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LISTAGEM DOS PROJETOS APROVADOS  

secretaria municipal de habitação [sehab] 

nome objeto endereço valor aprovado [r$] valor pago [r$] fotos 

fluorita i e ii  

[aporte casa paulistana] redução do déficit habitacional r floriza 3.080.000,00 3.080.000,00 

- 

safira  

[aporte casa paulistana] redução do déficit habitacional av osvaldo vale cordeiro 9.520.000,00 9.520.000,00 

- 

tupã  

[aporte casa paulistana] redução do déficit habitacional estrada do sabão 1.718.000,00 1.718.000,00 

- 

nossa senhora aparecida  

[aporte casa paulistana] redução do déficit habitacional estrada itapari 4.430.416,00 4.330.416,50 

- 

pai menino/anchieta aquisição de edifício para implantação de his r rizieri negrini 64.325.017,42 10.080.132,75 

- 

viela da paz / condomínio d aquisição de edifício para implantação de his r francisco fernandes 64.325.017,42  2.802.495,86 

- 

serviços técnicos e profissionais 

especializados de engenharia  

[setor 01] continuidade do serviço de gerenciamento diversos 705.778,56 705.778,56 

- 

serviços técnicos e profissionais 

especializados de engenharia  

[setor 02] continuidade do serviço de gerenciamento diversos 1.294.221,44 1.294.221,35 

- 

serviços técnicos especializados de 

consultoria, assessoria, 

gerenciamento, monitoramento e 

execução continuidade do serviço de gerenciamento diversos 1.779.676,87 1.170.260,77 

- 

serviços técnicos especializados de 

monitoramento e cadastramento 

para os programas da sehab 

atividades de cadastramento para viabilizar a regularização dos 

assentamentos percários sob intervenção pelo programa de 

urbanização de favelas (heliópolis, sapé e viela da paz); programa de 

regularização fundiária ( parque das flores e itaberaba) diversos 1.180.126,13 1.779.676,87 

- 

trabalho técnico social 

atividades de cadastramento para viabilizar a regularização dos 

assentamentos percários sob intervenção pelo programa de diversos 1.700.000,00 1.683.720,70 

- 
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urbanização de favelas (heliópolis, sapé e viela da paz); programa de 

regularização fundiária ( parque das flores e itaberaba) 

parque das flores/ jardim 

continental regularização urbanísitca e fundiária est da adutora do rio claro 1.300.000,00 1.287.174,83 link 

sítio itaberaba ii regularização urbanísitca e fundiária 

delsuc alves de magalhães até a est 

cel josé gladiador, 618 4.000.000,00 2.215.947,37 link 

heliópolis - sabesp 2 produção de habitação de interesse social 

av almirante delamaree x córrego 

dos meninos 8.300.000,00 8.196.001,37 link 

sapé b produção de habitação de interesse social 

av waldemar roberto, r general 

syzeno sarmento, r calixto garcia e r 

maria ritas balbino 4.000.000,00 3.244.329,36 link 

viela da paz  produção de habitação de interesse social 

r sebastião falconi, diogo 

pereira, Faustino da silva, dr. 

rabelo do amaral, av joão 

caiaffa, francisco fernandes 1.000.000,00 974.155,70 link 

residencial espanha produção de habitação de interesse social r david e peres s/n 10.712.576,38 10.712.576,38 

- 

maua aquisição de edifício para implantação de his r mauá, 342-360 64.325.017,42 5.403.820,07 

- 

forte do ribeira desapropriação para construção de his r forte do ribeira x av forte do leme 390.468,72 390.468,72 

- 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SEHAB%20Pq%20das%20Flores.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SEHAB%20Itaberaba.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SEHAB%20Heliopolis%20Sabesp%202(2).pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SEHAB%20Sape%20B.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SEHAB%20Viela%20da%20Paz.pdf
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secretaria municipal de serviços e obras [smso] 

Nome objeto endereço valor aprovado [r$] valor pago [r$] fotos 

corredor leste itaquera 1 continuidade e finalização das obras do corredor 
av itaquera, do term carrão x pca 
francisco daniel lopes 13.301.686,45 3.849.055,82 link 

corredor leste itaquera 2 continuidade nas obras do corredor denominado leste itaquera 2 
av líder [r isaar carlos camargo x 
av. itaquera] 24.893,30 24.893,30 link 

gerenciamento [spobras] não se aplica gerenciamento 3.284.871,00 3.242.602,72 link 

programa de redução de alagamentos  
[pra lote 5] intervenções diversas do programa de drenagem urbana 

r armando carsoso alves [clube da 
penha]; r formoselha; córrego 
afluente j [trecho 01]; av cipriano 
rodrigues 4.000.000,00 3.146.803,12 

 

link 

terminal itaquera continuidade das obras do terminal r dr luis aires x radial leste 6.052.215,95 3.613.814,59 link 

requalificação do vale do anhangabaú elaboração de projetos e obras vale do anhangabaú 500.000,00 495.184,95 link 

corredor m'boi mirim 

elaboração de projetos executivos, execução das obras do 
empreendimento 6 –corredor m´boi mirim, integrante do programa 
de mobilidade urbana 

term jd ângela x estação de 
transferência vitor manzini 6.696.274,00 6.396.251,63 

 

link 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/orgaos_colegiados/Fundurb/projetos%20aprovados%202015/it.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/7_PDFsam_SMSO%20Terminal%20e%20Corredor%20Itaquera%202.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/0%200%20Projetos%20Aprovados%202017%20FUNDURB/SMSO-GerenciamentoSPObras.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMSO%20Pra%20Lote%205.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/7_PDFsam_SMSO%20Terminal%20e%20Corredor%20Itaquera%202.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMSO%20Vale%20Anhangabau.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMSO%20mboi%20mirim.pdf
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secretaria municipal de cultura [smc] 

nome objeto endereço valor aprovado [r$] valor pago [r$] Fotos 

edifício sampaio moreira 
intervenções de restauração predial e arquitetônica, acessibilidade 
e mobilidade interna r líbero badaró, 346 7.250.564,78 6.477.997,27 link 

edifício sampaio moreira 
[gerenciamento] 

gerenciamento sp obras - adequação do edifício para abrigar a 
sede da secretaria municipal de cultura r líbero badaró, 346 438.760,17 16.212,02 Link 

equipamentos culturais municipais atendimento às normas de segurança todos os equipamentos da smc 63.600,00 38.239,86 link 

biblioteca paulo setubal projeto estrutural e nova cobertura av renata, 163 39.000,00 39.000,00 link 

biblioteca menotti del pichia 
intervenções de restauração predial e arquitetônica, acessibilidade 
e mobilidade interna r são romualdo, 382 110.837,74 107.063,57 link 

centro cultural são paulo intervenções de restauração das fachadas r vergueiro, 1000 492.217,81 492.217,81 link 

centro cultural palhaço carequinha intervenções de restauração predial r professor oscar barreto filho, 252 59.852,76 29.908,69 link 

centro cultural são paulo  
[sala ademar guerra] requalificação da sala ademar guerra r vergueiro, 1000 728.218,62 764.116,76 link 

escola municipal de iniciação artística restauro do telhado e instalações prediais r volkswagen [pq lina e paulo raia] 410.000,00 81.551,07 link 

biblioteca érico veríssimo adequação predial 
r diógenes dourado, 101 [cohab 
para de taipas] 200,00 94.171,97 link 

 

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20Edificio%20Sampaio%20Moreira.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/0%200%20Projetos%20Aprovados%202017%20FUNDURB/SMC-Equipamentos.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20Biblio%20Paulo%20Setubal.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20Biblio%20Menotti%20Del%20Pichia.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20CCSP.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20CC%20Palha%C3%A7o%20Carequinha.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20CCSP%20Sala%20Ademar%20Guerra.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20Emia.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMC%20Biblio%20Erico%20Verissimo.pdf
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secretaria municipal de urbanismo e licenciamento [smul] 

nome objeto endereço valor aprovado [r$] valor pago [r$] Fotos 

arco jurubatuba 
desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para o arco 
jurubatuba 

perímetro do arco jurubatuba 
[pde] 2.738.957,00 2.238.666,49 link 

piu operação urbana centro 
desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área 
central da cidade de são paulo perímetro da ou centro [pde] 1.995.250,79 1.744.087,75 link 

projeto redenção 

projeto de reabilitação urbanística e readequação de espaços 
públicos nas imediações do largo coração de jesus e praça julio 
prestes, por meio de reforma de passeios, melhoria de iluminação 
pública e implantação de mobiliário urbano 

largo coração de jesus e praça 
julio prestes  
[região da luz] 803.264,60 733.506,95 link 

projetos terminais 

desenvolvimento de projetos de intervenção urbana para as áreas 
de influência de três terminais: capelinha, campo limpo e princesa 
isabel 

alameda glete, 433; estrada de 
itapecerica, 3158; estrada do 
campo limpo, 3401 1.711.050,69 1.711.050,69 link 

centro de operações integrado [coi] projeto de parcelamento do solo do subsetor a1 
subsetor a1 [av marques de são 
vicente x av nicolas boer] 499.246,58 499.246,58 link 

piu sumidouro / parque augusta 
desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para a região 
sumidouro/ parque augusta 

r augusta [pq augusta];  
r sumidouro 928.230,60 400.895,60 link 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20Arco%20Jurubatuba.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20Op%20Urbana%20Centro.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20Projeto%20Redencao.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20Terminais.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20COI.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/FUNDURB/Projetos%20Aprovados/SMUL%20Sumidouro_Pq%20Augusta.pdf

