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LISTAGEM DOS OBJETOS PAGOS 

secretaria das subprefeituras [smsub] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

melhoria de calçadas [2017] melhoria na qualidade de mobilidade e acessibilidade do passeio 

r pedro de toledo [av rubem berta x r domingo de 

morais - lado impar] 1.301.698,31 link 

melhoria de calçadas [2017] melhoria na qualidade de mobilidade e acessibilidade do passeio 

r pedro de toledo [r domingos de morais x av 

ibirapuera] 1.492.224,56 link 

melhoria de bairro melhoria na qualidade da viela r pietro vanucci x r ilha maiorca 197.256,64 link 

melhoria de bairro readequação da praça r soares de avellar [praça withaker penteado] 143.286,71 link 

melhoria de bairro melhoria nas condições de lazer r luís pinto [praça haroldo daltro, 56] 91.991,89 link 

melhoria de bairro melhoria da qualidade da praça e de condições de lazer 

r semente do amor x r santa maria x r riacho santa 

rita 15.093,98 link 

melhoria de bairro melhoria nas condições de lazer r baia do caete x r marinho arcanjo dos santos 238.035,33 link 

melhoria de bairro melhoria nas condições de lazer r areias x r ascenso golçaves gil 140.014,45 link 

melhoria de calçadas melhoria na qualidade da viela av com. alberto bonfiglioli x r judite frança costa 30.725,52 link 

melhoria de bairro melhoria na qualidade da escadaria r sernambitiba, 120 101.370,29 link 

melhoria de bairro readequação da praça 

av jose maria whitaker x r afonso mariano fagundes 

x alameda dos guatas 250.261,41 link 

melhoria de bairro melhoria nas condições de lazer 

r maciel viana x r renato katsuya sato [praça onias 

ferreira peixinho] 90.585,63 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/2_smsubb_renomearsmsub_desmembrar_1557244117.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_-_rota_vila_mariana_-__rua_borges_lagoa__entre_rua_domingos_de_moraes_e_avenida_ibirapuera__1557243757.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/14_smsubb_renomearsmsub_desmembrar_1557244420.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_-_proposta_de_alterao_de_melhorias_de_bairro__jabaquara_-_praa_withaker_penteado_rua_soares_de_avellar_1557252080.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_aricanduva_formosa_praa_haroldo_daltro_rua_lus_pinto_1557252727.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_cidade_tiradente_r_semente_do_amor_1557252692.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_guaianases_1557253061.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_proposta_de_alterao_de_melhorias_de_bairro_-_itaim_paulista_-_rua_areias_x_ruas_ascenso_gonalves_gil_1557253127.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_butanta_1557253167.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_cidade_ademar_1557253371.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_vila_mariana_1557253768.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smsub_melhoria_de_bairros_so_miguel_paulista_1557254149.pdf
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secretaria municipal de habitação [sehab] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

são joão, 588 [2016/2018] aquisição de edifício para implantação de his  av são joão, 578-582-588 7.411.139,00 link 

r aurora, 515/519 [2017] aquisição de edifício para implantação de his  r aurora, 515/519 5.553,59  

projeto redenção [2017] aquisição de edifício para implantação de his  perímetro do projeto redenção 95.321,74 link 

r catumbi, 588 [2017] aquisição de edifício para implantação de his  r catumbi, 588/ 616 3.891.115,41  

pca das bandeiras, 31 [2017] aquisição de edifício para implantação de his  praça da bandeira, 31-39-47 6.582.294,50  

r jose bonifácio, 383 [2017] aquisição de edifício para implantação de his  r josé bonifacio, 367-379-383 9.355.643,00  

forte do rio branco i aquisição de edifício para implantação de his  r forte do rio branco x r forte da ribeira 12.705.487,1 link 

general rondon aquisição de edifício para implantação de his  r general rondon, 52/58 5.780.000,00  

almirante marques leão [iprem] aquisição de edifício para implantação de his  r almirante marques leão, 202 3.050.000,00  

flávio maurano [custas] aquisição de edifício para implantação de his  r flavio maurano, 1110 6.764,70 link 

sabesp 2 [2016/2018] 

urbanização, redução do déficit habitacional, construção de parque 

linear e coletor tronco  av almirante delamare x córrego dos meninos 25.396.216,06 link 

heliópolis / gleba g [condomínio b] redução do déficit habitacional  r comandante taylor x r pinheiro de lemos 1.675.829,45 link 

viela da paz redução do déficit habitacional  

r sebastião falconi, diogo pereira, faustino da silva, 

dr. rabelo do amaral, av joão caiaffa, francisco 

fernandes 10.436.367,89 link 

paraisópolis / sanfona [fase 1] 

[condomínio m] redução do déficit habitacional  r wilson, 705 4.923.872,96 link 

bamburral redução do déficit habitacional e infraestrutura condominial r do bamburral, r silveirânia e r árvore de são tomás 27.087,36 link 

serviços técnicos e profissionais 

especializados de engenharia [setor 

02] continuidade do serviço de gerenciamento  diversos 3.055.221,1  

serviços técnicos e profissionais 

especializados de trabalho social continuidade do serviço de gerenciamento  diversos 314.423,34  

 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_edifcio_so_joo_588_1557255066.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_projeto_redeno_1557255146.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_forte_rio_branco_i_1557255486.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_flavio_maurano_1110_1557255586.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_heliopolis_sabesp_2_1557255799.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehabhelipolis_gleba_b_condominio_c_1557255861.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_viela_da_paz_1557255909.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_paraispolis_sanfona_1557255958.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sehab_lidiane_bamburral_1557255905.pdf
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secretaria municipal de infraestrutura urbana e obras [siurb] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

corredor leste itaquera 1 [2017] continuidade e finalização das obras do corredor  

av itaquera, do term carrão x pca francisco daniel 

lopes 9.544.394,57 link  
terminal itaquera / corredor leste 

itaquera 2 [2017] 

continuidade nas obras do terminal itaquera e corredor 

denominado leste itaquera 2  

av itaquera, do term carrão x pca francisco daniel 

lopes [6,1km] 2.889.171,11 link 

corredor capão redondo 

projeto para construção de corredor de ônibus com 12.1 km. 

entre a estrada de itapecerica e av. prof. francisco morato. 

integrando os terminais capelinha. capão redondo [linha 5 - lilás 

do metrô] e campo limpo e complementará o corredor campo 

limpo/ rebouças/ centro  

av francisco morato / estrada do campo limpo / av 

carlos lacerda / estrada de itapecerica 489.051,70 link 
gerenciamento sp obras – mobilidade 

urbana 

serviço de assessoria e gerenciamento ao programa de 

mobilidade urbana diversos 3.910.299,88  

fábrica do samba continuidade das obras da fábrica do samba av doutor abrahão ribeiro, 740 1.000.000,00  

viário complementar ligações 

elaboração de projeto de drenagem e pavimentação estruturais 

no viário de acesso 

rua darzan, entorno céu novo mundo, entorno 

hosp. parelheiros 153.432,51 link 

trabalho social 

prestação de serviços para elaboração de material técnico 

necessário para instruir a propositura de ações de 

desapropriação e cessão de imóveis diversos 305.848,11  
requalificação e reurbanização do vale 

do anhangabaú elaboração de projetos e obras vale do anhangabaú 1.385.637,14  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/siurb_corredor_leste_itaqueta_l_1557254509.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/siurb_terminal_e_corredor_leste_itaquera_ll_1557254615.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/siurb_corredor_capo_redondo_1557254776.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/siurb_virio_1557254827.pdf
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secretaria municipal de cultura [smc] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

edifício sampaio moreira 

intervenções de restauração predial e arquitetônica, 

acessibilidade e mobilidade interna  r libero badaró, 346 290.070,37 link 

edifício sampaio moreira 

[gerenciamento] 

gerenciamento sp obras - adequação do edifício para abrigar a 

sede da secretaria municipal de cultura  r libero badaró, 346 240.427,01  

equipamentos culturais municipais 

[avcb] atendimento às normas de segurança  todos os equipamentos da smc 76.856,54 link 

escola municipal de iniciação artística 

[emia] conservação do patrimônio público r volkswagen [pq lina e paulo raia] 280.308,99 link 

centro cultural tendal da lapa conservação predial de equipamento cultural r constanza, 72 372.685,43 link 

biblioteca érico veríssimo conservação do patrimônio público r diógenes dourado, 101 [cohab parada de taipas] 194.006,29 link 

casa de cultura ipiranga conservação do patrimônio público av pres tancredo neves, 1265 349.983,89 link 

casa de cultura campo limpo conservação do patrimônio público r aroldo de azevedo, 100 500.000,00 link 

casa de cultura freguesia do ó conservação do patrimônio público lgo da matriz da n senhora do ó, 215 211.442,56 link 

casa de cultura vila guilherme conservação do patrimônio público pca oscar da silva, 110 805.993,82 link 

casa de cultura butantã conservação do patrimônio público av junta mizumoto, 13 1.079.975,13 link 

biblioteca hans christian andersen conservação do patrimônio público av celso garcia, 4142 165.936,75 link 

casa de cultura brasilândia conservação do patrimônio público r raulino galdino da silva 228.414,84 link 

teatro joão caetano conservação do patrimônio público r borges lagoa, 650 14.989,00 link 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_edificio_sampaio_moreira_1557256143.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_-_avcbs_1557321739.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_-_emia_escola_municipal_de_iniciao_artstica_1557321910.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_tendal_da_lapa_1557256197.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_biblioteca_rico_verssimo_1557256342.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_casa_de_cultura_ipiranga__1557256322.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_casa_campo_limpo_1557256467.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_-_casa_de_cultura_freguesia_do__1557256555.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_casa_de_cultura_vila_guilherme_1557322547.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_casa_de_cultura_butanta_-convertido_1_1557256570.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_biblioteca_hans_christian_andersen_1557256623.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_-_casa_de_cultura_brasilandia_1557256807.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smc_-_teatro_joo_caetano_1557256850.pdf
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secretaria municipal de urbanismo e licenciamento [smul] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

arco pinheiros 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área do 

arco pinheiros perímetro arco pinheiros [pde] 2.003.092,09 link 

arco jurubatuba 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para o arco 

jurubatuba perímetro arco jurubatuba [pde] 500.290,51 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 494.981,46 link 

piu setor central 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área 

central da cidade de são paulo perímetro da ou centro [pde] 2.955.337,38 link 

requalificação de calçadas e 

calçadões no centro velho e centro 

novo 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área 

central da cidade de são paulo vários 757.938,49 link 

piu pacaembu 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área do 

piu pacaembu praça charles miller 270.417,43 link 

piu anhembi 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área do 

piu anhembi av olavo fontoura 982.516,66 link 

piu nações unidas 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área do 

piu nações unidas r sumidouro / r augusta 541.375,70 link 

piu vila olímpia 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana para área do 

piu vila olímpia 

av faria lima x juscelino kubitschek x hélio 

pelegrino 66.181,13 link 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/arco_pinheiros_1557256979.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_arco_jurubatuba__1557257031.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_projetos_terminais_1557257082.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul__-_piu_setor_central_1557257131.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_projeto_de_requalificao_dos_caladoes_centro_velho_1557257191.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_pacaembu__1557257242.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_piu_anhembi_1557257275.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_piu_naes_unidas_1557257206.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/smul_-_piu_vila_olimpia__1557257241.pdf

