GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CONTRATOS VIGENTES

CONT/CONV

DIRETORIA

PRAZO

DE

03/09/2021

VALOR CONTRATADO

1

Convênio - 002/2016

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

2

Contrato nº 042/2019

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Fiscalização e acompanhamento de obras, a serem
realizados pela Polícia Rodoviária Federal.

DE

16/10/2021

CASA CIVIL

elaboração de projeto técnico, orçamento, licitação e contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia de
natureza continuada, relativos à manutenção corretiva, preventiva, eventual
e assistência técnica, compreendendo o fornecimento de mão de obra, de
todos os materiais de consumo e insumos, de todo o ferramental e
equipamentos, bem como quaisquer outros necessários à perfeita
operação dos equipamentos de elevação e transporte da Rodoviária do
Plano Piloto, localizado no Eixo Rodoviário de Brasília.

DE

27/10/2021

1.890.870,01

CASA CIVIL E MILITAR

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

DE

27/10/2021

49.200,00

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica para
análise dos projetos de arquitetura de arquitetura e complementares
de engenharia de construção das edificações anexas ao bloco "C"
da esplanada dos ministérios, em terreno situado na quadra , lote 03,
do setor de administração LOTE 03, DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL (SAF/SUL), DESTINADO À
FUTURA SEDE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS).

DE

20/11/2021

417.337,60

SECRETARIA DE OBRAS /
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

obras e serviços de urbanização na ADE centro norte, no
setor de materiais de construção e setor de industria, na
região administrativa da Ceilândia , na área de
múltiplas atividades do Gama, na região administrativa
do gama; e no polo de desenvolvimento econômico
Juscelino Kubitschek, na região administrativa de Santa
Maria, no Distrito Federal

DU

10/12/2021

-

ADASA - Agência Reguladora de
águas, Energia e Saneamento do
Distrito Federal

OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NA ADE CENTRO
NORTE, NO SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SETOR DE INDUSTRIA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA
CEILÂNDIA; NA ÁREA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES DO
GAMA, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA; E NO
POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUSCELINO
KUBITSCHEK, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA
MARIA, NO DISTRITO FEDERAL.

DU

31/12/2021

-

3

4

5

6

7

CONT RAT OS VIGENT ES

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

Convênio nº 001/2020

Convênio 001/2017

Contrato de Prestação de Serviços 046/2013

Convênio nº 003/2015

Acordo de Cooperação Técnica
002/2016

1

24.583.338,99

-

GEFI/DF/SECOC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CONTRATOS VIGENTES

8

9

10

Convênio 002/2019

Convênio nº 001/2019

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO

Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, bem
como a realização de obras de reforma, ampliação e
construção de edificações dos equipamentos referentes a
unidades escolares e creches da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.

DE

13/02/2022

PROCURADORIA GERAL DO
DISTRITO FEDEARL

Cooperação entre os partícipes visando à conclusão da
obra do novo Edifíco-Sede da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal, mediante a prestação de serviços
técnicos profissionais especializados na área de
arquitetura e engenharia, compreendendo os serviços de
supervisão técnica, elaboração de cronograma físicofinanceiro, acompanhamento e fiscalização do Contrato
de Empreitada de Obra de Engenharia.

DE

08/03/2022

7.906.547,67

CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL

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

DE

31/03/2022

1.767.222,62

DE

08/04/2022

115.569.449,19

959.087,06

11

Convênio 033/2020

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

prestação de serviços técnicos profissionais especializados
na área de arquitetura e engenharia compreendendo os
serviços de supervisão técnica, elaboração de projetos,
orçamento, cronograma físico-financeiro, contratação,
acompanhamento e fiscalização da(s) obra(s) e serviços,
medições mensais, com repasses financeiros da concedente,
recebimentos provisórios à execução de expansões das
unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito
Federal

12

Convenio - 001/2018

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA

Elaboração de projetos e estudos de Egenharia para
modernização das instalações predial (infraestrutura) da
sede da Fundação Hemocentro de Brasilia

DE

09/07/2022

Termo de Cooperação Técnica 001/2017 - SES/DF

SECRETARIA DE SAÚDE

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

DE

05/09/2022

Convênio nº 132/2011

TERRACAP - COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASILIA

Execução das obras de implantação do Parque Burle
Marx, compreendendo a execução de pavimentação
asfáltica, meios-fios, das vias e estacionamentos do
parque; a execução de ciclovias e calçadas; de
sinalização viária; sistema de drenagem e calçadas em
pedra portuguesa.

DU

31/12/2022

13

14

CONT RAT OS VIGENT ES

Termo de Cooperação Técnica nº
001/2020

2

-

-

32.824.914,55

GEFI/DF/SECOC
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SECRETARIA DE SAÚDE

Realização serviços técnicos regulares especializados de
engenharia e arquitetura tais como, elaboração de projetos,
orçamentos, relatórios de execução, cronogramas, laudos
técnicos, fiscalizações, licitações, relacionados ao Contrato
de repasse nº 840756/2016, Construção do Hospital de
Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasilia.

DE

04/03/2023

-

Termo de Cooperação Técnica nº
001/2018

SECRETARIA DE OBRAS

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

DU

05/06/2023

-

17

Convênio nº 037/2019

TERRACAP - COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASILIA /
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO

Construção da escola classe da quadra 203 do ITAPOÃ,
da escola classe da quadra 304, conjunto 14, no Recanto
das Emas e da Escola Clase 425, em Samambaia-DF

DE

05/08/2023

18

Prestação de Serviços Assistenciais

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA

DA

24/05/2024

-

19

Termo de Cooperação Técnica
Financeira 28068 / 2019

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL

DA

20/09/2024

-

DA

17/10/2024

-

15

Termo de Cooperação Técnica nº
002/2020

16

Manutenção dos serviços assistenciais que a mesma
presta aos seus empregados e respectivos dependentes,
observadas as condições.
Manutenção dos serviços assistenciais que a mesma
presta aos seus empregados e respectivos dependentes,
observadas as condições.

26.422.143,21

20

Contrato de Repasse - 2014

BANCO DE BRASÍLIA S/A

Definir os deveres e as responsabilidades das partes convenentes na
operacionalização de empréstimo a ser concedido pelo BRB aos
servidores/empregados/pensionistas integrantes do quadro permanente e
em comissão da CONVENENTE, correntistas do Banco de Brasília S/A BRB e que não estejam respondendo a inquérito administrativo mediante
consignação em folha de pagamento, com o consequente estabelecimento
de rotinas operacionais para viabilizar o desconto dos encargos mensais
relativos aos créditos concedidos.

21

Convênio 001/2019

ASCAP - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DA NOVACAP

Deveres e as responsabilidades da NOVACAP e da ASCAP
na operacionalização dos valores a serem consignados na
folha de pagamento dos empregados associados,
concernentes à contribuição e serviços prestados pela
ASCAP.

DA

07/11/2024

-

22

Convênio 001/2016

BANCO DE BRASÍLIA S/A

Cessão de uso ao cessionário o imóvel/espaço físico de
sua propriedade (NOVACAP) , à Agencia
BRB/PAB/NOVACAP, localizado no Setor de Áreas
Públicas, Lote "B", Bloco "A", Edifício Sede da
NOVACAP.

DA

05/09/2026

-

23

Contrato Repasse de Recursos
Externos - 2015 - nº 20/00007-3

BANCO DO BRASIL S/A

Contratação de financiamento pelo financiado, junto ao
financiador, para custear despesas de capital
(investimentos) constantes da Lei Orçamentária Anual

GDF

29/01/2035

Termo de Cooperação Técnica
002/2019

SECRETARIA DE TURISMO /
SECRETARIA DE OBRAS / BANCO
DE BRASÍLIA / ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO PLANO PILOTO

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

GDF

29/10/2039

24

-

-

Edson José da Conceição
Matrícula 58.763-0
10/08/2021
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3

GEFI/DF/SECOC

