplando 98% de realização as obras de 
recapeamento do viaduto supracitado. 

Foram executados serviços de recuperação e recomposição de fresagem, recapeamento asfaltico, tapa 
buraco, microinvestimento, drenagem e sinalização horizontal em vias públicas de BrazIandia, visando 
manutenção de vias, onde foram realizados serviços contemplando 64% de realização. 

A Novacap executa serviços de construção, reforma e manutenção de calçadas em 2020, (demolição, 
recuperação e execução) com acessibilidade em diversas localidades do Distrito Federal , Vale pontuar, a 
execução de serviços de manutenção de calçadas, no Cruzeiro, Octogonal e Sudoeste. 
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Citamos a execução de serviços de natureza continua de demolição, construção de calçadas, substituição 
de meios-fios, execução de rampas de acessibilidade em diversos locais do Distrito Federal e ainda, a 
execução de obras de urbanização com a realização de serviços continuos de obras de infraestrutura nas 
Regiões Administrativas do Distrito Federal. A Novacap executa, ainda, serviços de natureza inicializada 
de Obras de Infraestrutura, como manutenção de calçadas com acessibilidade em todo o Distrito Federal. 
Importante pontuar que a Novacap realiza serviços continuos de manutenção de calçadas com 
acessibilidade em toda Capital. 

No que tange à MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E A.JARDINADaSram realizados serviços de 
manutenção de gramados,contemplando rogagem e acabamento em todo o Distrito Federal, objeto do 
Contrato 153/2017. Importante informar que a Novacap realiza serviços de natureza continua de 
manutenção de gramados, roçagem e acabamento em todo o Distrito Federal. Pontuamos a realização de 
serviços continuos de manutenção preventiva e corretiva do gramado do Estádio Nacional de Brasil i ia, 
objeto do Contrato 535/2016, informando que o contrato foi encerrado em janeiro de 2020, haja vista a 
manutenção do Estádio Nacional não ser mais realizada pela Novacap. 

Citamos baixo alguns Serviços Realizados pelo Departamento de Parques e Jardins da Novacap 
em 2020: 

SERVIÇOS PERIODO TOTAL 

PRODUÇÃO DE MUDAS Janeiro a 
Dezembro 

2
' 631'278 

PLANTIO DE MUDAS Janeiro a 
Dezembro 1'915' 811 

PLANTIO DE GRAMA Janeiro a 
Dezembro 

186.064 

PODA E ERRADICAÇÃO Janeiro a 
Dezembro 

75.435,00 

mANUTENÇÃO DE AREAS 
VERDES (ROÇAGEM M 2 ) 

Janeiro a 
Dezembro 

1.052.964.444,73 
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Ressaltamos a manutenção de rede de águas pluviais com a execução de serviços de natureza continua 
de manutenção de drenagem em todo o Distrito Federal, contemplando limpeza de bocas de lobo, 
podendo-se citar a realização de limpeza de bocas de lobo na Asa Sul, Lago Sul, São Sebastião e Jardim 
Botânico, objeto do Contrato 591/2016, Asa Norte, Lago Norte, Vadão, Cruzeiro, Octogonal, SIA e SCIA 
objeto do Contrato 592/2016, Sobradinho I, Sobradinho II, Itapoã e Planaltina, Objeto do Contrato 
593/2016. 

RESUMO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS I 
EMPRESAS CONTRATADAS PELA NOVACAP EM 2020: 

Limpeza de Boca de Lobo 61.754,00 Und 
Redes Executadas 487,80 m 
Bocas de Lobo e Pvs construidos 434,00 Und 
Reposição de Laje de Concreto 546,00 Und 
Valor Total R$ 5.186.351,49 

6216 - MOBILIDADE URBANA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtitulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1223 - 
RECUPERAÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS- 
PONTES, 
PASSARELAS E 
VIADUTOS 

10500000,0 16368312,50 15868312,50 13939138,35 

0005 - 
RECUPERAÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - 
PONTES, 
PASSARELAS E 
VIADUTOS--
DISTRITO FEDERAL 

10500000,0 16368312,50 15868312,50 13939138,35 
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Ação/Subtitulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1891 - REFORMA 
DA RODOVIÁRIA 
DO PLANO 
PILOTO 

2500000,0 657000,0 44717,50 44717,50 

0003 - REFORMA DA 
RODOVIÁRIA DO 
PLANO PILOTO--
PLANO PILOTO . 

2500000,0 657000,0 44717,50 44717,50 

3087 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE 

760000,0 0,0 0 0 

3891 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
ROTA ACESSÍVEL 
AO CENTRO DE 
ENSINO ESPECIAL 1 
DE 
SOBRADINHO/DF 

400000,0 0,0 0 0 

3892 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE 
NA REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 
DE SAO SEBASTIÃO 

360000,0 0,0 0 0 

3090 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
DE CICLO VIAS 

600000,0 243750,0 0 0 

5327 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
DE CICLOVIAS--
DISTRITO FEDERAL 

600000,0 243750,0 0 0 

TOTAL - 6216 - 
MOBILIDADE 

URBANA 
14360000,00 17269062,50 15913030,00 13983855,85 

Quanto ao Programa 6216 MOBILIDADE URBANAtoram efetuadas obras de recuperação, reforço 
estrutural e revitalização dos viadutos localizados no Eixo Rodoviário Leste - ERL e Eixo Rodoviário Oeste 
- ERW e VIA N2 (viadutos 06 e 08) no Plano Piloto, objeto do Contrato 071/2019, onde foi contemplado a 
execução de tabuleiro e guarda corpos, contemplando 60% de realização. 

Quanto à recuperação e revitalização dos Viadutos 1 e 3 das Vias ERWS e ERLS sobre a Galeria do5 
Estados, a obra encontra-se concluida com 100% de execução, com a realização da estrutura, 
impermeabilização, instalações e acessibilidade, objeto do Contrato 001/2019. 



Vale pontuar, que a Novacap inicializou os serviços de recuperação das juntas de dilatação da Ponte 3K, 
com a realização de 31% de execução, objeto do Contrato 124/2019. A recuperação será concluida até o 
final de Janeiro 2021. 

Quanto à recuperação das estruturas dos Viadutos dos Eixos Rodoviários W e L, sobre as Vias entre as 
Quadras Comerciais Locais, das Quadras 100 e 200, no Plano Piloto, Asa Norte (Eixnho Norte), objeto do 
Contrato 070/2019, estas encontram-se contempladas com a realização na recuperação da estrutura. 

Quanto à recuperação da estrutura dos Viadutos dos Eixos Rodoviários W e L, sobre as Vias entre as 
Quadras Comerciais Locais, das Quadras 100 e 200, no Plano Piloto, Asa Sul (eixinho Sul), objeto do 
Contrato 069/2019, a obra encontra-se concluida contemplando 100% de realização, estando em fase de 
recebimento provisório. 

A Novacap efetua a Reforma da Rodoviária do Plano Piloto, com os serviços de recuperação estrutural, 
incluindo estrutura, impermeabilização, instalações e acessibilidade, sendo efetuadas a recuperação 
estrutural, revestimento de paredes e pisos, alvenaria, bem como impermeabilização. Serviços continuos 
de manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica para operação de 12 escadas rolantes da 
Rodoviária, bem como, dos elevadores. 

Quanto à Implantação de Infraestrutura de Ciclovias no Distrito Federal, os serviços foram i iz dos. 
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Foram realizadas obras de modernização do Sistema de Sonorização da Linha 01 do Metrô DF, objeto do 
Contrato no 029/2016, contemplando 98,13% de realização. Citamos, ainda, as obras de conclusão da 
Estação 106 Sul do Metrô DF, objeto do Contrato 009/2018, contemplando 100% de conclusão. Quanto 
as obras de conclusão da Estação 110 Sul do Metrô DF, objeto do Contrato 011/2018, estas encontram-se 
com mais de 90% de esxecução. 

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

2426 - 
FORTALECIMENTO 
DAS AÇÕES DE 
APOIO AO 
INTERNO E SUA 
FAMÍLIA 

1000000,0 3000000,00 2894495,36 2404966,23 

8560 - 
FORTALECIMENTO 
DAS AÇÕES DE 
APOIO AO INTERNO 
E SUA FAMÍLIA 

1000000,0 3000000,00 2894495,36 2404966,23 

TOTAL - 6217 - 
SEGURANÇA 

PÚBLICA 
1000000,00 3000000,00 2894495,36 2404966,23 

No Programa 6217 - SEGURANÇA POBLICAqo que diz respeito h responsabil idade social, a Novacap 
contribui com diversas ações sociais, dentre as quais, a alocação de colaboradores sentenciados do 
Regime Semiaberto, para apoio às atividades de manutenção, conservação, preservação e recuperaçãop 
dos prédios róprios da Novacap, assim como atuação junto aos Viveiros I e II da Novacap. 

Quanto h assistência e ressocialização dos sentenciados h disposição da Companhia, conforme contrato 
com a FUNAP, foram realizadas despesas com serviços prestados pelos sentenciados do Regime 
Semiaberto para apoio às atividades supraditas. 

Quanto ao concernente ao parcelamento de dividas junto h Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 
decorrência de multas junto aos órgãos de fiscalização, estes foram realizados. 

6221 - EDUCADF 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

3236 - 
REFORMA DE 
UNIDADES DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

250000,0 0,0 0 0 

5564 - 
REFORMA DA 
ESCOLA CLASSE 
01 DO PORTO 
RICO EM SANTA 
MARIA - RA XIII 

250000,0 0,0 0 0 
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Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

3271 - 
CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES 
DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

3500000,0 0,0 0 0 

9368 - 
Construção de 
creches no DF 

3500000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6221 
- EDUCADF 3750000,00 0,00 0,00 0,00 

No que conceme ao Programa 6221 - EDUCADF,a Novacap elabora Projetos Básicos e Executivos de 
Arquitetura e Complementares de Engenharia para reforma e ampliação do Centro de Ensino Especial - 
CEE 01, localizado na SGAS 912, Conjunto E,objeto do Contrato 670/2013, estando contemplado com 
93% de realização. 

Pontuamos, ainda, a elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Complementares de 
Engenharia para reforma e ampliação do Centro de Ensino Especial - CEE 01, objeto do Contrato 
970/2013, em fase de execução, contemplando 22% de realização, com serviços de recuperação 
estrutural, fundações e estrutura, piso, revestimento, impermeabilização e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado). 

CINCO ESCOLAS GANHAM QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS EM PLANALTINA: 

Realizações efetuadas em cada escola: 

Centro de Ensino Fundamental 02 

• Construção de quadra poliesportiva coberta 
• Ampliação de banheiros 
• Reforma e pintura de calçadas internas 
• Instalação de grades e portões na lateral dos banheiros e no corredor 

Centro de Ensino Fundamental 03 

• Construção de quadra poliesportiva coberta e dois blocos de lavatórios com quadro cubas cada 
• Instalação de bancos de concreto e portão na área da quadra 
• Manutenção do galpão e do espaço de convivência 
• Conserto do concreto para instalar o espirobol 

Centro de Ensino Ara poanga 

• Construção de quadra poliesportiva coberta e dois blocos de lavatórios com quadro cubas cada 
• Reparos nos banheiros 

Escola Classe 01 do Arapoanga 

• Construção de quadra poliesportiva coberta e dois blocos de lavatórios com quadro cubas cada 
• Adaptações internas para inclusão de rede de captação de esgoto 

Centro Educacional Vale do Amanhecer 

• Cobertura e dois blocos de lavatórios com quadro cubas cada 
• Manutenção da rede elétrica e de escadas 

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

9096 - 
AMORTIZAÇÃO E 
ENCARGOS DA 
DÍVIDA PÚBLICA 
RELATIVA AO INSS 
E PASEP 

330000,0 641578,71 307920,53 297423,70 

0002 - 
AMORTIZAÇÃO E 
ENCARGOS DA 
DIVIDA PÚBLICA 
RELATIVA AO INSS E 
PASEP--DISTRITO 
FEDERAL 

330000,0 641578,71 307920,53 297423,70 

9001 - EXECUÇÃO 
DE SENTENÇAS 
JUDICIAIS 

23780000,0 28780000,00 26768763,70 26413639,14 

0003 - EXECUÇÃO 
DE SENTENÇAS 
JUDICIAIS- 
NOVACAP-DISTRITO 
FEDERAL 

23780000,0 28780000,00 26768763,70 26413639,14 

9050 - 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE 
PESSOAL 

80000,0 70863,79 36555,29 36555,29 

0001 - 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-
NOVACAP-DISTRITO 
FEDERAL 

80000,0 70863,79 36555,29 36555,29 

9093 - OUTROS 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES 

1064099,0 405867,51 270197,79 270042,61 

0041 - OUTROS 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES--
DISTRITO FEDERAL 

1064099,0 405867,51 270197,79 270042,61 

TOTAL - 0001 - 
PROGRAMA PARA 

OPERAÇÃO 
ESPECIAL 

25254099,00 29898310,01 27383437,31 27017660,74 

No que tange ao Programa 1 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECA no que se refere ao 
pagamento de ações trabalhistas, as sentenças judiciais foram pagas pela Novacap. Importante 
esclarecer que foram efetuados todos os ressarcimentos referentes à requisição de servidores e demais 
indenizações/restituições, Quanto à outros ressarcimentos, indenizações e restituições, estes foram 
pagos. 

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Ação/Subtitulo Lei 

Execução Orçamentária e Financeira 

Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 
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Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1984 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PREDIOS E 
PRÓPRIOS 

4172478,0 5411592,0 3629978,34 2823036,20 

9863 - CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

300000,0 0,0 0 0 

9868 - CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

200000,0 0,0 0 0 

9869 - CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

500000,0 0,0 0 0 

9818 - CONSTRUÇÃO 
DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS--
DISTRITO FEDERAL 

2272478,0 5411592,0 3629978,34 2823036,20 

9864 - CONSTRUÇÃO 
DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS EM PROL 
DE TODA 
COMUNIDADE DO DF 

400000,0 0,0 0 0 

9870 - CONSTRUÇÃO 
DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS - MUSEU 
DA EDUCAÇÃO - DF 

500000,0 0,0 0 0 

1968 - 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

2700000,0 3694120,38 3425674,19 1025863,14 

3199 - ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS-- 
DISTRITO FEDERAL 

2700000,0 3694120,38 3425674,19 1025863,14 

2396 - 
CONSERVAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES 
PUBLICAS 

2848750,0 2613492,38 1341535,82 638444,30 

5316 - 
CONSERVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS--
DISTRITO FEDERAL 

2848750,0 2613492,38 1341535,82 638444,30 

3903 - REFORMA 
DE PREDIOS E 
PRÓPRIOS 

2556025,0 3805742,50 3456895,73 3010244,06 

9750 - REFORMA DE 
PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS--
DISTRITO FEDERAL 

2556025,0 3805742,50 3456895,73 3010244,06 

8502 - 
ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL 

336021915,0 310856001,00 307907936,53 292100004,46 

4-4 
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Ação/Subtitulo Lei Despesa 
Empenhado LiquidadoAutorizada

0001 - 
ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL-NOVACAP-
DISTRITO FEDERAL 

336021915,0 310856001,00 307907936,53 292100004,46 

8504 - CONCESSÃO 
DE BENEFICIOS A 
SERVIDORES 

56264323,0 59691254,84 59565604,59 58291273,64 

0001 - CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES- 
NOVACAP-DISTRITO 
FEDERAL 

56264323,0 59691254,84 59565604,59 58291273,64 

8517 - 
MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS 

19493957,0 17089652,28 15278692,08 11820788,82 

0001 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS-NOVACAP-
DISTRITO FEDERAL 

19493957,0 17089652,28 15278692,08 11820788,82 

1471 - 
MODERNIZAÇÃO 
DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

1500000,0 558000,0 404592,0 44647,0 

2499 - 
MODERNIZAÇÃO DE 
SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL 

1500000,0 558000,0 404592,0 44647,0 

2557 - GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

1472000,0 738209,33 738209,33 487288,13 

2578 - GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL 

1472000,0 738209,33 738209,33 487288,13 

8505 - 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

695320,0 180374,50 179970,0 142080,0 

0001 - PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA-
INSTITUCIONAL- 
NOVACAP-DISTRITO 
FEDERAL 

695320,0 180374,50 179970,0 142080,0 

TOTAL - 8209 - 
INFRAESTRUTURA 

- GESTA0 E 
MANUTENÇÃO 

427724768,00 404638439,21 395929088,61 370383669,75 

Quanto ao Programa 8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO4ram executadas as 
obras de Revitalizac5o do Balneário Veredinha, local izado em BrazIândia, objeto do Contrato 076/2017. 
As obras encontram-se em andamento, com 99% de execução, contemplando Quadra Vivencial - CMA 

). Sanitários, Churrasqueira, Lanchonete e Calçadas. A empresa decretou falência e não terminou a obra. 



Citamos, ainda, a realização de serviços continuos de operação, manutenção preventiva, corretiva, 
preditiva e assistência técnica em sistemas e equipamentos e instalações de ar condicionado do Hospital 
Regional do Paranoá, objeto do Contrato 020/2017. Ainda, a prestação de serviços de natureza 
continua de manutenção e assistência técnica, com fornecimento de peças, equipamentos e instalações 
dos elevadores e escadas rolantes do Complexo Cultural e Turismo da Torre de TV e Feira da Torre, 
objeto do Contrato 35/2018. 
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Quanto ã revitalização e recuperação, foi efetuada a recuperação e revitalização da Torre de TV do Plano 
Piloto, objeto do Contrato 603/2013, contemplando a recuperação da estrutura metálica retirada da base 
e pintura antiga, aplicada base de di6xido de ferro, e nova pintura em Epox no Trecho 01. Pontuamos, 
também, acabamento das salas abaixo da escada de l igação entre a Feira e a Torre, jateamento de 
argamassa projetada nos pilates da Torre, troca dos parafusos e recuperação da estrutura metálica. Os 
serviços estão concluídos. 

Quanto ao Programa 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORBSonto à concessão de benefícios à servidores remunerados, foram concedidos todos os benefícios a servidores ativos da 
Novacap. No Programa 8517 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAtSque 
tange aos serviços administrativos, estes foram mantidos. Podemos pontuar, que no Programa 2557 - 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃOovacap, os serviços de manutenção estão sendo realizados nos sistemas de TI da Companhia. Quanto ao 

PROGRAMA 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA concernente à realização de Publicidade e 
Propaganda da Novacap, as matérias foram publicadas. 

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1984 - 
CONSTRUOW 
DE PRtDIOS E 
PRÓPRIOS 

1500000,0 0,0 0 0 

9865 - 
CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO 

500000,0 0,0 0 0 



Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

9866 - 
CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO Do 
DISTRITO 
FEDERAL 

500000,0 0,0 0 0 

9867 - 
CONSTRUÇÃO 
DO MUSEU DA 
EDUCAÇÃO 

500000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 8221 
- EDUCAÇÃO - 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 

1500000,00 0,00 0,00 0,00 

Quanto ao Programa 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃIW foram executadas obras pela 
Novacap. 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Realizações extraordinárias. 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Realizações Extraordinárias 

3.1 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

A Diretoria de Edificações atua na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, na construção, 
conservação, manutenção e reparo de Edifícios Públicos e Mobiliários Urbanos em todo Distrito Federal, 
desenvolvendo suas atividades através de obra direta e indireta. Todos os serviços são executados 
exclusivamente em areas ou espaços públicos. As obras diretas são realizadas com mão de obra, 
materiais, insumos e equipamentos próprios da Companhia, são trabalhos de menor complexidade, 
emergenciais e que não necessitam da elaboração de projetos e licitações, atendendo as demandas dos 
mais variados órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e de toda população. As obras indiretas 
são aquelas executadas a partir da contratação de empresas terceirizadas, por meio de procedimento 
licitatório. 

3.1.1 -  OBRAS RELEVANTES 2020 

Quanto as edificações relevantes entregues em 2020 podemos destacar: 

• Reforma e Ampliação do Museu de Arte de Brasilia - DF (MAB); 
• Recuperação, Reforço Estrutural e Revitalização dos Viadutos localizados no Eixo Rodoviário Leste 

FRL e no Fixo Rodoviário Oeste; 
• Recuperação, Manutenção Corretiva e Revitalização dos Viadutos sobre a Galeria dos Estados; 
• Recuperação Estrutural e Revitalização dos Viadutos localizados no Eixos Rodoviários W e L no Eixo 

Rodoviário - TESOURINHAS (Asa Sul e Asa Norte); 
• Construção da la ETAPA do Centro de Triagem de Coleta Seletiva localizado no Patio Ferroviário em 

Brasilia; 
• Construção da Feira Permanente de Riacho Fundo II; 
• Elevadores da Rodoviária; 
• Escadas Rolantes da Rodoviária; 
• Unidades Básicas de Saúde do Recanto das Emas e Samambaia; 
• Torre de TV. 

Importante citar a Reforma e Ampliação o Museu de Arte de Brasilia (MAB), situado no SHTN, Trecho 

(.5 



01, polo 3, objeto do Contrato 093/2017, concluida, dando continuidade aos serviços de recuperação estrutural e instalações (elétrica, hidrossanitaria e ar condicionado), bem como revestimento de Piso. Reforma de toda estrutura e elementos arquitetônicos e modernização dos sistemas, como 
equipamentos de ar condicionado, reuso da agua pluvial e energia solar (Placas Fotovoltaicas) e Paisagismo. 

3.1.2 OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO 

Quanto Ss Obras e Projetos iniciadas em 2020, podemos destacar: 

• Conclusão da obra do Novo Edifício Sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal, localizado no SAM, Projeção I, Brasilia - DF ( PGDF); 
• Eficiência Energética para vários Hospitais da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal; • Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasilia; 
• Revitalização da Fonte do Buriti; 
• Revitalização da Ponte 3K; 
• Creche FNDE - Vila Telebrasilia, Ceilândia, Planaltina, Gama (Projeto); 
• Manutenção de Mobiliários Urbanos - PEC's, Quadras Esportivas, Pragas, Parquinhos Infantis, entre outros; 
• Reforma e Ampliação da Pista de Skate no Gama; 
• Escolas Classes do Itapoà, Samambaia e Recanto das Emas; 
• Bases do SAMU - Samambaia e Taguatinga; 
• Ampliação de 88 (oitenta e oito) Escolas da Rede Pública - Módulos Escolares; • Elaboração de Projetos para Implantação de Restaurantes Comunitários em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal; 
• Reforma da Feira de Santa Maria; 
• Refoorma da Feira de São Sebastião; 
• Reforma da Feira Modelo de Sobradinho; 
• Reforma da Feira Permanente do Gama; 
• Reforma da Feira Permanente de Ceilândia; 
• Reforma da Feira Permanente do Guará; 
• Feira da Guariroba em Ceilândia; 
• Construção de 16 (dezesseis) Unidades Básicas de Saúde em diversos lugares do Distrito Federal; • Atualização dos Projetos de Reforma da Sala Martins Pena do Teatro Nacional. 

3.1.3 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES REALIZA BALANÇO DOS PRIMEIROS SEIS MESES DO ANO DE 2020 

• 
• 

0 primeiro semestre foi de trabalho intenso e obras importantes. Responsável pela construção e reforma dos prédios e monumentos públicos do Distrito Federal, a Diretoria de Edificações da Novacap esteve frente de obras de grande repercussão. Entre elas estão a Revitalização das primeiras 12 (doze) Tesourinhas, Reforma da Galeria dos Estados, Construção da Praça dos Estados, Construção de 07 (sete) UBS's distribuídas pelo Distrito Federal, Manutenção dos Elevadores e Escadas Rolantes da Rodoviária do Plano Piloto, Revitalização da Torre de TV, Recuperação e Reforço Estrutural dos Viadutos da Via N2, Reforma do Museu de Arte de Brasil ia - MAB, Construção da Escola Porto Rico em Santa Maria. Importante citar, ainda, a realização por obra direta contemplando a execução de inúmeras obras e reparos efetuados nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

3.2 INFRAESTRUTURA URBANA - URBANIZAÇÃO 

As atividades finalisticas desenvolvidas no âmbito da Diretoria de Urtbanização são executadas através 



mão de obra direta e indireta. As referidas atividades são divididas em: 

Atividades continuadas: são aquelas que não podem ser interrompidas sem comprometer a finalidade da 
promoção do bem comum, ou seja, a prestação de serviços para a sociedade ou ainda, o cumprimento da 
missão institucional da Companhia. Além do mais, estendem-se por mais de um exercício financeiro, de 
modo continuo. No caso em tela, a atuação da Companhia não se resume ao atendimento de uma 
demanda momentânea, mas sim permanente. 

Atividades não continuadas: são aquelas que por natureza possuem prazo determinado para sua 
conclusão ou seja, podem ser realizadas em um período especifico. Nesse caso, a atuação da Companhia 
é voltada ao atendimento de uma demanda especifica, cuja programação pode ser realizada em período 
certo sem prejuízo à sua continuidade, nem â coletividade. 

Quanto as Obras de Urbanização em 2020, pode-se destacar: 

3.2.1  MANUTENÇÃO DE VIAS 

No que tange â manutenção de vias, foram realizados 33.440 m 2 de serviços de tapa buraco, sendo 
investidos, aproximadamente R$ 52.370.805,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil 
oitocentos e cinco reais), tais atividades possuem caráter continuos e são executados tanto por equipes 
terceirizadas quanto por equipes da própria Diretoria de Urbanização. Foram realizados também mais de 
376.000,00 m 2 de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento e Capa Asfáltica, com custos estimados em 
mais de 25 milhões. 

Quanto aos serviços terceirizados de Manutenção de Vias, podemos destacar: 

Recapeamento da EPIG - Recuperação da Pavimentação da EPIG - A obra visa a recuperação do 
pavimento de EPIG que se encontrava degradado. Serão recuperadas todas as faixas da via inclusive a 
Via de Ônibus considerada de tráfego pesado. Além da troca do pavimento, os quatro quilômetros do 
canteiro central ganham novo paisagismo. Mais de 200 novas plantas fazem parte do reforço no 
paisagismo da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). A via, que passa por uma revolução na 
pavimentação asfáltica, ficará ainda mais bonita quando a Novacap finalizar o plantio de 129 palmeiras e 
72 arbustos em quatro quilômetros do canteiro central. As espécies são produzidas no Viveiro da 
empresa e a ação é executada de forma direta, sem gastos extras. A rodovia por onde passam 60 mil 
veículos diariamente teve toda a pavimentação refeita. Foram investidos R$ 8 milhões na obra, também 
executada pela Novacap, com geração de dezenas de empregos diretos e indiretos. Com asfalto pronto, 
agora são feitas instalações de meios fios e de bocas de lobo, além do paisagismo. Depois, todo o trecho 
vai receber pintura e será entregue renovado à sociedade. Todo o paisagismo passa por reformulações e 
adequações, com reformas nos canteiros ornamentais, plantio de novas espécies e podas de árvores. A 
ideia é entregar não só a pavimentação, mas uma rodovia completa e renovada, dando vida a todo o 
espaço. A Novacap, além de fiscalizar grandes obras e elaborar projetos fundamentais para todo o DF, 
tem a missão de renovar Brasilia. A estatal está sendo reformulada e modernizada para voltar a cumprir 
a missão de garantir a qualidade de vida da população. Por isso trabalha lado a lado com as 
Administrações Regionais, para que todas as cidades recebam as equipes e, também, executem os 
serviços que levam mais segurança e bem-estar à população. 

Destacamos, ainda, todas as Etapas do PROGRAMA DE TRABALHO 15.452.6209.8508.0001 - 
ROÇAGEM de 170.000.000 m2 de todo Distrito Federal. 

Pontuamos as seguintes realizações concluidas em 2020, perfazendo o total de 223 (duzentas e 
vinte e três) Obras Apropriadas: 

• 
• 
• 

Recuperação de Erosão da Chácara 74 do Sol Nascente Ceilândia; Recuperação de Erosão e Alagamento 
da via Rural no Lago Norte; Recuperação de Erosão no Bernardo Sayão do Guará; 

Pavimentação Asfáltica da Avenida Comercial do Jardim Botânico; Pavimentação Asfáltica na Rua do 
Padre em Ceilandia; Pavimentação Asfáltica na SQS 305 Bloco G Asa Sul; Pavimentação Asfáltica do 
Estacionamento do Skate Park Riacho Fundo; Pavimentação Asfáltica do Monumento Dom Bosco no Lago 
Sul; Pavimentação Asfáltica do Hotel de Trânsito GAP Lago Sul; Pavimentação Asfáltica da Rua 08 em 
Vicente Pires; Pavimentação Asfáltica da SQN 114; Recuperação de Pavimentação Asfáltica no Setor 
Leste QD 32; Recuperação de Pavimentação Asfálticada SQSW 304; 

Implantação de Rotatória na Avenida Sucupira do Riacho Fundo; Fresagem no Túnel de 
Taguatinga; Recapeamento Asfáltico da QND 46 e QNE 34 em Taguatinga, dentre outras. 

• 



3.2.1.1 INFRAESTRUTURA É QUALIDADE DE VIDA 

Em BrazIandia, o Governo investe R$ 1,6 milhão em estacionamentos, recuperação de vias e a conclusão 
da drenagem pluvial da Vila São José. A cada quadra, uma melhoria. A Novacap deu inicio à reconstrução 
de um estacionamento com area de 5.137 metros quadrados na Vila dos Rodoviários, as margens da BR-
080. Enquanto isso, avançam as obras de infraestrutura na Quadra 34/35 da Vila José: a rede pluvial já 
foi instalada e a parte de pavimentação esta com 30% executados. Para essas obras, foram destinados 
recursos de R$ 1,6 milhão, originários de Emenda Parlamentar. Com a consolidação da BR-080 como rota 
de veículos pesados e de passeio, houve um aumento no fluxo para os comerciantes da região. A area 
cresce e há uma diversificação de estabelecimentos, que vão desde restaurantes a oficinas mecânicas. 
No local, o governo investe na construção de estacionamento asfaltado para dar conforto e segurança 
para quem frequenta a região. O espaço, que poderá abrigar até 40 vagas, esta localizado na Vila dos 
Rodoviários, na Quadra 48 da Expansão da Vila Sao José. 0 local de terra batida será substituído por 
pavimentação asfáltica capaz de suportar caminhões de até quatro toneladas de carga. A obra é tocada 
pela Novacap. Reivindicação antiga dos moradores, o sistema de drenagem pluvial de toda a Vila São 
José esta pronto. 0 projeto contempla a pavimentação da via de acesso a Vila Olimpica e à Escola 
Técnica e a construção de um estacionamento. 

3.2.1.2 - GRANDES OBRAS 

• Citamos como investimento na execução de obras de interesse do Governo do Distrito Federal todos 
os recursos obtidos com a redução de despesa de pessoal e de custeio, com o objetivo de entregar 
população do Distrito Federal a quantidade maxima das obras prioritárias até dezembro de 2020. 
Apresentamos os esforços da Novacap para reduzir os prazos médios de elaboração de projetos e 
execução das obras supracitadas, mantendo o seu compromisso com a população. A Novacap priorizou, 
em regime especial, a conclusão das obras e projetos definidos pelo Governo do Distrito Federal em 
2020, como essenciais, e geradores de emprego, tais como: Hospitais e Unidades Básicas de 
Saúde, Módulos Escolares, Mobiliários Urbanos, Teatro Nacional, Feiras Permanentes. 

3,2.1.3 OBRAS REDUZEM IMPACTOS DA CRISE E GERAM EMPREGOS: 

Em menos de dois anos, o Governo do Distrito Federal coleciona um quadro de 393 obras, entre 
concluidas e em execução, contando com grande contribuição da Novacap. Sao R$ 2,269 bilhões 
investidos, pagos ou contratados, para dar mais qualidade de vida à população. Mesmo durante a 
pandemia, o ritmo não diminuiu e a máquina pública se esforçou para não deixar a cidade parada. Entre 
as ações, estão intervenções em agua e esgoto, urbanização, iluminação, desenvolvimento rural, 
viadutos e muita dedicação a qualidade de vida. Somente neste ano, 116 obras foram concluídas e 
entregues, totalizando R$ 407,229 milhões investidos. Sao destaques três Unidades Básicas de Saúde 
- UBS's, a nova Ponte do Bragueto e a Praga da Galeria dos Estados, bem como a Ampliação do Bala() de 
Saida de Aguas Claras, a entrega de Três Estações do Metrô - Estrada Parque, 106 e 110 Sul, a Reforma 
do Terminal Rodoviário de Sobradinho e as melhorias do Mercadão do Núcleo Bandeirante, demandas 
antigas das comunidades dessas regiões, alem da Galeria dos Estados, no Eixo Rodoviário Sul. 0 GDF 
ainda inaugurou um novo Canal de Abastecimento em Vargem Bonita e a Praça dos Direitos do Itapo5. 

Trabalho intenso - Atualmente, há mais de cem intervenções em andamento. Desses trabalhos, 
destacam-se sete Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e cinco novas UBS; a Recuperação da Avenida 
dos Pioneiros no Gama; a Reforma das Tesourinhas do Plano Piloto; o Recapeamento da Estrada Parque 
Indústrias Gráficas (Epig); o Túnel de Taguatinga e as diversas melhorias de urbanização e drenagem em 
Vicente Pires. Também seguem as construções de calçadas, de ciclovias e reformas de pontos 
importantes da capital, como a W3 Sul. Juntas, essas obras geram mais de 7 mil empregos diretos e 
indiretos. 

• 
• 
• 

Destacamos o papel fundamental da Novacap no processo de cuidado e busca de melhorias para 



cidades: Atuando em duas vertentes: manutenção da cidade limpa, organizada e em funcionamento com 
zeladoria diotuma nas cidades, a partir dos Programas Cidade Sempre Viva e GDF Presente, bem como, 
executando obras de edificação e urbanização em todas as cidades. Nada disso pode parar, porque 
atende as reivindicações da população e traz aumento da oferta de emprego e renda. 

3 2.1.4 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO 0 DISTRITO FEDERAL NO ANO DE 2020 

A Novacap executa obras de urbanização em todo o Distrito Federal, durante o exercício 2020, foram 
construidos ou reformados 434.667,04 metros quadrados de calçadas, com R$ 15.702.348,18 investidos. A titulo de exemplificação, podemos citar a implantação de calçadas na via VC 311 no Por do Sol, QNL , nas Quadras SQN 303, SQS 113 , SQN 415 , no entorno dos Hospitais Regionais do Gama, de Santa Maria, do Guará, de Sobradinho, de Taguatinga, de Ceilândia, de Planaltina e de Ceilândia, bem como próximo à faculdade Unieuro em Aguas Claras, no Setor de Oficinas e Cemitério de Taguatinga, na via Estádio, no Eixo Monumental, próximo ao Terraço Shoping, entre outros Atualmente, encontra-se em l icitação uma nova contratação para execução e recuperação de calçadas em diversos locais do Distrito Federal, com previsão de investimentos em mais de quarenta e seis milhões de reais. As calçadas seguem o padrão criado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), conforme determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e dessa foram sera dado continuidade as atividades tão relevantes à população do Distrito Federal. 

3.2.1.5 NOVACAP FAZ BALANÇO DE RECAPEAMENTQ DE VIAS PÚBLICAS 

Em ritmo acelerado, as obras realizadas pela Novacap estão mudando a cara da cidade. Apenas nos primeiros seis meses do ano, a Novacap já executou este tipo de serviço nas 33 Regiões Administrativas, atendendo reivindicações de moradores e melhorando, assim, o trafego nas principais avenidas do DF. Entre as obras de recuperação asfaltica realizadas pela Novacap destacam-se os 10 km de pavimentação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e, a Rota do Cavalo, do trecho de ligação entre o Novo Fórum do Itapoã e a DF -440. Uma das principais vias comerciais do Gama, a Avenida dos Pioneiros, também esta recebendo novo asfalto em um trecho de 3,8 km, entre a Avenida Contorno e a Via SC-5. No Lago Sul, a recuperação total da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) esta sendo realizada por etapas, para minimizar os impactos no trânsito. No Varjão a rodovia DF-005 ganhou 1,5 quilômetro de asfalto, faci l itando a vida dos moradores que seguem rumo ao Plano Piloto. Os trabalhos de recuperação das vias e algumas realizações pontuais fazem parte de um planejamento que tem como objetivo resolver um problema na area de infraestrutura urbana, visando melhorar e facilitar o deslocamento da população. Em Ceilândia moradores da QNO 20, Setor 0, também foram contemplados com nova pavimentação asfaltica, obra que também foi realizada na QCS 02, Conjunto H e I, no Setor Habitacional Sol Nascente. As cidades de Taguatinga, Park Way, Guará I e II, Vicente Pires, Aguas Claras, Lago Sul e Norte, Gama e Varjão, também foram beneficiadas com vias recapeadas. O objetivo da Companhia é implantar sistemas modernos com a utilização de recursos tecnológicos para levantamento, em tempo real, das demandas da população, em todas as Regiões Administrativas. 

3.2.1.6 NOVACAP APRESENTA NÚMERO DE  CALÇADAS CONSTRUÍDAS NOS SEIS PRIMEIROS MESES DO ANO 

• 
• 

Empenhada em atender as demandas das comunidades e deixar as ruas do Distrito Federal cada vez mais seguras e acessíveis, a Novacap continua investindo na construção de calçadas em todas as cidades do Distrito Federal. As ações contemplam todas as 33 Regiões Administrativas do Distrito Federal. Em Samamabaia os moradores da QR 431 foram contemplados com mais de um quilômetro de passeio público com recursos de acessibilidade. Na região do Incra 8, em BrazIândia foram construidos 3,2 mil metros quadrados de calçada e na QNO, em Ceilândia, 957,15 metros. Todas as novas vias de passeio 

• 
AM. 



são feitas com acessibilidade, dessa forma pessoas com dificuldade de locomoção poderão transitar 
tranquilamente pela cidade. As obras fazem parte de um contrato da Novacap com diversas empresas 
terceirizadas. Cada uma delas é responsável por lotes que atendem todas as Regiões Administrativas.. A medida que recursos vão sendo disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares ou Fonte 100, a 
Companhia direciona os trabalhos para as cidades de acordo com as demandas propostas pelas 
administrações. Em parceria com as empresas contratadas, a Novacap construiu calçadas em regiões que antes a população era obrigada a andar nas ruas ou em meio ao mato, sujeira e terra nos acostamentos das pistas. Ainda temos muito trabalho a fazer, mas cada dia que passa levamos mais segurança e conforto para a população. 

3.2.2 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES 

Quanto às áreas verdes, as atividades são desenvolvidas no âmbito do Departamento de Parques e Jardins -DPJ, unidade integrante da Diretoria de Urbanização. As atividades são, em sua grande maioria, sazonais, ou seja, a necessidade prevalece no período chuvoso, geralmente entre os meses de outubro e março de cada ano. 0 fator em questão influencia diretamente na forma de execução e nos custos, bem como nos resultados esperados pela coletividade. A Novacap continua trabalhando e prestando os serviços essenciais para a segurança e comodidade da população do Distrito Federal. Trabalhos como poda de árvores, rogagem da vegetação, implantação de gramado, plantio de árvores, recolhimento de galhos caídos e jardinagem ocorrem em forma de revezamento, com prioridade para demandas emergenciais que ofereçam risco a população. Levando assim, serviços para todas as Regiões Administrativas e para o Plano Piloto,simultaneamente. 

3.2.2.1  Novacap instala travessia segura no Sol Nascente 

Parceria entre o Departamento de Estradas de Rodagem - DER e a Novacap constrói passarela na região do Sol Nascente, proporcionando aos moradores daquela localidade maior conforto e segurança, já que não terão mais dificuldade de deslocamento entre os trechos 1 e 2. Em um trabalho conjunto com o DER, a Novacap, conseguiu a doação de uma estrutura de ferro que foi recuperada, pintada e instalada pela empresa na região. 

3.3 USINA DE ASFALTO 

Usina da Novacap bate novo recorde de produção de asfalto: 

A Novacap bateu mais um recorde de produção de asfalto. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram produzidas 22.598,30 toneladas de massa, utilizadas na manutenção e construção de vias em todo o Distrito Federal. A manutenção de vias é um dos serviços mais cobrados pela população, o que faz com que a Companhia atue em todas as Regiões Administrativas, juntamente com as Administrações, para diminuir os problemas da malha viária das cidades. 

Somente no mês de maio/2020, saíram da usina 4.519,66 toneladas de asfalto - o equivalente a 600 caminhões de tamanho padrão, carregados. Os números mostram que estamos conseguindo compensar as adversidades e manter um serviço tão essencial funcionando. Apesar de todos os transtornos causados pela pandemia, como a diminuição no número de servidores, a usina já produziu a maior quantidade de CBUQ (Cimento Betuminoso Usinado a Quente, termo usado em linguagem industrial para definir asfalto) nesses meses, em toda a historia catalogada na Novacap.. 

Ao longo do ano de 2020, foram produzidas 40.489,10 toneladas de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, podendo-se citar a adoção de várias medidas visando o aumento da 
capacidade/armazenamento do produto, impactando em maior aumento de produtividade em épocas de escassez no fornecimento do material, tais como: Troca e Instalação nos novos Tanques de CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo; Troca dos Tanques de Emulsão Asfáltica Cationica (RR); e Troca dos Tanques de Asfalto Diluído (CM). 

Quanto ao quesito melhoria quantitativa e qualitativa no aquecimento dos materiais necessários para a produção de asfalto/diminuição do tempo de aquecimento, citamos a troca do Aquecedor de Fluidos Térmicos. Por último, no que se refere ao cumprimento de exigências ambientais propostas pelos órgãos fiscalizadores, pontuamos a realização de investigação de análise de passivo ambiental (ETAPA 3). Ainda, em continuidade ao cumprimento das exigências ambientais, citamos a retirada de Tanques de 



Armazenamento de Derivados de Petróleo. 

3.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A Novacap, no ano de 2020 executou diversas atividades visando o melhoramento continuo da qualidade 
dos serviços de Tecnologia da Informação, dentre os quais podem-se destacar as ações realizadas pelo 
Departamento de Informática da Companhia: 

Aquisição e Implantação de Ponto Eletrônico 
Contratação de Empresas de Suporte 
Implantação da Ferramenta ITSM 
Desenvolvimento do Sistema SISOUVIDORIA 

• 
• 

• 
O 
• 

Manutenção de Sistemas Internos 
Contratação de Fabricas de SOFTWARE 
Migração de Storage para Servidores da SUTIC 

3.5 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

No que concerne à REPONSABILIDADE AMBIENTAL, segundo dados da NATIONAL GEOGRAPHIC 
"Apenas 20% da área do Cerrado é preservada em grandes fragmentos e 8% é protegida em algum tipo 
de reserva". Nesse contexto, há muito tempo, Brasil ia faz parte do seleto grupo de cidades mais 
arborizadas do mundo, fruto do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Parques e Jardins - DPJ da 
Novacap, desde antes da inauguração da nova capital, atualmente, com mais de 5.000.000 (cinco 
milhões) de árvores, arbustos e palmeiras plantadas em todo Distrito Federal. 

Algumas atividades antecedem o planejamento de implantação, a exemplo a coleta de sementes de 
espécies arbóreas do Bioma Cerrado, no Distrito Federal e em Estados vizinhos. A introdução de tal 
implantação precede de pesquisas e seleções de espécies e variedades nativas e exóticas; no 
desenvolvimento de técnicas de germinação e propagação; no desenvolvimento de protocolos na 
condução e manejo em viveiros; no desenvolvimento de técnicas de plantio, e por fim, na condução e 
manejo dos indivíduos arbóreos adultos. Para consecução de tais atividades, a Companhia possui os 
Viveiros I e II, cuja área total é de 110.000 m2, exclusivamente dedicados à produção anual de cerca de 
3.000.000 (três milhões) de mudas de arvores, palmeiras, arbustos, ervas e flores ornamentais. A 
produção em referência, busca priorizar a reprodução de espécies nativas do Bioma do Cerrado, visando 
manter a característica única da vegetação original existente desde a construção de Brasilia, com ênfase 
na formação de mudas florestais, savânicas e campestres. 

Como exemplo de atuação, podemos destacar alguns programas e atividades: 

IMPLANTAÇÃO - Produção de Árvores, Palmeiras, Arbustos e Flores Ornamentais nos Viveiros I e II - 
3.000.000 Unidades; Plantio de Canteiros Ornamentais em todo o Distrito Federa,1 3.500 m2; Programa 
Anual de Arborização em todo o Distrito Federal, 200.000 Unidades; Programa Anual de Implantação de 
Gramados em todo o Distrito Federa, 150.000 m2 . 

MANUTENÇÃO - Quanto à manutenção de canteiros ornamentais em todo Distrito Federal, esta foi 
realizada contemplando o total de 5.200 m 2, Manutenção da Arborização Urbana em todo o Distrito 



Federal no total de 120.000,00; Manutenção de Gramados e Areas de Vegetação Espontânea em todo o 
Distrito Federal no total de 1.000.000.000,00m2. 0 privilégio de Brasilia, especialmente do Plano Piloto, 
ter sido concebida como "CIDADE PARQUE", tem como consequência uma exigente e permanente 
manutenção da sua área verde. 

Apesar das instabilidades orçamentárias, do envelhecimento de sua mão de obra, a NOVACAP vem, ao 
longo dos anos, promovendo a manutenção deste patrimônio ambiental em todo o Distrito Federal, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda a população do Distrito Federal, especialmente 
no tocante à saúde pública, vez que a implantação de gramados e demais intervenções evitam dentre 
outras coisas a ocorrência de doenças respiratórias, disseminação de transmissores de doenças, a 
exemplo da zika, dengue e chicungunya. Ainda no o que concerne h Responsabilidade Ambiental, 
a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem como 
principais objetivos a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Destaca-se entre 
os seus propósitos, a compatibilização do desenvolvimento econômicosocial com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

A Novacap atua respeitando os princípios legais inerentes h responsabilidade ambiental, com atitudes 
voltadas para o desenvolvimento sustentável e manutenção dos ecossistemas equilibrados. Ou seja, 
ações que levem em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente da atualidade e para as gerações futuras, promovendo a sustentabilidade. Cabe h Divisão de Meio Ambiente integrar os 
princípios e diretrizes da Política Ambiental às demais legislações da esfera federal, elencadas no Painel 
Legislação Ambiental e, ainda, às legislações ambientais do Distrito Federal, que sejam relacionadas aos 
serviços e ações executadas pela Novacap. As estratégias elencadas a seguir, foram elaboradas de forma a atender tais princípios, amparados pelo Art. 225 da Constituição Federal que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à qualidade de vicia, cabendo ao poder público e h 
coletividade o dever de preservá-lo, a saber: 

• Promoção de boas práticas ambientais em obras de forma a garantir a viabilidade ambiental e a 
minimização dos impactos ao meio ambiente dos empreendimentos da NOVACAP, por meio da 
definição de medidas mitigadoras e compensatórias; 

• Continuidade do acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental e outorga dos 
empreendimentos de interesse da NOVACAP, com objetivo de evitar passivos ambientais, do 
controle e do cumprimento dos prazos legais e condicionantes; 

• Maior aproximação da esfera ambiental com os demais setores da Companhia de forma a dar 
continuidade aos trabalhos conjuntos, aperfeiçoar a difusão da importância da gestão ambiental nos 
empreendimentos e contribuir com a conscientização dos empregados acerca da sustentabilidade, por meio da divulgação de conteúdos de caráter ambiental de interesse dos setores; 

• Formulação de mapeamento de processos por meio de fluxograma de trabalho com objetivo de 
fortalecer os mecanismos de nnonitoramento e de gestão ambiental em todas as etapas de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos de interesse da NOVACAP. 

• Ainda, de forma complementar, cabe acrescentar que a Agenda 2030 da ONU que estabelece 17 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável CODS), entre os quais esta Companhia contribui de forma subsidiária, a outros entes públicos. Cabe salientar que Brasilia se destaca por sua 
arborização, sendo que a Novacap possui papel fundamental, como responsável pela implantação e 
manutenção das áreas verdes urbanas em todo o Distrito Federal. 

Por fim, no que se refere à esfera ambiental, vale destacar que a Companhia assegura a viabilidade dos projetos e operações executados na medida que zela pelo cumprimento da legislação pertinente, colabora com a manutenção de áreas verdes, preservando o meio ambiente e, consequentemente, promovendo medidas no âmbito do Desenvolvimento Sustentável. 

3.6 OUVIDORIA 

A Novacap apresenta, a seguir, o perfil das demandas recebidas pela Ouvidoria no ano de 2020: 

• 
• 
• 

DEMANDA QUANTITATIVO 

(un.) 
Poda de Arvore 6.655 
Corte Total de Arvore - Erradicação 1.733 
Boca de Lobo e Bueiros 1.726 
Rogagem de Mato/Capim 1.297 
Tapa-Buraco - Manutenção de Vias 
Públicas 898 

Recolhimento de Galhos e Troncos de 
Arvores 589 

Poda de At-yore em Area Pública 426 
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• 
• 
• 

Pavimentação Urbana - Asfalto 376 
Galeria de Aguas Pluviais 283 
Colocação de Tampa de Boca de Lobo 208 
Implantação e Conservação de 
Gramados, Bosques, Parques e Jardins 169 

Doação de Mudas de Arvore, Arbustos, 
Ervas, Flores e Gramas 169 

Recuperação de Calçadas 132 
Construção de Calçadas e/ou Meios-Fio 130 
Autorização para Poda e Corte de Arvore 100 
Outros 1.662 
TOTAL 16.553 

De modo global, conforme visualizado, nota-se que a maioria das demandas foram direcionadas 
Diretoria de Urbanização - Departamento de Parques e Jardins, haja vista fazer parte do escopo daquela 
Diretoria. 

DEMANDA POR ASSUNTO QUANTITATIVO (un.) 
Areas Verdes 11.138 
Drenagem Pluvial 2.217 
Manutenção de Vias 1.536 
Outros 1.662 
TOTAL 16.553 

3.7 OUTRAS AÇÕES A SEREM DESTACADAS: ALGUMAS INICIATIVAS IMPLANTADAS PELA 
NOVACAP 

3.7.1 PLANTANDO SORRISOS 

A Campanha Plantando Sorrisos tem como objetivo a arrecadação de alimentos e agasalhos a serem 
entregues às famílias que mais necessitam desses auxílios. Esta ação está na sua oitava edição e, 
implica na troca de doações por mudas de plantas produzidas na Novacap, em pontos que são montados 
na sede da Empresa e em outros locais do Distrito Federal. Em 2020, em parceria com a Fecomércio, o 
Grupo Mesa Brasil e o Shopping Pátio Brasil, o Setor Comercial foi mais uma opção de local onde os 
participantes puderam entregar as doações. Dentre as espécies de flores disponíveis estão, cravos, Erika 
roxa, Perpétua branca, Perpetua roxa, Clorofito, Gerânio, Vinca rosa, Pilea listrada e Gloxinia. 

3.7.2 PROJETO REEDUCANDO 

0 Reeducando é um projeto desenvolvido em conjunto com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 
(Funap), teve inicio no ano de 2015 e vem crescendo ao longo dos anos. 0 projeto consiste na 
ressocialização do individuo, inserindo-o no convívio social e também no mercado de trabalho. As 
atividades desempenhadas por essa força de trabalho são nas áreas de limpeza, conservação, manejo de 
sementes, mudas e hoje, em expansão, trabalhando também nas obras civis executadas pela Companhia. 

3.7.3 COLETA SELETIVA 

Essa ação governamental começou com a criação do Mutirão de Integração Social no ano de 2008. Em 
2013, a ação passou a ser executada pela Novacap em conjunto com o Serviço de Limpeza Urbana do 
Distrito Federal (SLU) e suas Cooperativas. 0 objetivo é colaborar com o meio ambiente fazendo a 
separação seletiva do lixo, quando do recolhimento e entrega do material às Coo e was vinculadas ao 

AO. 



SLU, para a devida destinação. 

3.7.4 FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS 

• 

Uma das grandes aliadas na construção e revitalização dos espaços públicos do Distrito Federal é a 
fábrica de concreto da Novacap, que faz parte da Divisão de Conservação e Reparos (DICOR), sessão da 
Diretoria de Edificações da Companhia. A Diretoria de Edificações, através de sua fábrica de pré 
moldados, produz mais de vinte itens de concreto, tais como pegas de meio-fio, bloquetes intertravados 
para pavimentação, tampas de bueiro, bancos e pilaretes. 0 processo de fabricação das pegas é baseado 
na sustentabilidade e gera uma economia de até 40% para os cofres públicos. Em sua maior parte, a 
fabricação das pegas pré-moldadas é feita de acordo com solicitações enviadas à Companhia pelas 
Secretarias e Administrações Regionais, dessa forma, o pedido já chega com a quantidade de pegas 
necessárias e o local onde serão aplicadas. 

A fábrica é responsável pela produção de mais de 20 itens de concreto, pré-moldados e alambrados. No 
primeiro semestre de 2020, a fábrica produziu mais de 2.900 metros de meios-fios, 14.252 blocos de 
concreto e 18.986 bloquetes intertravados, bem como 2 mil metros quadrados do aramado, usado em 
Quadras Poliesportivas, Escolas, UBS's e Parques Infantis. Pontos como a nova Praga dos Estados, as 
tesourinhas Sul e Norte, a Ponte das Garças e, o Viaduto que liga a L4 Sul à pista de acesso para a 
Ponte 3K, são exemplos de lugares que receberam pegas que foram produzidas na Novacap. Corroborando 
com a sustentabilidade, a maioria do material para fabricação é proveniente de restos de construção e 
demolição, que são triturados e transformados em três tamanhos diferentes de granulometria. Toda água 
utilizada no processo também é proveniente do reCiso da captação de águas pluviais e do abastecimento 
do reservatório do Viveiro II da Novacap. 

3.7.5 AÇÕES PARA MITIGAR IMPACTOS DA PANDEMIA 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a Pandemia do Cronavirus (COVID-19) era uma 
emergência de saúde global, elevando, posteriormente, a classificação do surto para pandemia, devido ao 
seu alcance global. Esse surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentou o grau de incerteza para os agentes 
econômicos em razão de prováveis impactos relevantes futuros nos valores reconhecidas nas 
demonstrações financeiras. 

Como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, o Governo do Distrito Federal adotou 
diversas normas com impacto na Novacap, que por sua vez adotou e deu ampla divulgação 
determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, diante da qual se estabeleceu que, em razão da 
decretação do estado de calamidade pública em função da pandemia COVID-19, ficam proibidas a criação 
ou majoração de vantagens e benefícios de quaisquer naturezas, remuneratórias ou não aos empregados 
públicos e a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, o que somente poderá ocorrer a partir de 01 de 
janeiro de 2022. A Diretoria Executiva da Novacap divulgou a Instrução no 145, de 23 de março de 2020, 
com o intuito de viabilizar a continuidade do funcionamento dos serviços, estabelecendo normas relativas 
á execução dos Contratos, contemplando ações de contenção, prevenção e redução dos riscos de 
disseminação e contágio do novo coronavirus, bem como de orientação aos empregados, terceirizados, 
colaboradores e demais interessados. 

Na condição de Empresa Pública, a NOVACAP assumiu a responsabilidade de preservar o maior número 
de empregos possível, na tentativa de colaborar com as medidas de fortalecimento da economia 
adotadas pelo Governo do Distrito Federal. Entre as medidas adotadas, a Diretoria Executiva determinou 
às empresas terceirizadas que continuassem a cumprir suas atribuições contratuais, asseverando-se de 
cumprir todas as medidas sanitárias requeridas, solicitando que as mesmas notificassem .6 Companhia os 
casos em que houvesse necessidade de suspensão dos trabalhos, ainda que provisoriamente, em virtude 
da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde. 

A Novacap também exerceu papel relevante ao apoiar o Governo do Distrito Federal durante todo 
o tempo em que houve a distribuição gratuita de máscaras e a testagem em massa da população, 
com as seguintes ações: 

Disponibilização de 02 (duas) VANS, por dias trabalhados, para a entrega de máscaras nos postos de 
distribuição; montagem de diversas tendas para a testagem e transporte de mesas e cadeiras para 
compor o ambiente (Ail dos posto; uso de VANS da Companhia para a realização do transporte das 
equipes de testagem da Secretaria de Saúde até os postos de coleta e testagem; e utilização dos 
caminhões pipa da Companhia para a lavagem das áreas comuns dos postos de coleta e testagem, bem 
como das Areas públicas como, por exemplo, a Rodoviária do Plano Piloto, as Paradas de Ônibus, Feiras e 
áreas comuns do Parque da Cidade. 



• 
I 

No âmbito interno, a Companhia executou os seguintes procedimentos: 

Aquisição de máscaras descartáveis; Realização de limpeza nos pátios e edificações da 
Companhia; Aquisição de álcool em gel; Aquisição de máscara protetora (tipo viseira); Disponibilização 
de dispenser para alccol em gel em pontos estratégicos com grande circulação de pessoas; Aquisição de 
termômetros digitais para controle de acesso a Companhia, de acordo com as normas de 
segurança; Aquisição de bombas de pulverização e pulverizadores portáteis para a realização de 
desinfecção em todos os setores da Companhia; Descontaminação realizada com hipocloreto de sódio em 
mesas, cadeiras, portas, corrimão e maçanetas; Descontaminagão realizada com hipocloreto de sódio em 
todos os veículos da frota (própria e terceirizada); Empréstimo de tendas para a Secretaria de Saúde 
para a realização de testes rápidos da COVID-19 (drive-thru); Aquisição de tapetes sanitizantes. Não 
obstante as dificudades impostas pela Pandemia do COVID-19, a Companhia, em todo o tempo manteve 
o compromisso com a população implementando aches para intensificar o bem-estar coletivo, com 
alocação econômico-social eficiente dos recursos financeiros e a prestação dos serviços que constituem 
seu objeto, contribuindo para ampliar o desenvolvimento urbano. 

3.7.6 GDF RETIRA 288 TONELADAS DE LIXO NO PLANO PILOTO 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Força-tarefa do GDF Presente limpou bocas de lobo, tapou buracos e podou árvores na Vila Planalto e, 
também, nas avenidas W3 e W4 Sul e Norte. Durante duas semanas, a Região Administrativa do Plano 
Piloto recebeu os cuidados do GDF Presente, por meio do Polo Central. No total, 76 bocas de lobo 
passaram por limpeza, desobstrução e reparos na Vila Planalto, vias W3 e W4 Sul e Norte. Além disso, 
foram feitas podas de árvores com quatro equipes da Novacap, destinadas exclusivamente para o 
serviço na Asa Sul. Ainda na Asa Sul e na Asa Norte, outros colaboradores retiraram 288 toneladas de 
lixo, entre entulhos, embalagens plásticas, folhas e galhos de arvores. Também foi realizado serviço de 
tapa-buraco por toda a RA. Para isso, foram necessárias 55 toneladas de massa asfáltica. 0 polo esteve 
na Vila Planalto, com execução de rogagem e recolhimento de sujeira na Praça Rabelo visando o combate 
aos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.Local de passagem de milhares de pessoas 
diariamente, a Rodoviária do Plano Piloto está recebendo os cuidados do GDF Presente. Foi feito o 
trabalho de limpeza das calhas nas plataformas superiores e inferiores para evitar a proliferação da 
dengue. Foi encontrada muita sujeira, sacolas plásticas e embalagens de sorvete. Também houve a 
limpeza da proteção que fica acima do buraco do tatu, que em seguida sera reformado e pintado. 

3.7.7 GDF PRESENTE: NOVACAP INTENSIFICA TRABALHO 

Ações deixam tudo pronto para celebrar o fim deste ano e receber 2021. Vicente Pires já recebeu 60 
toneladas de massa asfáltica da Novacap. Sob a coordenação do Polo Adjacente II do programa, as 
máquinas e homens não pararam de trabalhar. A massa asfáltica fornecida pela Novacap foi usada para 
tapar buracos e na construção de 15 lombadas. Só na Rua 3 foram nove quebra-molas e outros seis na 
Rua 8, todos devidamente pintados pelo Departamento de Trânsito de Brasilia - DETRAN. Além dessas 
intervenções urbanas visíveis aos olhos dos moradores e visitantes, o trabalho na região foi volumoso, 
com recolhimento de entulho, rogagem e limpeza de bueiros, bem como pintura dos meios-fios das ruas 
4, 4A, 4B, 4C, 5, 7, 8 e 10 e da marginal do Taguaparque. Na Vila Telebrasilia o ponto alto das 
atividades foi a remoção de uma grande antena de antigo posto policial desativado localizado na entrada 
da vila. Também têm sido intensas as operações de limpeza e reparos urbanos no Lago Sul, Lago Norte, 
Varjão e Plano Piloto. Os trabalhos envolveram máquinas, caminhões e 26 homens em serviços de tapa-
buraco, recolhimento de entulho, limpeza de boca de lobo, retirada de inserviveis, além de podas de 
arvores. Ainda no Plano Piloto, trabalhadores fizeram a limpeza de bocas de lobo no Noroeste. 

3.7.8 NOVACAP RECUPERA TRECHO DE ANEL VIÁRIO NA CIDADE ESTRUTURAL 

Na Comunidade de Santa Luzia na cidade Estrutural, em uma área de 388 metros da via sera construída 
uma rede de drenagem, uma intervenção inédita que sera benéfica a todos os moradores da região. Nos 
mesmos 388 metros, o asfalto será reconstruido. Essa é uma obra que não comprometerá o meio 
ambiente e beneficiará, além da população da Estrutural, todos os motoristas que circulam na região. 
empoçamento não existia, mas a invasão de terrenos na area acabou comprometendo a drenagem da 
chuva e os lençóis freaticos da região. Como em diversas partes do Distrito Federal, o solo por ali é 
hidrofórmico, ou seja, com excesso de umidade mais próxima da superfície. 0 objetivo desta obra é 
captar as águas das chuvas e lançá-las mais à frente, sem comprometer o meio ambiente e a população 
que ali reside. A obra tem valor estimado em R$ 479.528,80. 



3.7.9 - EM 2020. NOVACAP JÁ ACUMULA 11 MIL METROS QUADRADOS DE AREA VERDE 
REVITALIZADAS 

Além de milhares de mudas plantadas em 574 canteiros ornamentais que permanecem floridos o ano 
inteiro e encantam moradores e turistas. Entre janeiro e outubro deste ano, a Novacap, responsável pela 
manutenção e implantação de canteiros, já revitalizou mais de 11 mil metros quadrados de área verde e 
plantou mais de 31 mil mudas em 12 regiões administrativas. Todo este trabalho de zeladoria na área 
de paisagismo, feito pela Diretoria de Urbanização da companhia, tem como objetivo embelezar a cidade 
e também preservar a flora nativa. Arvores, flores e gramados se misturam à vegetação natural do 
cerrado, trazendo encanto para os olhos e qualidade de vida para toda a população. Este ano, um dos 
trabalhos mais importantes de paisagismo foi realizado na recém-inaugurada Praga dos Estados, novo 
espaço de convivência construido próximo à revitalizada Galeria dos Estados. No local, foram plantados 
mais de nove mil metros quadrados de grama, 90 arbustos, 54 palmeiras e nove ipês, fruto de um 
investimento de R$ 2 milhões. 

3.8 LICITAÇÕES 

A Novacap apresenta Quadro Demonstrativo contendo os procedimentos licitatórios ocorridos em 
2020: 

• 
• 

• 
• 

MODALIDADE QUANTIDADE VALOR ORÇADO 
(R$) 

VALOR 
LICITADO 
(R$) 

PL Presencial 4 207.286.403,75 0 
Convite 1 185.771,64 144.183,44 
Tomada de 
Preços 11 25.509.928,33 11.228.0897,59 

Concorrência 22 394.051.669,97 56.940.190,50 
Pregão 
Eletrônico 46 566.055.696,63 226.160.825,74 

Cotagio 
Eletrônica 13 175.032,14 124.087,70 

RDC 1 122.939.140,00 0,00 
Outros (estudo 
para 
enquadramento 
da modalidade) 

1 45.641.265,49 - 

TOTAL 128 1.541.712.132,69 396.799.773,64 

Importante destacar o crescimento substancial na quantidade de procedimentos licitatórios 
realizados no segundo semestre, se compararmos à quantidade de certames efetivados no primeiro 
semestre, ou seja um incremento da ordem de 138, 24% na quantidade de processos licitados. 
Proporcionalmente, o volume de aporte financeiro no mesmo período comparativo, corresponde a um 
acréscimo de 927,74% de recursos empregados na Area de compras a saber: 

Valor das 
Licitações Jan a 
15 JUL/2020 - 
R$ 

Licitações 
Jan a 15 
Jul 

Valor das 
Licitações 15 Jul 
a Dez/2020 - R$ 

Licitações 
20 Jul a 
DEz 

39.022.866,84 5 109.414.560,75 23 
- - - - 
185.771,64 1 - - 
7.051.052,28 4 11.966.484,67 5 
23.813.573,63 4 344.194.681,23 16 
34.071.052,30 16 436.291.583,08 27 
25.653,00 4 147.769,14 8 
- - 122.939.140,00 1 
- - 45.641.265,49 1 
104.169.969,69 34 1.070.595.484,36 81 

Além das atividades inerentes à compras 
centralização do Registro Cadastral do C.R.C. 

e licitações, o DECOMP é, também, responsável pela 
- Certificado de Registro Cadastral, que é o cad tramento 

• 
• 



de empresas e/ou pessoas interessadas em participar de licitações no âmbito do Distrito Federal, no 
qual, atualmente constam 2.382 cadastros ativos que demandam constante atualização e alterações dos 
registros, além das solicitações diárias de novos cadastramentos. 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas_para o proximo exercício. 

4.0 DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE - 

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas adotadas para o próximo exercício 

4.1 GOVERNANÇA 

Como empresa de capital fechado, a Novacap segue padrões internacionais de Governança Corporativa 
compatíveis com as normas do mercados em que atua. A Companhia tem conduzido ações de melhoria 
em governança corporativa, visando alinhar-se ao seu Plano Estratégico, ao programa Destaque em 
Governança das Estatais da B3, à Lei n0 13.303/16, ao Decreto n° 37.967, de 20 de janeiro de 2017, 
bem como às demaios legislações vigentes. 0 modelo de Governança da Companhia tem como objetivo 
precipuo aumentar a transparência das atividades desenvolvidas, adequar a filosofia de gestão â visão do 
planejamento estratégico, aperfeiçoar o mecanismo de responsabilização dos gestores, reforçar o 
compromisso com a conformidade e celeridade da prestação de serviços públicos e expandir a capacidade 
de atendimento da administração da Novacap, garantindo a presença governamental em toda a vasta 
extensão do terrotório do Distrito Federal. 

Visando a consecução dos objetivos acima, e considerando a necessidade de adequar a estrutura 
administrativa e organizacional das Unidades da Secretaria -Geral e Presidência ao Regimento Interno da 
NOVACAP, o Diretor-Presidente da Companhia, por meio da Instrução n° 513/2020 - 
NOVACAP/PRES/ASSESP, de 05 de novembro de 2020, nomeou o grupo responsável pelos trabalhos da 
Subsecretaria SUBGOV, unidade de assessoramento aos órgãos de Governança, em consonância ao 
Decreto n° 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no 
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. 
A Empresa implementou a Subsecretaria de Governança - SUBGOV, a qual conta com o apoio dos 
seguintes núcleos: Núcleo de Conformidade - NUCON; Núcleo de Gestão de Riscos - NUGRI; NÚcleo de 
Transparência - NUTRA. Consequentemente à essa alteração, o Estatuto Social foi amplamente revisado, 
sendo realizada a Adequação do Regimento Interno. Em continuidade, foi elaborado o Plano de Trabalho 
contemplando as atividades a serem desenvolvidas pelos Núcleos de Conformidade, Gestão de Riscos e 
Transparência. 0 Plano contempla, como atividade primordial, a adequação do organograma atual à Lei 
em comento, e sugere a vinculação da atual Subsecretaria de Governança h Presidência, na qualidade de 
Assessoria de Governança. 

Com o objetivo precipuo de assegurar a boa gestão, a SUBGOV deve buscar promover ações para adesão 
às melhores práticas de governo, fortalecendo o compromisso da Companhia com a ética e a 
integridade. Atividades tais como intercâmbio com órgãos de controle - internos e externos; definição de 
procedimentos padrões, visando o atendimento dos requisitos de conformidade; gestão de riscos e 
transparência devem constituir o dia a dia da especializada. 

Na qualidade de unidade que busca a implementação de boas práticas de governança, sugerimos, ainda, 
uma adequação no atual organograma da Companhia, qual seja, a vinculação dos atuais Departamentos 
de Informática e de Compras à Presidência. Segundo o entendimento da SUBGOV, ambos departamentos 
desenvolvem atividades de cunho estratégico, o que sugere uma conexão mais direta com o Diretor-
Presidente. Encontra-se em andamento os trabalhos da Subsecretaria de Governança, cujo Plano de 
Trabalho com seus respectivos cronogramas, contempla diversas atividades para execução, podendo-se 
citar algumas: 

• Elaboração e Implantação do Programa de Integridade, conforme as previsões normativas da Lei 
13.303/2016 e do Decreto Distrital n0 37.967/2017; 

• Adequar o Estatuto Social da empresa para que a área de Conformidade, Gestão de Riscos e de 
Integridade esteja de acordo com o disposto na Lei n0 13.303/2016; 

• Adequar o Regimento Interno, definindo e atribuindo em regimento interno as competências da área 
de Conformidade, Gestão de Riscos e Integridade, em relação ao estabelecimento do Programa de 
Integridade. 



4.2 GESTÃO DE RISCOS 

A Gestão de Riscos da Companhia tem como principal objetivo a redução da materialização de eventos 
que possam vir a impactar negativamente seus objetivos estratégicos, em prol da geração e preservação 
de valor e do provimento de informações transparentes à sociedade brasiliense e seus acionistas. 0 
processo de gestão de riscos da Novacap é regido por uma política única e coordenado pela Presidência, 
o que avaliza a visão sistêmica os resultados e sua uniformização entre todas as áreas da Empresa. A 
orientação geral é dada pela Diretoria -Executiva e os resultados obtidos no processo são enviados 
apreciação daquela Diretoria, bem como do Conselho de Administração. 0 Conselho de Administração da 
Novacap delibera, mensalmente, sobre as questões estratégicas referentes ao processo de gestão de 
riscos, tais como o grau de incerteza na execução de contratos, obras e projetos. E ainda, observância 
rigorosa das normas regulamentadoras de risco segundo a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), para fins de segurança e medicina do trabalho, com papel da Diretoria-Executiva no 
seu gerenciamento e na implantação de políticas que devem nortear todo processo. 

Especialmente quanto A execução de contratos ligados As suas atividades, a empresa monitora 
processos, procedimentos e sistemas com vistas a mitigar os diversos riscos ligados A própria execução, 
aos ambientes de gestão, regulação supervisão e fiscalização. Há ainda, o rigor nas ações necessárias 
obtenção das licenças ambientais prévias ao inicio das obras de urbanização e infraestrutura. De 
maneira a dar suporte ao processo de gestão de riscos, a Auditoria Interna apoia os gestores no desenho 
de controles e na elaboração e acompanhamento de pianos de remediação para eventuais 
deficiências. Adicionalmente, a empresa submete, trimestralmente, as suas Demonstrações Financeiras a 
Auditores Independentes, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, de forma a garantir a 
Integridade de seus registros contábeis e financeiros e a disseminação da cultura de conformidade com 
as leis e regulamentos que regem as atividades da empresa. 

Além dos riscos contratuais, os demais riscos identificados pela Novacap são organizados em 
três aspectos principais, a saber: operacional, financeiro e de conformidade. Todos os riscos identificados 
na Companhia são monitorados. No entanto, naqueles que se envidencia maior exposição, com base nos 
resultados das analises de vulnerabilidade e impacto, é feita uma avaliação mais frequente, elaborando-
se recomendações e pianos de ação que visam mitigação. Por meio da análise e do tratamento de 
questões relacionadas à conduta antiética, fraude e corrupção, a empresa auditora oferece o suporte 
necessário A mitigação dos riscos de conformidade, diante dos quais, a Novacap se mostre mais exposta. 

Ainda no que diz respeito aos riscos de conformidade, para 2020, estão implantados dentre outros, os 
procedimentos a seguir: 

• publicação da Instrução No 740/2019 - PRES, que determiona a criação de grupos para atualização, 
sistemática, do Sistema INFOBRAS, e 

• obrigatoriedade da inclusão de georeferenciamento em todas as Notas de Empenho relativas a 
obras. 

4.3 CONTROLES INTERNOS - AUDITORIA 

A Auditoria Interna é uma assessoria vinculada ao Conselho de Administração, responsável pela 
avaliação da efetividade dos controles internos, em nível de entidade, operacionais e financeiros, 
reportando os resultados aos Conselhos Fiscal e de Administração, da conformidade com as políticas, 
normas e procedimentos para prevenir ou detectar a possibilidade de ocorrência de erros, fraudes ou 
perdas na execução de suas atividades. 

A administração da Companhia é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controle interno 
adequado relativo A elaboração e divulgação das demostrações contábeis, bem como pela avaliação da 
eficácia dos controles internos em nível de entidade, operacionais e financeiros, relativos ao processo de 
preparação das citadas demonstrações, com o objetivo de fornecer segurança razoável relativo 
confiabilidade do processo de preparação das citadas demonstrações contábeis, conforme às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A Novacap é submetida a diversos regulamentos 
obrigatórios para consecução de seu objetivo quanto à eficácia de seus controles internos, tanto a nível 
operacional como financeiro e contábil. 

4.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A Novacap iniciou o processo de implantação de seu planejamento estratégic fe ereiro de 2011, 



quando constituiu o Comitê de Planejamento Estratégico, composto por representantes de todas as áreas 
da empresa. Em junho do mesmo ano, foi lançado no auditório Israel pinheiro, o Planejamento 
Estratégico da Novacap (PLANES 2011-2015), com base nos seguintes Eixos Estruturantes: 

• Pessoal; Infraestrutura e mercado; Processos Financeiros e Sociedade e Meio-Ambiente. 

A partir desses eixos, a Companhia vem atualizando e executando suas ações de planejamento e gestão, 
adotando como principals instrumentos norteadores: 

• Planejamento Estratégico 2011-2015 (135 Wes); 
• Planejamento Estratégico Situacional 2016-2017 (32 gões); e 
• Planejamento Estratégico Situacional 2018-2019 (40 agoes). 

0 Planejamento Estratégico da NOVACAP 20/22 (PLANES 20/22) apresenta as linhas balizadoras para o 
desenvolvimento e implantação das principais ações ao longo do atual e dos próximos exercícios. A 
proposta, que visa orientar a Companhia na busca por melhores resultados, compreende três grandes 
blocos: Execução de Obras, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Empresaria1.0 Bloco Execução de 
Obras contempla três subitens: Grandes Obras, Zeladoria das Cidades e Transformação Digital. Destaca-
se nesse Bloco, o desafio da execução de grandes obras em um curto espaço de tempo, haja vista a 
premente necessidade da população, podendo-se citar: Construção de Unidades Básicas de Saúde, 
Hospitais, Módulos Escolares, Mobiliários Urbanos, entre outras. 

Dentro do Bloco Gestão Empresarial, o Plano prevê implementação de soluções que venham corroborar 
com o processo de gestão da Companhia, dentre elas, implantação de Business Intelligence (BI) e de 
software de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planningin - ERP); redesenho da Ouvidoria e da 
Govemanga; e ações para melhoria da imagem institucional. Quanto à Gestão de Recursos Humanos, a 
preocupação primordial está direcionada à força de trabalho, e visa maximizar a equação custo - 
beneficio. Nessa ótica, foram delineadas três ações, quais sejam: Gestão de Pessoal, Redução de Custos 
e Capacitação. 

Ao todo, o PLANES 20/22 contempla dezoito Wes e vinte e três metas, as quais irão requerer o 
engajamento de todo o quadro funcional, caracterizando-se grande desafio.Vale ressaltar que o 
comprometimento da alta gestão é um significativo diferencial para a obtenção do sucesso.Espera-se 
que, num futuro próximo, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil alcance um novo patamar 
no cenário do Governo do Distrito Federal e possa, mediante a busca pela excelência, promover 
progressiva melhoria da qualidade de vida do cidadão. Visando o alinhamento à estratégia da atual 
Direção, o Planejamento Estratégico 2020/2022 (PLANES 2020/2022) é direcionado, prioritariamente, 
execução de obras de interesse da população, a serem agilizadas com o apoio de ferramentas 
tecnológicas, de gestão empresarial, e de recursos humanos. 

4.5 FORCA DE TRABALHO 

Em 2021, o Quadro de Empregados da Novacap sofrerá alteração em função do Plano de Demissão 
Voluntária - PDV, tendo em vista a adesão de 483 (quatrocentos e oitenta e três) servidores. 

4.6 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV 

0 corpo laboral da Novacap é constituído por empregados contratados antes da realização de concurso 
público e mediante concurso público, os quais compõem o Quadro de Empregados Permanentes - QE, 
bem como por Empregados Comissionados, de livre provimento e nomeação. O QEP conta com 
empregados na ativa,e que, em sua maioria já póssui idade avançada, sem, portanto, ter condições de 
desenvolver suas atividades rotineiramente. Baseado nisso, a Novacap lançou em 2020, o Programa de 
Desligamento Voluntário - PDV, aguardado por diversos servidores da empresa. 0 PDV, em linhas gerais, é um programa em que o empregado tem a oportunidade de se desligar da empresa com condições 
diferenciadas. Importante esclarecer que o Programa de Demissão Voluntária - PDV não foi obrigatório. 
Os servidores que se enquadraram nos critérios e quiseram participar, aderiram, porem não foi 
uma imposição. Pontuamos, ainda, que a direção da Novacap desenvolveu uma cartilha, 
oferecendo palestras a todos os servidores para que não houvessem dúvidas em relação ao programa e 
suas cláusulas. 

4.7 ESTAGIÁRIOS 

Em cumprimento ao seu papel social a Novacap contrata estudantes frequentador, d superiores 



como forma de contribuir com a formação de novas gerações de profissionais, além de dar incentivo ao 
desenvolvimento da carreira destes. 0 estágio é uma etapa importante no desenvolvimento e 
aprendizagem do estudante, pois é por meio dele que é possível colocar em prática todos os conceitos 
aprendidos na instituição de ensino, proporcionando, asssim, maior absorção de conhecimentos 
e experiência para atuar no mercado de trabalho relacionado â profissão escolhida. Aliado a isso, o 
estagiário promove uma oxigenação no ambiente de trabalho, trazendo â empresa, inovações e avanços 
conceituais. 

4.8 JOVENS APRENDIZES - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

A Novacap, sempre preocupada com questões sociais, mantém em seu quadro de colaboradores, jovens 
aprendizes, cujo objetivo é inseri-los no mercado de trabalho, proporcionando-lhes formação técnico-
profissional que contribua com seu crescimento e educação, traçando um caminho mais seguro para a sua 
inserção no mercado de trabalho. 0 Programa Jovem Aprendiz, concebido com o nome de Projeto Urucum, 
existe há cerca de trinta anos, oferecendo aos jovens a oportunidade de aprender, zelar e interagir com a 
natureza através dos Viveiros da Novacap, agregando, também, conhecimentos no âmbito 
administrativo. 0 programa possui um vies social, haja vista ser voltado para alunos da rede pública de 
ensino ou bolsistas integrais da rede particular, oriundos de família de baixa renda, os quais têm uma 
oportunidade de mobilidade social, a partir do momento em que são inseridos no mercado de trabalho. 0 
Programa Jovem Aprendiz possibilita à Novacap desempenhar importante papel social, servindo como 
exemplo para todo o segmento empresarial público ou privado. 

4.9 TREINAMENTO 

Em 2020, a NOVACAP realizou a capacitaçãode 20 empregados , conforme Quadro Explicativo a seguir: 

Processo SEI NOME DO 
EVENTO Empresa Qt. 

Vagas 
Mês de Realização Valor Fonte 

00112- Curso sobre 
00002224/2020- 
78 

Emendas 
Parlamentares 

Grupo Suria 10 Fevereiro R$ 
14.900,00 EMPENHO 

00112- Curso sobre 
00016928/2020- 
28 

Retenções 
Tributárias 

Grupo Inteligência 10 Agosto R$
9.970,00 SENAI 

4.10 NOVACAP RECEBE PREMIO ITA DA CONTROLADORIA-GERAL 

A Novacap atinge índice de transparência ativa e recebe Prêmio ITA da Controladoria-Geral do 
Distrito Federal em 2020. 

A Companhia atingiu 100% dos requisitos de transparência governamental. Para a premiação, são 
realizadas avaliações das informações divulgadas nos sites, seguindo as normas da Lei Distrital de 
Acesso à Informação do Distrito Federal - 4.990/2012. 

4.11 NOVACAP PARTICIPA DA CAMPANHA NOSSO NATAL 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

A Novacap participou da "Campanha Nosso Natal 2020" liderada pela primeira -dama do Distrito Federal. 
Em 2020 a ação arrecardou mais de 200 toneladas de alimentos para compor uma cesta especial de Natal 
a ser entregue à pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

5.0 PRINCIPAIS ATIVIDADES FINALiSTICAS PARA 2021 NO ÂMBITO DA NOVACAP: 



5.1 EDIFICAÇÕES 

DESCRIÇÃO 
DA OBRA 

RESULTADOS 
ESPERADOS VALOR (R$) 

Construção 
do Hospital 
Oncológico 
de Brasilia 

Pronto atendimento com, com 
02 consultórios, leitos e duas 
salas de emergência. 
Ambulatório com 26 
consultórios. Tratamento com 
radioterapia, quimioterapia, 
medicina nuclear, endoscopia 
e centro cirúrgico. Realização 
de diversos exames de 
imagens. 

119.102.911,00 

Manutenção 
do Mobiliário 
Urbano em 
todo DF 

Promover ações urbanas 
comunitárias visando 
desenvolver o senso de 
pertencimento e a qualidade 
de vida da população, 
Desenvolver o conceito de 
responsabilidade social e de 
meio ambiente conciente. 

27.000.000,00 

Projeto da 
Sala Martins 
Pena - Teatro 
Nacional 
Claudio 
Santoro 

Restauração completa, 
incluindo acessibilidade, 
segurança, 
i iluminação 

acústica, - - nagao cenica, palco, 
piso e mudança de 
poltronas. Melhorias no foyer 
e cafeteria. Recuperação dos 
Painéis de Athos Bulcão nas 
áreas internas e externas e, 
ainda, o paisagismo do Burle 
Marx. 

200.000,00 

Valor Estimado 
da Obra - 
33.000.000,00 

5.1.1 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Uma força continua de trabalho, tanto para melhorar a qualidade do atendimento, quanto à estrutura das unidades de saúde unem órgãos do Distrito Federal desde o inicio desta gestão. Já para o primeiro semestre de 2021, estão previstas a entrega de cinco Unidades Básicas de Saúde, que estão com as obras em fase de conclusão nas regiões de Ceilândia, Mangueiral, Parano6, Planaltina e Sobradinho 2. Estão previstas para o segundo semestre de 2021, a construção de 14 UBS - com projeto aprovado, aguardando licitação. As cidades contempladas para receberem as novas UBS são: BrazIândia (duas unidades), Gama (duas unidades), Estrutural (duas unidades), Santa Maria (duas unidades), Riacho Fundo I (duas unidades), Riacho fundo II (duas unidades), Planaltina (duas unidades), São Sebastião (duas unidades) e Aguas Claras (duas unidades). Cada Unidade Básica de Saúde tem valor estimado de R$ 3 milhões. A obra completa tem valor estimado em R$ 42 milhões. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) é a empresa responsável pela licitação e pela fiscalização das obras. 

5.1.2 HOSPITAIS 

Os brasilienses ainda poderão contar com a reforma do Pronto-Socorro do Hospital da Ceilândia e a criação de novos hospitais. Os projetos para a Construção do Hospital de Planaltina, Hospital Oncológico e Hospital de BrazIândia estão aprovados aguardando para 2021, a licitação. Buscando formas sustentáveis de renovar a forma como esses ambientes consomem energia, o GDF aderiu ao Programa de Eficiência Energética (PEE). Para a nova adequação do programa, o projeto para 10 hospitais já estão prontos - aguardando licitação para 2021: Hospital do Gama, Instituto Hospital de Base, Hospital de Planaltina, Hospital de Apoio, Hospital do Guará, Hospital de BrazIândia, Hospital do Parano6, Hospital São Vicente de Paula, Hospital de Samambaia, Hospital Materno Infantil de Brasilia (HMIB). 



5.2 OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

O 
• 

• 
• 
• 

DESCRIÇÃO 
DA OBRA RESULTADOS ESPERADOS VALOR 

Implantação 
de Drenagem 
da QL 14 - 
Lago Sul 

Promover segurança 6 
população, criação de 
empregos diretos e indiretos, 
reativando a economia 
promovendo melhorias às 
diversas regiões do Distrito 
Federal. 

10.492.000,00 

Duplicação 
da Via de 
Acesso 
Granja 
Modelo 
Riacho Fundo 
II 

Atender aos anseios e 
reivindicações da população 
melhorando a qualidade de 
vida, pavimentando a via 
localizada na região limítrofe 
ao Parque Ecológico e 
Vivencial do Riacho Fundo. 

Aguardando 
recurso para 
licitação 

Pavimentação 
do Caminho 
da Mata 

Melhoria do tráfego da 
população que ali transita, 
proporcionando maior 

- qualidade de vida hpopulagao. 
Almeja-se um transito com 
maior fluidez, onde as pessoas 
efetuem movimentos em 
tempo mais curto. 

Aguardando 
recurso para 
licitação

5.3 PERSPECTIVAS DA NOVACAP PARA 2021 

Conforme estabelecido na Lei de criação da Novacap (Lei 2.874/1956) e em seu Estatuto Social, a Companhia, na qualidade de empresa pública e integrante da Administração Indireta, tem como objetivo explorar as atividades econômicas relacionadas à execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, devido ao relevante compromisso com a satisfação da coletividade, envolvendo, inclusive, a prestação de serviços públicos.Neste sentido, a Novacap tem a preocupação de renovar e oxigenar a empresa, tornando-a atenta e conectada. 

Eficiência é a palavra que representa a gestão do Governador Ibanes Rocha. Comungando com isso, estamos trabalhando para que a Novacap assuma o protagonismo por meio de uma gestão inovadora, tecnológica e, principalmente, eficiente. Iremos modernizar para transformar. Investir em pessoas, em planejamento e na agilidade na entrega dos serviços à população do Distrito Federal. 

NOVACAP, CULTURA DE COMPROMISSO COM BRASÍLIA 

soentrricacáo dos Responsáveis 
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RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

Agente de Planejamento: FADUA AMIN FARAJ 

Telefone: (61)3403-2752 e-mail de contato: fadua.faraj@novacap.df.gov.br 

Assinatura: g&2 JrrUAAJ 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

Agente de Planejamento: MARIA CRISTINA BATISTA PINA 

Telefone: (61)3403-2754 e-mail de contato: cristina.pina@novacap.df.gov.br 

Assinatura: c rio 
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

Agente de Planejamento: LUCIANO MENDONCA DE SOUZA 

Telefone: (61) 3403-2373 e-mail de contato: luciano.souza@novacap.df.gov.br 

Assinatura: 

Nome do Titular da Unidade amentária: FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE 

Telefone: (61)3403-2300 -mail de contato: 

Assinatura: 

vacap.df.gov.br 

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR 

Telefone: (61)3403-2330 e-mail fde contato: rubens.junior@novacap.df.gov.br 

Assinatura: 

• 
• 
• 


