
Cadastro GestãoDF

Eixo Temático Tipo Obra Iniciativa PEDF Iniciativa RA Início/Fim Órgão Executor Status Reporte GestãoDF

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Setor Militar Urbano (SMU)
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia em 

Sobradinho
Sobradinho

02/01/2020

30/06/2022

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia em 

Planaltina
Planaltina

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Autódromo
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)
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Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Asa Norte
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Octogonal

Sudoeste/Octogo

nal

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Atrasado

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Guará
Guará

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)
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Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Samambaia
Samambaia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia em 

São Sebastião
São Sebastião

02/01/2020

31/12/2021

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Varjão
Lago Norte

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)
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Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

L4 Sul
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Ponte das Garças
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

EM FASE DE PROJETOS. Projetos elaborados 

pela SEMOB, pendente de aprovação por outros 

órgãos.

(Dezembro/2019)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia em 

Brazlândia
Brazlândia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Pistão Sul (Taguatinga)
Taguatinga

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)
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Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia no 

Trevo de Triagem Norte - 

TTN

Distrito Federal
02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Ponte JK
Brasilia

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Cidade do Automóvel

Setor 

Complementar de 

Indústria e 

Abastecimento 

(Cidade Estrutural 

e Cidade do 

Automóvel)

02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Construção de 100 km 

de ciclovias

Construção de Ciclovia na 

Ligação Taguatinga - 

Samambaia

Samambaia
02/01/2020

31/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Projetos apresentados se encontram com 

problemas de aprovação devido a metodologia 

topográfica apresentada. Aguardando 

posicionamento da empresa para a devida 

correção. (30/06/2020)
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Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Sim

Implantação de Veículo 

Leve sobre Trilhos - VLT 

no Distrito Federal

Implantação de Veículo 

Leve sobre Trilhos - VLT no 

Distrito Federal

Distrito Federal
01/04/2019

30/12/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

EM ANDAMENTO. Em análise as contribuições 

recebidas do processo de consulta e audiência 

pública. Eventuais ajustes serão incorporados 

visando aprimorar os aspectos específicos da 

implementação e operação do VLT, incluindo a 

revitalização da área de influência da Avenida 

W3 e as travessias transversais que unem as 

quadras 900 as 600.

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Não

Implantação de 20 

bolsões de 

estacionamentos em 

áreas de estações do 

BRT/Metrô e área central 

de Brasília

Implantação da Zona Verde 

no DF
Distrito Federal

02/01/2020

30/06/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

EM ANDAMENTO. Publicado comunicado 

relevante adiando a sessão da Audiência 

Pública anteriormente agendada para o dia 

17/07, para ocorrer no dia 31 de julho de 2020. 

DODF nº 133, de 16/06/2020.

(Feito pela SUPPE)

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Não

Construção do Terminal 

de Ônibus de Santa 

Maria

Construção do Terminal de 

Ônibus de Santa Maria
Santa Maria

02/01/2020

30/06/2023

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Não

Construção do Terminal 

de Ônibus do Itapoã

Construção do Terminal de 

Ônibus do Itapoã
Itapoã

15/10/2020

15/04/2021

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento

Desenvolvimento 

Territorial
Projeto Não

Construção do Terminal 

de Ônibus do Varjão

Construção do Terminal de 

Ônibus do Varjão
Varjão

15/10/2020

15/04/2022

Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal

Em Andamento



EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

Atualização dos Reportes



Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.



Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.



Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.



Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 

Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a 

AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, 

elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 

00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão 

competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBEs 

solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica 

aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com 

o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – 

Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos 

Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal.

Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. 
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Atualização dos Reportes

Em análise as contribuições recebidas do processo de consulta e 

audiência pública. Eventuais ajustes serão incorporados visando 

aprimorar os aspectos específicos da implementação e operação do 

VLT, incluindo a revitalização da área de influência da Avenida W3 e as 

travessias transversais que unem as quadras 900 as 600. 

Adicionalmente, o projeto foi enviado à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) para análise das 

questões relacionadas ao conjunto urbanístico de Brasília, para 

posterior encaminhamento ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN).

EM ANDAMENTO. Projeto em discussão com a sociedade em geral 

com o objetivo de colher contribuições para o seu aprimoramento. 

Processo de Consulta e Audiência Públicas aberto em 1º de julho de 

2020.


