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LISTAGEM DOS PROJETOS PAGOS 

secretaria das subprefeituras [smsub]  

 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

melhoria de calçadas 
readequação do passeio garantindo maior segurança aos 
pedestres e tornando o passeio mais acessível 

entorno do largo são francisco 256.274,33 link 

melhoria de bairro 
requalificação de praça com execução de passeio interno, 
construção de escada hidráulica, paisagismo e serviços 
complementares 

praça agostinho nohama 79.257,39 link 

melhoria de bairro 
readequação de próprio público com execução de quadra 
poliesportiva, pista de caminhada e instalação de playgrounds 
e atis 

rua povos guaranis 232.295,73 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de margem de córrego a fim de 
garantir a segurança dos transeuntes e de moradias nas 
intermediações 

córrego tapera na rua júlio cenalvo com a rua 
bonifácio gomes de siqueira – jardim iva 

6.162.105,00 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de margem de córrego a fim de 
garantir a segurança dos transeuntes e de moradias nas 
intermediações 

córrego água vermelha na av. dama entre verdes 
e rua osório franco vilhena - vila curuçá velha 

7.858.690,54 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

rua ernesto farrar 10.388.612,14 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

rua paulo simões da costa – alto riviera – distrito 
angela 

8.049.713,60 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

rua ciclades - distrito angela 1.407.570,63 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de margem de córrego a fim de 
garantir a segurança dos transeuntes e de moradias nas 
intermediações 

córrego ponte rasa na rua caetano de lopes, alt. 
nº 204 - jd. gonzaga 

1.262.660,60 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

emei parque das nações i na rua fernando sabino, 
148 - pq. nações unidas 

2.599.330,34 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de margem de córrego a fim de 
garantir a segurança dos transeuntes e de moradias nas 
intermediações 

córrego do fogo na r. philonília gonçalves dos 
santos esquina com a est. do corredor alt. do 
nº1037 - pq. nações unidas 

76.529,86 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de encosta a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e de moradias nas intermediações 

rua barra da laguna, 18 - parque taipas 3.568.393,84 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Largo%20Sao%20Francisco.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Agostinho%20Nohama.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Povos%20Guaranis(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Julio%20Cenalvo%20com%20a%20Rua%20Bonifacio%20Gomes%20de%20Siqueira%20-%20Jardim%20Iva.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Av_%20Dama%20Entre%20Verdes%20e%20Rua%20Osorio%20Franco%20Vilhena.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Ernesto%20Farrar.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Paulo%20Simoes%20da%20Costa_Alto%20Riviera_Distrito%20Angela.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Ciclades%20-Distrito%20Angela(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Caetano%20de%20Lopes,%20alt_%20n%20204%20-Jd_%20Gonzaga(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20EMEI%20Parque%20das%20Nacoes%20I%20na%20Rua%20Fernando%20Sabino,.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20R_%20Philonilia%20Goncalves%20dos%20Santos%20esquina%20com%20a%20Est_%20do%20Corredor%20alt_%20do%20n%201037.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Barra%20da%20Laguna,%2018%20fundos%20-Parque%20Taipas.pdf
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melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

rua dourada, jardim brasilândia - fundos da emef 
mario lago 

3.101.162,28 link 

melhoria de bairro 
execução de contenção de talude a fim de garantir a 
segurança dos transeuntes e das moradias nas 
intermediações 

rua nova, altura do nº 630 da avenida custódio de 
sá e faria - jardim elba 

7.808.337,23 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça rainha das avencas na av. do imperador, 
3486 

7.153,07 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça manoel nunes 68.417,60 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça luis augusto canteiro (praça do samba) 95.850,41 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça jd. santo andré na r. miguel ferreira de 
melo, altura do número 500 

69.321,52 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça brás gonçalves 73.714,71 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça jardim climax na av. padre arlindo vieira, 91.009,59 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

rua salvador edra n 260 x rua ituxi 51.857,00 link 

melhoria de bairro 
contratação de empresa para revitalização de praças com 
implantação de playground com acessibilidade e 
cachorródromo. 

praça nova america 104.452,40 link 

melhoria de bairro 
revitalização da praça com execução de passeios externo e 
interno da praça, instalação de playground e atis 

largo nossa senhora da conceição - rua dos 
parecis x rua tenente azevedo 

838,75 link 

melhoria de bairro 
requalificação de praça com execução de paisagismo e 
instalação de playgrounds e atis 

praça padre luis alves de siqueira castro - rua 
padre luis alves de siqueira x rua norma pieruccini 
gianotti 

4.271,56 link 

melhoria de bairro 
requalificação de praça com execução de pista de skate e 
instalação de playgrounds e atis 

praça umpei hirano - rua leopoldo miguez x 
avenida do estado 

2.010,95 link 

melhoria de bairro [2018] 
requalificação de praça com instalação de atis, playgrounds e 
cachorródromo 

praça nova olinda 86.639,61 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça na rua miguel arrojado lisboa 11.733,40 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça fausto antonio 28.524,30 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Dourada,%20Jardim%20Brasilandia%20-%20Fundos%20da%20EMEF.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20-%20Rua%20Nova,%20altura%20do%20n%C2%BA%20630%20da%20Avenida%20Custodio%20de%20Sa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Rainha%20das%20Avencas%20na%20Av_%20do%20Imperador.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Manoel%20Nunes.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Luis%20Augusto%20Canteiro%20(Praca%20do%20Samba).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Jd_%20Santo%20Andre%20na%20R_%20Miguel%20Ferreira%20de%20Melo,%20altura%20do%20n%C3%BAmero%20500.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Bras%20Goncalves.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Jardim%20Climax%20na%20Av_%20Padre%20Arlindo%20Vieira,.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Rua%20Salvador%20Edra%20n%20260%20X%20Rua%20Itu.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REVITALIZACAO%20DE%20PRACA%20-%20Praca%20Nova%20America.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20dos%20Parecis%20x%20Rua%20Tenente%20Azevedo.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Padre%20Luis%20Alvez%20de%20Siqueira%20Castro.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Umperi%20Hirano.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Nova%20Olinda%20-%20Rua%20Tabare%20com%20Rua%20Oira.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20na%20Rua%20Miguel%20Arrojado%20Lisboa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Fausto%20Antonio.pdf
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melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça josé kentenich 1.969,75 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça júlio botelho 4.046,00 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça manoel borges de souza nunes 1.213,80 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça torquato plaza 4.855,20 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de pista de skate praça francisco tavares veloso 3.317,72 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto 
ecoponto silvio bittencourt, r. maria amália lopes 
azevedo 

20.133,57 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto 
ecoponto vila carmosina, av. francisco tranchesi x 
av. afonso de sampaio souza 

17.872,68 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto ecoponto paulistinha, r. moacir gomes de almeida 742,39 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto ecoponto 24 de agosto, av. 24 de agosto 1.529,08 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto 
ecoponto vila lavieiro, r. carlos alberto werneck, 
112 

6.950,87 link 

melhoria de bairro [2018] elaboração de projeto de implantação de ecoponto 
ecoponto condessa, av. condessa elizabeth de 
robiano - mooca 

30.603,70 link 

melhoria de bairro [2018] reconstrução de viela com acessibilidade 
viela 10, na r. antonio lopes de barros, ao lado 
1257 (setor 127/ quadra 168) 

177.390,91 link 

melhoria de bairro [2018] 
obra de execução de escadaria para pedestre, escada 
hidráulica e rede de drenagem 

viela 6, na rua jose de sá e arruda x r. dom 
matheus de abreu pereira - jd. santa andre 

657.636,71 link 

melhoria de bairro [2018] 
execução de passeio com acessibilidade, quadra 
poliesportiva, instalação de bancos e mesas, atis e 
playgrounds 

praça anna dos santos figueiredo - av. abel 
ferreira, 1230 

267.743,57 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da praça com instalação de bancos e mesas, 
atis e playgrounds 

praça santo arsenio - rua rio real 240.446,74 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da praça com instalação de bancos e mesas, 
atis e playgrounds 

praça evandro valerio louza - rua pierina peruzzo, 
202 

189.083,01 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da área contemplando instalação de atis, 
playgrounds e mobiliário urbano 

r. brig. armando trompowsky, 300 243.395,72 link 

melhoria de bairro [2018] 
readequação da praça contemplando instalação de atis, 
brinquedos, bancos e mesas 

rua francisco martins bonilha - jd. catanduva 267.286,47 link 

melhoria de bairro [2018] 
implantação de praça, construção de quadra, instalação de 
playground e atis 

rua cláudio sérgio bere 254.482,97 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização de praça incluindo as calçadas e caminhos 
internos 

praça osvaldo zanini na rua visc. de indaiatuba 464.887,04 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização de praça incluindo as calçadas e caminhos 
internos 

praça john lennon na rua duarte da costa 272.411,54 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Jose%20Kentenich.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Julio%20Botelho.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Manoel%20Borges%20de%20Souza%20Nunes.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Torquato%20Plaza.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Francisco%20Tavares%20Veloso.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%20Silvio%20Bittencourt%20R_%20Maria%20Lopes%20de%20Azevedo.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%20Vila%20Carmosina%20Av_%20Francisco%20Tranchesix%20Av_%20Afonso%20de%20Sampaio%20Souza.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%20Paulistinha%20R_%20Moacir%20Gomes%20de%20Almeida.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%2024%20Agosto%20Av_%2024%20de%20Agosto.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%20Vila%20Laviero%20R_%20Carlos%20Alberto%20Werneck,%20112.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PROJETOS%20DE%20MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Ecoponto%20Condessa%20Av_%20Condessa%20Elizabeth%20de%20Robiano.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20R_%20Antonio%20Lopes%20de%20Barros,%20ao%20lado%201257%20(setor%20127%20quadra%20168).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Jose%20de%20Sa%20e%20Arruda%20x%20R_%20Dom%20Matheus%20de%20Abreu.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Av_%20Abel%20Ferreira%20n1230%20-Vila%20Regente%20Feijo.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Rio%20Real%20-Vila%20Formosa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20R_%20Pierina%20Peruzzo%20-202%20-Cidade%20Sao%20Francisco.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20R_%20Brig_%20Armando%20Trompowaky,%20300%20-Jardim%20Morumbi.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Francisco%20Martins%20Bonilha%20-Jd_%20Catanduva.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Claudio%20Sergio%20Bere.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Osvaldo%20Zanini%20-%20Rua%20Visc_%20De%20Indaiatuba.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20John%20Lennon%20-%20Rua%20Duarte%20da%20Costa.pdf
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melhoria de bairro [2018] 
implantação de playground inclusivo, requalificação de 
passeio público visando um espaço onde as crianças com e 
sem deficiências possam compartilhar experiências 

av. ibirapuera - largo mestre de aviz 224.480,40 link 

melhoria de bairro [2018] 
elaboração de projeto executivo e execução de reforço de 
galeria de águas pluviais 

tr. domenico zipoli e tr. isadora 19.994,19 link 

melhoria de bairro [2018] 
execução de passeio com acessibilidade, instalação de 
playgrounds e mobiliários 

praças na avenida vereador joão de lucca entre 
as ruas joão elas calache e maria cuofono 
salzano 

315.441,90 link 

melhoria de bairro [2018] 
execução de passeio com acessibilidade e instalação de atis 
e playgrounds 

praça da rua robélia - esquina com a rua eriberto 
simoes do valle 

154.716,18 link 

melhoria de bairro [2018] readequação de guias, sarjetas e passeio público 
estrada do iguatemi, trecho entre a rua juá mirim 
e rua dos cunhas 

266.625,39 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da praça com instalação de atis e playground, 
melhoria de acessibilidade e adequação da quadra 

praça antonio almeida soares na rua joão candido 
de lima com rua joão josé de queiroz 

253.592,14 link 

melhoria de bairro [2018] execução de piso drenante em viela e acessibilidade 
viela 19 - entre a rua arapongas, alt. nº 35 e rua 
itacambira, alt. nº 400 - jd. paulistano 

103.978,13 link 

melhoria de bairro [2018] 
construção de escadão com implantação de corrimão e 
acessibilidade 

viela sem denominação entre a r. josé francisco, 
alt. nº 403 e r. monte pirineus, alt. nº 347 

131.153,41 link 

melhoria de bairro [2018] revitalização de quadra poliesportiva e instalação de atis rua capitão pucci x rua getulina 417.969,93 link 

melhoria de bairro [2018] execução de pista de skate 
rua antônio carlos de oliveira cesar - em frente a 
praça da estação 

434.042,57 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da pista de caminhada em área pública 
municipal 

praça whitaker penteado 130.844,74 link 

melhoria de bairro [2018] 
implantação de drenagem com execução de tubulação de 
concreto e poços de visita 

rua dr. carlos bastos aranha x rua antonio carlos 
lima 

692.356,94 link 

melhoria de bairro [2018] 
implantação de ati e readequação de passeios internos em 
praça 

praça recanto verde - rua barão carlos de souza 
anhumas 

149.562,12 link 

melhoria de bairro [2018] implantação de ati, playground e reforço de iluminação rua jorge monteiro, alt. nº 89 120.769,88 link 

melhoria de bairro [2018] implantação de galeria de águas pluviais 
rua fim de semana x rua arqtº roberto patrão assis 
- jardim casablanca 

255.715,09 link 

melhoria de bairro [2018] execução de passeio público, instalação de atis e paisagismo praça josé moreno 141.006,53 link 

melhoria de bairro [2018] execução de passeio público, instalação de atis e paisagismo praça major guilherme rudge 144.066,12 link 

melhoria de bairro [2018] 
reurbanização e revitalização da área contemplando 
instalação de atis. playgrounds, bancos e mesas 

rua ventos e ramagens - jardim oriental 206.223,55 link 

melhoria de bairro [2018] revitalização da praça contemplando acessibilidade praça dilva gomes martins 316.774,51 link 

melhoria de bairro [2018] 
reconstrução de escadaria com instalação de corrimãos, 
construção de escada hidráulica e rede de drenagem pluvial 

rua esperança 99.318,40 link 

melhoria de bairro [2018] implantação de praça, construção de quadra, instalação de praça na chácara maria trindade portal ii na av. 249.673,29 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Av_%20Ibirapuera%20-%20Largo%20Mestre%20de%20Aviz.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Tr_%20Domenico%20Zipoli%20e%20R_%20Major%20Dantas%20Cortes%20-Vila%20Gustavo.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Av_%20Ver_%20Joao%20de%20Lucca%20entre%20as%20R_%20Joao%20Elas%20Calache%20e%20R_%20Maria%20Cuofono%20Salzano.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Robelia%20-esquina%20com%20a%20Rua%20Eriberto%20Simoes%20do%20Valle.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Estrada%20do%20Iguatemi,%20trecho%20entre%20a%20Rua%20Jua%20Mirim%20e%20Rua%20dos%20Cunhas.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Joao%20Candido%20de%20Lima%20com%20Rua%20Joao%20Jose%20de%20Queiroz.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Viela%2019%20-%20Rua%20Arapongas%20alt%20N%2035%20e%20Rua%20Itacambira%20alt%20N%20400%20-%20Jd_%20Paulistano.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Viela%20sem%20denominacao%20entre%20a%20R_%20Jose%20Francisco,%20alt_%20N%20403%20e%20R_%20Monte%20Pirineus,%20alt%20N%20347.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Capitao%20Pucci%20x%20Rua%20Getulina.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Antonio%20Carlos%20de%20Oliveira%20Cesar%20-%20em%20frente%20a%20Praca%20da%20Estacao.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Whitaker%20Penteado.pdfhttps:/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Whitaker%20Penteado.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Carlos%20Bastos%20Aranha%20com%20a%20Rua%20Antonio%20Carlos.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Recanto%20Verde%20-%20Rua%20Barao%20Carlos%20de%20Souza.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Jorge%20Monteiro,%20alt_%20N%2089.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Fim%20de%20Semana%20x%20Rua%20Arqt%20Roberto%20Patrao.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Jose%20Moreno.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Praca%20Major%20Guilherme%20Rudge.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Rua%20Ventos%20e%20Ramagens%20-%20Jardim%20Oriental.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Praca%20Dilva%20Gomes%20Martins(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Rua%20Esperanca.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Chacara%20Maria%20Trindade%20Portal%20II%20-%20Av_%20Aluisio%20de%20Magalhaes%20Esperanca.pdf
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playground e atis aluisio de magalhães 

melhoria de bairro [2018] execução de rede de drenagem de águas pluviais praça dos guianas, 103 97.150,13 link 

melhoria de bairro [2018] adequação do passeio público e serviços complementares 
rua luis fernandes calheiros x rua antonio 
fernandes pinheiro 

261.667,35 link 

melhoria de bairro [2018] adequação do passeio público e serviços complementares 
rua comendador josé de matos x estrada turística 
do jaraguá 

216.003,80 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da área contemplando implantação de 
playground, atis, paisagismo e área de convivência 

praça américo braga na av assaré com rua 
nuputira 

78.788,39 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da área contemplando implantação de 
cachorrodromo incluindo brinquedos para pets e instalação de 
atis 

praça davi capristano costa na rua são josé com 
rua senador vergueiro 

114.963,66 link 

melhoria de bairro [2018] 
execução de piso intertravado, instalação de bancos e mesas 
e paisagismo 

praça (área ajardinada) rua salvador de mesquita 
com rua salgo -jd. angela 

78.993,13 link 

melhoria de bairro [2018] 
execução de passeio público interno e externo, instalação de 
pet play, playgrounds e atis e paisagismo 

praça (sem denominação) rua reverendo simão 
salem - vila cardoso franco 

159.673,28 link 

melhoria de bairro [2018] readequação de viela com escadaria 
rua ipeca guaçu x rua serra de itabaiana - parque 
santa madalena 

88.948,82 link 

melhoria de bairro [2018] readequação de viela com escadaria incluindo acessibilidade rua paraturá, 45 - parque santa madalena 57.639,77 link 

melhoria de bairro [2018] readequação de viela com escadaria incluindo acessibilidade rua paraturá, 67 - parque santa madalena 59.192,62 link 

melhoria de bairro [2018] construção de quadra de basquete e espaço pet 
praça guanambi - rua antonio de siqueira - parque 
cruzeiro do sul 

229.454,71 link 

melhoria de bairro [2018] 
requalificação de praça contemplando instalação de atis, 
brinquedos e adequação de acessibilidade 

praça entre a rua afonso vii e rua neusa 72.967,06 link 

melhoria de bairro [2018] 
requalificação de praça contemplando instalação de atis, 
brinquedos e adequação de acessibilidade 

praça da rua quedas x rua manajerui 41.455,24 link 

melhoria de bairro [2018] 
requalificação de praça contemplando instalação de atis, 
brinquedos e adequação de acessibilidade 

av. do poeta, alt. nº. 86 103.321,41 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da praça contemplando instalação de mesas e 
bancos, atis e brinquedos 

praça salim lahud - rua ituverava x rua limeira 69.801,56 link 

melhoria de bairro [2018] 
revitalização da área contemplando adequação de passeio e 
instalação de corrimão e mesas 

praça hereny da costa - rua juiz de fora 183.458,59 link 

 

 

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Praca%20dos%20Guianas,%20103.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20?__%20Rua%20Luis%20Fernandes%20Calheiros%20x%20Rua%20Antonio.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Comendador%20Jose%20de%20Matos%20x%20Estrada%20Turistica.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Americo%20Braga%20na%20Av_%20Assare%20com%20Rua%20Nuputira.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Davi%20Capristano%20Costa%20-Rua%20S%C3%A3o%20Jose%20x%20Rua%20Senador%20Vergueiro.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Salvador%20de%20Mesquita%20com%20Rua%20Salgo%20?__%20Jd_%20Angela.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Reverendo%20Simao%20Salem%20-%20Vila%20Cardoso%20Franco.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Ipeca%20Guacu%20X%20Rua%20Serra%20de%20Itabaiana%20x%20Parque%20Santa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Paratura,%2045%20Parque%20Santa%20Madalena.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Rua%20Paratura,%2067%20Parque%20Santa%20Madalena.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Guanambi%20-Rua%20Antonio%20de%20Siqueira.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20entre%20a%20Rua%20Afonso%20VII%20e%20Rua%20Neusa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20da%20Rua%20Quedas%20X%20Rua%20Manajerui.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20na%20Av_%20do%20Poeta,%20alt_%20N_%2086.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Salim%20Lahud%20x%20Rua%20Ituverava%20X%20Rua%20Limeira.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/MELHORIAS%20DE%20BAIRRO%20-%20Praca%20Hereny%20da%20Costa%20-%20Rua%20Juiz%20de%20Fora.pdf
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secretaria municipal de habitação [sehab] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

bamburral produção de habitação de interesse social rua do bamburral 13.727.191,37 link 

programa manaciais - lote 4 - alto da 
alegria (fase 2 e fase 3), jd roschel, 
anthero gomes (fase 3) 

produção de habitação de interesse social 
av. antônio carlos benjamin dos santos, lotes 1975 
– 1976 q44 / rua justiniano da rocha, lotes 1980 – 
1985 q44 

9.493.294,72 link 

programa manaciais - lote 7 - chácara 
do conde (fase 2 e fase 3), jd. rodrigo, 
fechado eliane, carioba/sítio cascavel, 
cantinho do céu, chácara do conde, 
pabreu/prainha, vale verde ou monte 
verde, jd. nova varginha (fase 3) 

produção de habitação de interesse social 
rua antonio carlos benjamin dos santos / rua caju 
natal 

85.492.898,20 link 

paraisópolis/setor antonico 
execução de parque linear com a canalização de córrego e 
urbanização da favela 

rua herbert spencer 1.644.833,91         link 

serviços técnicos - gerenciamento de 
obras 

gerenciamento de obras e social. serviços técnicos - 
acompanhamento de obras (gerenciamento) 

diversos 8.208.237,08  

enbral aquisição de imóvel para construção de his rua shinzaburo mizutani, 400 61.303.540,65 link 

imperatriz leopoldina aquisição de imóvel para construção de his av. imperatriz leopoldina / rua froben / rua baumann 86.843.093,47 link 

heliópolis / gleba g – condomínio b produção de habitação de interesse social rua comandante taylor x rua pinheiro de lemos 18.462.024,67 link 

heliópolis / sabesp 2 - condomínios 4 e 
5 

produção de habitação de interesse social avenida almirante delamare 11.356.735,72 link 

ponte dos remédios produção de habitação de interesse social rua major paladino 12.217.732,92 link 

lidiane produção de habitação de interesse social rua sampaio correa 4.941.616,40 link 

viela da paz produção de habitação de interesse social rua diogo pereira / avenida joão caiaffa 13.884.804,30 link 

heliópolis / sabesp 1 - condomínios 3b 
e 4 

produção de habitação de interesse social rua joão lanhoso 4.161.093,72 link 

sapé - condomínios d e e produção de habitação de interesse social rua general syzeno sarmento 2.075.298,32 link 

domênico martinelli produção de habitação de interesse social avenida domenico martinelli 399.961,50 link 

paraisópolis / colombo - trecho 1 (lotes 
novos) 

aquisição de imóvel para construção de his rua joão avelino pinho mellão, rua clementini brene 44.339,27 link 

paraisópolis / sanfona - fase 1 aquisição de imóvel para construção de his 
rua ricardo avenarius / rua wilson / rua taubaté / rua 
ernest renan 

794.014,21 link 

bento guelfi aquisição de imóvel para construção de his rua bento guelfi, 2860 10.482.049,85 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/BAMBURRAL%20-%20BLOCOS%20A,%20D%20E%20E.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%204%20-%20ALTO%20DA%20ALEGRIA_%20JD_%20ROSCHEL%20e%20ANTHERO%20GOMES.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%207%20-%20Prainha,%20Vale%20Verde%20e%20Jd_%20Nova%20Varginha.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PARAISOPOLIS%20-%20SETOR%20ANTONICO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20ENBRAL.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20IMPERATRIZ%20LEOPOLDINA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/HELIOPOLIS%20-%20SABESP%202%20-%20Gleba%20G.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/HELIOPOLIS%20-%20SABESP%202%20-%20Cond_%204%20e%205.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PONTE%20DOS%20REMEDIOS.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LIDIANE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/VIELA%20DA%20PAZ.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/HELIOPOLIS%20-%20SABESP%201%20-%20COND_%203B%20E%204.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/SAPE%20-%20Condominios%20D%20,%20E%20e%20Canalizacao%20do%20Corrego%20Sape.pdfhttps:/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/SAPE%20-%20Condominios%20D%20,%20E%20e%20Canalizacao%20do%20Corrego%20Sape.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/DOMENICO%20MARTINELLI.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/COLOMBO%20-%20TRECHO%201%20(LOTES%20NOVOS)v.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20PARAISOPOLIS_SANFONA%20-%20FASE%201.pdfhttps:/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20PARAISOPOLIS_SANFONA%20-%20FASE%201.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20BENTO%20GUELFI(1).pdf
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programa manaciais - lote 1 - boulevard 
da paz - fase 3 

produção de habitação de interesse social rua beira rio, 34 9.085.606,80 link 

programa manaciais - lote 2 - xamborés 
l e ll, jd. arnaldo a, são francisco a, jd 
angela ll, santa zélia a, joão manoel 
vaz, ch. maria de barros teixeira - fase 
3 

produção de habitação de interesse social rua soares souza junior, 60 853.773,63 link 

programa manaciais - lote 3 - jd. 
tancredo, jd. enlevo, chácara flórida 
bandeirantes, jd. sonho azul - fase 3 

produção de habitação de interesse social avenida josé estima filho, 136 559.202,93 link 

programa manaciais - lote 5 - jd. orion, 
3m clube de pesca, complexo pilão 
(paulista/apurá/bandeirantes ll), mata 
virgem, córrego guaicuri - fase 3 

produção de habitação de interesse social rua antonio vieira marcondes, 148-b (guaicuri) 41.899.400,63 link 

programa manaciais - lote 6 - erundina, 
cocaia, loteamento gaicotas s/nome, 
nova grajaú ll - fase 3 

produção de habitação de interesse social estrada canal do cocaia, 5000f 13.038.729,80 link 

fernão dias - quadra 8 [2020] aquisição de imóvel para construção de his r. tito flávio, s/n x av. do poeta 13.146.000,00 link 

redenção [2020] aquisição de imóvel para construção de his rua helvétia / al. dino bueno 1.412.897,54 link 

manuel bueno [2020] aquisição de imóvel para construção de his 
rua manuel bueno da fonseca, próx. av. marechal 
tito 

48.000,00 link 

 

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%201%20-%20BOULEVARD%20DA%20PAZ.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%202%20-%20Xambores%20I%20e%20II,%20Jd_%20Arnaldo%20A,%20Sao%20Francisco%20A,%20Jd.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%203%20-%20Jd_%20Tancredo,%20Jd_%20Enlevo,%20Ch.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%205%20-%20JD.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LOTE%206.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20FERNAO%20DIAS%20-%20QUADRA%208.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20PROJETO%20REDENCAO%20Q37%20e%20Q38.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/AQUISICAO%20-%20MANUEL%20BUENO.pdf
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secretaria municipal de mobilidade e transportes [smt] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. alcântara machado 1.063.069,21 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. brig. luis antonio 773.758,95 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. celso garcia 4.220.441,19 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. eng. caetano álvares 1.067.712,26 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. itaberaba 1.089,70 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. nazaré 338.607,26 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. parada pinto 1.951,70 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. prof. luiz inacio de anhaia melo 434.781,49 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. rangel pestana 165.861,57 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus av. são miguel 68.042,99 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus estr. de itapecerica 229.114,47 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus estr. m'boi mirim 170.742,77 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus estr.de mogi da cruzes 199.992,93 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus estr. do imperador 519.804,70 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus rua cardeal arcoverde 1.104.634,14 link 

requalificação de local de parada de 
ônibus 

requalificar local de parada de ônibus rua teodoro sampaio 1.355.079,53 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia antônio batuira 12.107,38 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia dr francisco de paula vicente de azevedo 3.492,32 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia cineasta alberto cavalcanti 56.905,35 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20ALCANTARA%20MACHADO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AVENIDA%20BRIGADEIRO%20LUIS%20ANTONIO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV%20CELSO%20GARCIA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV_%20ENG_%20CAETANO%20ALVARES.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20RUA%20ITABERABA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV_%20NAZARE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV_%20PARADA%20PINTO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV_%20PROF_%20LUIZ%20INACIO%20DE%20ANHAIA%20MELO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20AV%20RANGEL%20PESTANA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/Requalifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20local%20de%20parada%20de%20%C3%B4nibus_%20Av_%20S%C3%A3o%20Miguel.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20EST%20DE%20ITAPECERICA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20ESTR_%20M%20BOI%20MIRIM.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20EST%20DE%20MOGI%20DAS%20CRUZES.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20EST%20DO%20IMPERADOR.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20RUA%20CARDEAL%20ARCOVERDE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20LOCAL%20DE%20PARADA%20DE%20ONIBUS_%20RUA%20TEODORO%20SAMPAIO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20ANTONIO%20BATUIRA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20-%20DR%20FRANCISCO%20DE%20PAULA%20VICENTE%20DE%20AZEVEDO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20CINEASTA%20ALBERTO%20CAVALCANTI.pdf
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implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia 
dr miranda de azevedo - travessa roque adoglio - 
mário cardoso - pça rio dos campos - gonzaga 
duque 

63.699,25 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia anhaia 24.316,08 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia helvétia 9.417,94 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia são joão trecho ii 11.578,51 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia semaneiros - trechos 1, 2 e 3 9.907,22 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia 
belmonte / pça josé xavier muniz / diógenes ribeiro 
de lima / jasper negro / barbalha / pe pereira de 
andrade 

121.694,82 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia eixo nazaré paulista - alvilândia - japiaçoia 76.606,36 link 

requalificação de ciclofaixas [2019] serviços para requalificação de ciclovia cohab raposo tavares + educandário 212.899,68 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia belini - pça bethoveen 16.285,73 link 

implantação de ciclofaixa [2019] serviços para implantação de ciclovia são gualter - pça panamericana 32.268,86 link 

implantação de ciclofaixa [2020] serviços para implantação de ciclovia ciclofaixa rebouças 10.980,36 link 

requalificação de ciclofaixas [2020] serviços para requalificação de ciclovia 
ciclofaixa centro etapa 5 (bráulio gomes, sete de 
abril, quirino de andrade, viaduto do chá 

24.330,68 link 

requalificação de ciclofaixas [2020] serviços para requalificação de ciclovia ciclofaixa cambuci (rua cesário ramalho) 1.291,32 link 

requalificação de ciclofaixas [2020] serviços para requalificação de ciclovia ciclofaixa morumbi 1.464,10 link 

 

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXAS%20RUA%20DR_%20MIRANDA%20DE%20AZEVEDO,%20TRAVESSA%20ROQUE%20ADOGLIO,%20R_%20MARIO%20CARDOSO,%20PCA%20RIO%20DOS%20CAMPOS,%20R_%20GONZAGA%20DUQUE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20ANHAIA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20HELVETIA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20SAO%20JOAO%20TRECHO%202.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20SEMANEIROS%20TRECHOS%201,%202%20E%203.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20BELMONTE%20-%20PCA%20JOSE%20XAVIER%20MUNIZ%20-%20DIOGENES%20RIBEIRO%20DE%20LIMA%20-%20JASPER%20NEGRO%20-%20BARBALHA%20-%20PE%20PEREIRA%20DE%20ANDRADE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20-%20EIXO%20NAZARE%20PAULISTA%20-%20ALVILANDIA%20-%20JAPIACOIA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20COHAB%20RAPOSO%20TAVARES%20-%20EDUCANDARIO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20BELINI%20-%20PCA%20BETHOVEEN.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOVIA%20SAO%20GUALTER%20-%20PCA%20PANAMERICANA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20REBOUCAS.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20CENTRO%20ETAPA%205.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20CICLOFAIXA%20CAMBUCI.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DE%20CICLOFAIXA%20MORUMBI.pdf
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secretaria municipal de infraestrutura urbana e obras [siurb] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

corredor itaquera ii 
pagamento de tarifas de reprogramação, publicação e reanálise 
da caixa econômica federal 

av. itaquera 8.244,00 link 

terminal itaquera 
prestação de serviços técnicos especializados para assistência 
e subsídio de informações na implantação do corredor e 
terminal 

rua dr. luis aires - radial leste 274.550,80 link 

corredor aricanduva elaboração do projeto executivo 
av. aricanduva desde a av. radial leste, av. ragueb 
chohfi até av. sapopemba 

1.330.103,48 link 

ponte graúna-gaivotas elaboração de projeto executivo região sul - braço do cocaia 385.417,16 link 

nova ligação pirituba-lapa elaboração de projeto executivo e obras av. raimundo pereira magalhães 1.732.796,29 link 

minhocão implantação de gradil elevado presidente joão goulart 416.294,98 link 

calçadão - triângulo histórico elaboração de projeto executivo e obras centro 1.630.628,00 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto t05 - marginal pinheiros] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) marginal pinheiros, em frente ao parque villa-lobos 2.175.771,36 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[pontilhão de ligação da av. dr. assis 
ribeiro com a av. jacu pêssego] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) 
rua engenheiro jóse cruz de oliveira – subprefeitura 
são miguel paulista. 

5.969.299,18 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[sobre o rio verde - avenida imperador x 
avenida jacu] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) avenida imperador x avenida jacu 4.314.222,70 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto de interligação av. paulista x 
av. dr. arnaldo - consolação] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) 
viaduto de interligação av. paulista x av. dr. 
arnaldo- consolação 

4.499.999,99 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[passarela de pedestres sobre trilhos da 
cptm] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) 
rua luigi grecco e rua capistrano de abreu - barra 
funda 

2.243.031,01 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto ladeira do xisto] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) 
rua américo salvador novelli à rua augusto carlos 
bauman 

81.620,67 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[ponte joão dias] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) ponte joão dias 199.770,95 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[ponte do piqueri (joelmir beting)] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) ponte do piqueri 177.190,00 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto raimundo pereira de 
magalhães] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) viaduto raimundo pereira de magalhães 414.012,33 link 

oae - obras de recuperação e reforço garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) viaduto dep. luis eduardo magalhães 73.653,99 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/CORREDOR%20ITAQUERA%20II.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/CORREDOR%20E%20TERMINAL%20ITAQUERA%20I.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/CORREDOR%20ARICANDUVA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PONTE%20GRAUNA-GAIVOTAS.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/LIGACAO%20PIRITUBA-LAPA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/MINHOCAO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/CAL?_AD?_O%20?__%20TRIANGULO%20HISTORICO%20E%20QUADRILATERO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20T05%20-%20MARGINAL%20PINHEIROS%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bPONTILHAO%20DE%20LIGACAO%20DA%20AV_%20DR_%20ASSIS%20RIBEIRO%20COM%20A%20AV_%20JACU%20PESSEGO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bSOBRE%20O%20RIO%20VERDE%20-%20AVENIDA%20IMPERADOR%20X%20AVENIDA%20JACU%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20DE%20INTERLIGACAO%20AV_%20PAULISTA%20X%20AV_%20DR_%20ARNALDO-%20CONSOLACAO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bPASSARELA%20DE%20PEDESTRES%20SOBRE%20TRILHOS%20DA%20CPTM%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20LADEIRA%20DO%20XISTO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bPONTE%20JOAO%20DIAS%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20INSPECOES%20E%20PROGRAMA%20DE%20REQUALIFICACAO%20%5bPONTE%20PIQUERI%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20INSPECOES%20E%20PROGRAMA%20DE%20REQUALIFICACAO%20%5bPONTILHAO%20RAIMUNDO%20PEREIRA%20DE%20MAGALHAES%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20DEPUTADO%20LUIS%20EDUARDO%20MAGALHAES%5d.pdf
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[viaduto deputado luís eduardo 
magalhães] 

oae - obras de recuperação e reforço 
[ponte domingos franciulli netto] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) ponte domingos franciulli netto 397.320,53 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto pires do rio] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) viaduto pires do rio 1.530.026,88 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto gazeta do ipiranga] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) viaduto gazeta do ipiranga 114.547,72 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[complexo viário escola de engenharia 
mackenzie] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) complexo viário escola de engenharia mackenzie 374.207,28 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[túnel jânio quadros] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) túnel jânio quadros 70.655,34 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[complexo viário aurélio batista félix] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) complexo viário aurélio batista félix 242.228,95 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[pontilhão na marginal tietê com av. 
josé maria de faria - pista central] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) 
marginal tietê com av. josé maria de faria - pista 
central 

120.186,20 link 

oae - obras de recuperação e reforço 
[viaduto bresser] 

garantir a estabilidade estrutual da oae (viaduto, ponte, etc) viaduto bresser 3.722.253,56 link 

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dr. eduardo 
saiegh] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dr. eduardo saiegh 199.918,98  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto pedro de toledo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto pedro de toledo 71.469,57  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto alberto badra] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto alberto badra 641.563,62  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto brigadeiro luis 
antônio] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto brigadeiro luis antônio 126.516,29  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto general euclides 
figueiredo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto general euclides figueiredo 100.010,45  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto jabaquara] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto jabaquara 151.537,53  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto joão julião c. 
aguiar] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto joão julião da costa águiar 157.122,97  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto santo amaro] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto santo amaro 21.455,67  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte do guarapiranga] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte do guarapiranga 212.431,31  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bPONTE%20DOMINGOS%20FRANCIULLI%20NETTO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20PIRES%20DO%20RIO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20GAZETA%20DO%20IPIRANGA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bCOMPLEXO%20VIARIO%20ESCOLA%20DE%20ENGENHARIA%20MACKENZIE%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bTUNEL%20JANIO%20QUADROS%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bCOMPLEXO%20VIARIO%20AURELIO%20BATISTA%20FELIX%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bPONTILHAO%20NA%20MARGINAL%20TIETE%20COM%20AV_%20JOSE%20MARIA%20DE%20FARIA%20-%20PISTA%20CENTRAL%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OAE%20-%20OBRAS%20DE%20RECUPERACAO%20E%20REFORCO%20%5bVIADUTO%20BRESSER%5d.pdf
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte do limão] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte do limão 270.665,12  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto antonio sanches 
de lagaroti júnior] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto antonio sanches de lagaroti júnior 435.725,89  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto gal milton 
tavares de souza] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte domingos franciulli netto 286.868,08  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto major quedinho] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto major quedinho 135.232,91  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto naor guelfi] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto naor guelfi 148.267,68  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte júlio de mesquita 
neto] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte júlio de mesquita neto 387.144,94  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto rodovia 
imigrantes] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

rodovia dos imigrantes 409.970,50  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto ary torres] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto ary torres 569.611,90  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto cadeião] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto cadeião 401.957,87  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto sumaré] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto sumaré 308.196,61  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [beneficiência 
portuguesa] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto da beneficiência portuguesa 176.114,12  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [elevado minhocão] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

elevado minhocão 975.498,78  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto santa efigênia] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto santa efigênia 81.623,13  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo viário joão 
jorge saad] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

complexo viário joão jorge saad 637.664,66  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dos imigrantes] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

avenida rubem berta e avenida 23 de maio, sobre a 
praça soichiro honda – parque ibirapuera 

270.582,69  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto doutor manuel 
josé chaves] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto doutor manuel josé chaves 169.460,55  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto gal. couto de 
magalhães] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto general couto de magalhães 204.935,31  
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto guilherme de 
almeida] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto guilherme de almeida 180.759,55  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo viário jacu 
pêssego] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

avenida jacu pêssego/nova trabalhadores sobre a 
cptm 

52.539,20  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto gal. marcondes 
salgado] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto general marcondes salgado 140.062,00  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte aricanduva] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte aricanduva 328.307,67  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto elias nagib brein] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto elias nagib brein 375.312,24  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto pacheco chaves] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto capitão pacheco chaves 348.161,70  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto paraíso] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto paraíso 157.034,51  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto washington luiz] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto washington luiz 383.473,84  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto diário popular] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto diário popular 377.546,86  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dona paulina] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dona paulina 224.703,32  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [passarela ciccilo 
matarazzo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

passarela ciccilo matarazzo 147.546,95  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto martinho prado] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto martinho prado 108.129,12  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto florêncio de 
abreu] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto florêncio de abreu 59.705,72  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto do chá] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto do chá 54.826,58  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dos 
bandeirantes] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

avenida vereador josé diniz e avenida ibirapuera 
sobre a avenida dos bandeirante - 

60.857,64  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto arapuã] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto arapuã 62.242,67  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [pontilhão raimundo 
pereira de magalhães] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

avenida raimundo pereira de magalhães junto à 
avenida nelson palma travessos sobre o córrego 
jardim pirituba ou parada 

19.412,26  
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte piqueri] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte piqueri 241.903,08  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto nove de julho] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto nove de julho 207.662,20  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto incinerador 
vergueiro] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto incinerador vergueiro 114.903,45  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto jacareí] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto jacareí 166.492,60  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto pacaembu] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto pacaembu 230.694,22  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto são carlos] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto são carlos 85.841,93  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto do café] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto júlio de mesquita filho 318.422,95  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [pontes dos remédios] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

pontes dos remédios 281.641,89  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto josé 
colassuonno] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto josé colasuonno 196.530,43  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dr. plínio de 
queiroz] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dr. plínio de queiroz 300.152,29  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte transamérica] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte transamérica 261.173,40  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto eng. antonio de 
carvalho aguiar] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto eng. antonio de carvalho aguiar 84.609,50  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto eng. orlando 
murgel] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto eng. orlando murgel 608.509,50  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto na av. olavo 
fontoura sobre av. assis ribeiro] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto na av. olavo fontoura sobre av. assis ribeiro 79.594,84  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto joão beiçola] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto joão beiçola 66.395,49  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto domingos de 
moraes] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto domingos de moraes 144.409,66  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [passarela dr. emilio 
athiê ( incor)] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

passarela dr. emilio athiê 38.615,94  
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte jurubatuba] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte jurubatuba 190.068,07  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto ministro aliomar 
baleeiro] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto ministro aliomar baleeiro 112.891,09  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [pontes joão dias] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

pontes joão dias 273.606,74  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto autregésilo de 
athayde] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto autregésilo de athayde 178.156,42  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto borges lagoa] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto borges lagoa 43.013,80  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte vitorino goulart da 
silva] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte vitorino goulart da silva 477.811,48  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto antonio abdo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto antonio abdo 115.685,80  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte santos dias da 
silva] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte santos dias da silva 371.918,98  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto frederico 
eduardo mayr] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto frederico eduardo mayr 94.394,72  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto honestino 
monteiro guimarães] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto honestino monteiro guimarães 125.093,02  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte do morumbi] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte do morumbi 589.148,95  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dr. joão 
tranchesi] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dr. joão tranchesi 183.339,98  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto antártica] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto antártica 685.832,32  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte bernado goldfarb] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte bernado goldfarb 303.070,51  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto deputado 
ulysses guimarães] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto deputado ulysses guimarães 205.983,54  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dona mora 
guimarães] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dona mora guimarães 191.435,94  
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dr. arnaldo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dr. arnaldo 14.309,08  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte anhembi] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte anhembi 424.773,57  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte estaiada (otavio 
frias de oliveira)] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte octavio frias de oliveira 89.882,67  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte estaiada av. do 
estado] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte estaiada governador orestes quércia 381.732,53  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto 31 de março] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto 31 de março 535.833,41  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte da vila guilherme] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte da vila guilherme 318.167,11  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte da av. santos 
dumont] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte da av. santos dumont 226.604,43  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto antonio 
nakashima] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto antonio nakashima 214.211,08  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto 25 de março - 
oae] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto 25 de março 635.958,22  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto armando puglisi] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto armando puglisi 150.900,15  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto romero zander] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto romero zander 162.206,26  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduro gov. roberto 
abreu sodré] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduro gov. roberto abreu sodré 133.201,38  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto carlos de 
campos] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto carlos de campos 432.182,86  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte do arujá] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte do arujá 80.203,66  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [ponte senador josé 
ermírio de moraes] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

ponte senador josé ermírio de moraes 153.486,71  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo viário aurélio 
batista félix] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

complexo viário aurélio batista félix 581.290,79  
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oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto jacu pessêgo] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto jacu pessêgo 78.808,79  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto cidade osaka] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto cidade osaka 104.734,59  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto carlito maia] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto carlito maia 54.895,35  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto da china] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto da china 68.544,45  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto luiz alfredo 
falcão bauer] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto luiz alfredo falcão bauer 479.779,57  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto antônio sylvio 
cunha bueno] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto antônio sylvio cunha bueno 331.127,29  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto condessa de são 
joaquim] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto condessa de são joaquim 185.230,75  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo viário maria 
maluf] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

complexo viário maria maluf 270.370,53  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto dona matilde] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto dona matilde 311.167,57  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo sen. antônio 
emygdio de barros filho] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

complexo sen. antônio emygdio de barros filho 242.286,70  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [complexo viário escola 
eng° mackenzie] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

complexo viário escola eng° mackenzie 566.137,33  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto guadalarajara] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto guadalarajara 375.604,80  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto doutor eusébio 
stevaux] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto doutor eusébio stevaux 319.722,49  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto viaduto padre 
adelino] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto padre adelino 597.998,15  

oae - inspeções e programa de 
requalificação [viaduto gasômetro] 

projetos e inspeções especiais em pontes, viadutos, 
passarelas, túneis, etc. 

viaduto gasômetro 301.514,87  

intervenções no sistema viário [avenida 
jacu pêssego] 

contenção de talude e reforço do viário av. jacu pêssego 4.437.970,60 link 

intervenções no sistema viário [av. 9 de 
julho] 

troca da grelha av. 9 de julho 231.449,08 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20NO%20SISTEMA%20VIARIO%20(LIGACOES%20E%20OBRAS%20COMPLEMENTARES)(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20NO%20SISTEMA%20VIARIO%20(LIGACOES%20E%20OBRAS%20COMPLEMENTARES)(1).pdf


         2021 
  

18 

 

intervenções no sistema viário [viário 
nos encontros da ponte sobre o córrego 
tremembé] 

melhorias em vias estruturais rua lopes da costa x avenida alfredo avila. 3.999.803,81 link 

intervenções no sistema viário [avenida 
jardim japão, nº 1493/1462] 

contenção de talude e reforço do viário av. jardim japão, nº 1493/1462 4.998.794,54 link 

cooperação técnica spobras 
gerenciamento das obras de requalificação e reurbanização do 
anhangabaú, pirituba lapa, graúna gaivotas, projetos e obras da 
mobilidade urbana, oaes 

não se aplica 11.746.572,82  

intervenções em próprios municipais 
[upa parelheiros] 

contenção e recomposição de talude muro av. sadamu inoue- ubs parelheiros 852.582,09 link 

intervenções em próprios municipais 
[av. santo amaro n° 908] 

demolição de fachada de edifício av. santo amaro, 908 264.231,49 link 

ligações elétricas e remoção de 
interferências no vale do anhangabaú 

remoção de interferências e adequação da rede elétrica vale do anhangabaú 509.957,68  

obra de emergência [córrego jardim 
leticia] 

recuperação de margem e recomposição de taludes rua francisco xavier de sales 1.960.551,32 link 

obra de emergênciado [córrego 
itaquera-mirim] 

contenção de margens e escorregamento de taludes 
rua marinho arcanjo dos santos x rua baía de 
japerica 

4.046.097,00 link 

obra de emergência [córrego caguaçu] recuperação das margens e contenção de taludes 
av. gonçalves da costa, entre as travessas sonho 
por sonho e tardes de lindóia 

3.428.723,32 link 

obras emergenciais [córrego 
jaguarezinho] 

recomposição das margens rua deolício alves de souza, n.º 413 500.000,00 link 

obras emergenciais [rua ilha dos 
papagaios x rua girassol miúdo - água 
vermelha] 

recomposição do passeio público, guias, sarjetas e sistema de 
drenage de águas pluviais, obra de estabilização de talude 

entre rua ilha dos papagaios x rua girassol miúdo 5.505.493,79 link 

obra de emergência [córrego itararé] recuperação da margem 
trecho av. frei macário de são joão x av. 
gethsemani 

7.687.115,68 link 

obra de emergência [rua vasconcelos 
drumond] 

recomposição da galeria de águas pluviais rua vasconcelos drumond, n.º 526 e n.º 528 4.877.839,63 link 

obra de emergencia [córrego 
maranhão] 

recuperação da gap e canalização rua icaraí x umurajó 9.967.454,56 link 

obra de emergencia [av. inajar de 
souza, altura do n.º 6000] 

recuperação e contenção de muro em gabião av. inajar de souza, altura do n.º 6000 6.587.549,52 link 

obra de emergencia [ponte do socorro] 
recuperação de taludes, reoperação das escadarias e 
preenchimento dos vazios com solo de cimento injetado sob 
pressão 

ponte do socorro - av nacões unidas 1.291.810,01 link 

obra de emergencia [rua josé martins 
veiga nº 549] 

recomposição de talude e via comprometida rua josé martins veiga, n.º 549 1.218.267,21 link 

obra de emergencia [rua valter miranda 
de bitencourt] 

recomposição de talude e via comprometida rua valter miranda de bitencourt 6.116.310,22 link 

obra de emergencia [rua pacari da 
mata] 

recuperação da margem do córrego e contenção de talude 
rua pacari da mata, no trecho compreendido entre 
a rua dimas antônio cassemiro e rua gonzaga de 

3.100.000,00 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20NO%20SISTEMA%20VIARIO%20(LIGACOES%20E%20OBRAS%20COMPLEMENTARES)(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20NO%20SISTEMA%20VIARIO%20(LIGACOES%20E%20OBRAS%20COMPLEMENTARES)(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20EM%20PROPRIOS%20MUNICIPAIS%20%5bUBS%20PARELHEIROS%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20EM%20PROPRIOS%20MUNICIPAIS%20%5bAV_%20SANTO%20AMARO%20N%20908%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bCORREGO%20JARDIM%20LETICIA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bCORREGO%20ITAQUERA-MIRIM%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bCORREGO%20CAGUACU%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20%5bCORREGO%20JAGUAREZINHO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRAS%20EMERGENCIAIS%20%5bRUA%20ILHA%20DOS%20PAPAGAIOS%20X%20RUA%20GIRASSOL%20MIUDO%20-%20AGUA%20VERMELHA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bCORREGO%20ITARARE%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20VASCONCELOS%20DRUMOND%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bCORREGO%20MARANHAO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bAV_%20INAJAR%20DE%20SOUZA,%20ALTURA%20DO%20N%206000%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bPONTE%20DO%20SOCORRO%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20JOSE%20MARTINS%20VEIGA%20N%20549%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20VALTER%20MIRANDA%20DE%20BITENCOURT%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20PACARI%20DA%20MATA%5d.pdf
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campos 

obra de emergencia [rua rio araranga] recuperação da margem do córrego e contenção de talude rua rio araranga, entre os n.º 101 a 324 3.303.265,29 link 

obra de emergência [morro da lua] contenção do talude rua clodomiro de oliveira - morro da lua 735.189,14 link 

obra de emergencia [rua manuel luna] contenção do talude rua manuel luna 2.849.265,78 link 

 

secretaria municipal de cultura [smc] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

casa de cultura cidade ademar 
contratação de projeto executivo para construção de novo 
edifício 

av. durval pinto ferreira, 820, jd. itacolomi 70.811,04 
 

casa de cultura itaquera - raul seixas obra de requalificação 
rua murmúrios da tarde, 211 - josé bonifácio, são 
paulo - sp, 08253-580 

17.181,67 link 

centro cultural vila formosa 
requalificação geral, contratação de serviços técnico-
profissionais visando à obtenção e manutenção do avcb e 
contratação de cmar visando obtenção de avcb 

av. renata, 163 - vila formosa, são paulo 356.008,72 link 

biblioteca belmonte reforma geral, acessibilidade e segurança rua paulo eiró, 525, 04752-010 32.556,66 link 

centro cultural vila itororó obra de requalificação rua pedroso, 238 - sé 44.210,81  

centro cultural santo amaro 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

av. joão dias, 822 - santo amaro, são paulo - sp, 
04724-00 

16.794,29  

centro cultural da penha 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

largo do rosário, 20 - penha de frança, são paulo - 
sp, 03634-020 

16.794,29  

teatro alfredo mesquita 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

avenida santos dumont, 1770 - santana 16.794,29  

teatro cacilda becker 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

r. tito, 295 - lapa, são paulo - sp, 05051-000 16.794,29  

teatro flávio império 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

rua professor alves pedroso, 600, cangaíba - penha 16.794,29  

teatro paulo eiró 
serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos 
avcb e csecp, obtenção de avcb e contratação de cmar visando 
obtenção de avcb 

av. adolfo pinheiro, 765 - santo amaro, são paulo - 
sp, 04733-100 

35.727,12 link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20RIO%20ARARANGA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bMORRO%20DA%20LUA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/OBRA%20DE%20EMERGENCIA%20%5bRUA%20MANUEL%20LUNA%5d.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/CASA%20DE%20CULTURA%20ITAQUERA(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/CENTRO%20CULTURAL%20VILA%20FORMOSA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/BIBLIOTECA%20BELMONTE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/TEATRO%20PAULO%20EIR?_.pdf
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teatro arthur azevedo 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

av. paes de barros, 955 - mooca, são paulo - sp, 
03115-020 

16.794,29  

sítio da ressaca obra de restauro 
rua nadra raffoul mokodsi, 3, jabaquara, são paulo - 
sp, 04321-020 

95.340,12 link 

edifício sampaio moreira instalação de elevador 
r. líbero badaró, 340 - centro histórico de são paulo, 
são paulo - sp, 01010-010 

275.557,28 link 

biblioteca raul bopp requalificação geral para acessibilidade e avcb 
rua muniz de sousa, 1155 - aclimação, são paulo - 
sp, 01534-001 

182.929,73 link 

centro cultural tendal da lapa 
projeto de elétrica e serviços corretivos decorrentes dos 
documentos técnicos dos avcb e csecp 

r. guaicurus, 1100 - água branca, são paulo - sp, 
05033-002 

48.965,18  

casa de cultura hip hop noroeste 
(perus) 

obra de requalificação r. júlio maciel - perus, são paulo - sp, 05208-090 155.171,85 link 

teatro joão caetano projeto executivo de revitalização 
r. borges lagoa, 650 - vila clementino, são paulo - 
sp, 04038-020 

70.098,64  

centro cultural olido obra de requalificação 
av. são joão, 473 - centro histórico de são paulo, 
são paulo - sp, 01035-000 

175.381,11 link 

cripta da independência projeto executivo de restauro 
av. nazaré, s/n - ipiranga, são paulo - sp, 04263-
200 

66.330,87  

casa amarela obra emergencial em edifício tombado 
r. da consolação, 1075 - consolaçãosão paulo - sp, 
01301-000 

267.104,69 link 

arquivo histórico 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

praça coronel fernando prestes, nº 152 3.956,12  

cadopô 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

praça coronel fernando prestes, nº 152 3.956,10  

biblioteca alceu amoroso lima 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

rua henrique schaumann, 777 - pinheiros 3.956,10  

biblioteca anne frank / t. décio a. prado 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb e contratação de cmar 
visando obtenção de avcb 

rua lopes neto, 206 /rua cojuba, 45 - itaim bibi 16.794,29  

chácara lane 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

rua da consolação, 1024 - consolação 3.956,10  

casa da imagem 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

rua roberto simonsen, 136-b - sé 3.956,10  

solar da marquesa 
contratação de serviços técnico-profissionais visando à 
obtenção e manutenção do avcb 

r. roberto símonsen, 136 - centro 3.956,10  

praça buenos aires restauro do chafariz 
av. angélica, 1500 - higienópolis, são paulo - sp, 
01227-000 

85.939,25 link 

 

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/S?_TIO%20DA%20RESSACA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/BIBLIOTECA%20RAUL%20BOPP.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/CASA%20DE%20CULTURA%20HIP%20HOP%20NOROESTE%20(PERUS).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/CENTRO%20CULTURAL%20OLIDO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/PRA?_A%20BUENOS%20AIRES.pdf
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secretaria municipal do verde e do meio ambiente [svma] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

parque linear aristocrata obras de implantação do parque linear aristocrata ruas pamela barton, cultura popular e 27 de março 679.984,90 link 

parque natural municipal cabeceiras do 
aricanduva 

desapropriação de imóveis para implantação do parque natural 
cabeceiras do aricanduva 

av. adutora do rio claro, 30.472 4.601.000,00 link 

 
 
secretaria municipal de urbanismo e licenciamento [smul] 

nome objetivo endereço valor pago [r$] fotos 

piu arco leste desenvolvimento de projeto de intervenção urbana diversos 591.054,46 link 

piu eixos do desenvolvimento desenvolvimento de projeto de intervenção urbana diversos 86.879,60 link 

projetos estratégicos do arco faria lima desenvolvimento de projeto 
córrego biquinha, rua badajóz, emei e. liperoni, 
santos dias, av ernesto augusto lopes, rua nossa 
senhora aparecida 

99.077,57 link 

piu territórios de estruturação 
mobilidade 

desenvolvimento de projeto de intervenção urbana rede de estruturação e transformação urbana 86.879,59 link 

projeto urbanístico de requalificação do 
largo 13 de maio e entorno 

desenvolvimento de projeto 

praça floriano peixoto, ruas cap. tiago luz, barão do 
rio branco, voluntário delmiro sampaio, paulo eiró, 
desembargador bandeira de mello, padre josé de 
anchieta e av. joão dias 

330.000,00 link 

centro aberto unidade tucuruvi implantação de 1 unidade do centro aberto 
praça manoel lopes; rua miguel rachid, 900; av. dr. 
antonio maria de laet, 179 

2.055.297,90 link 

gerenciamento da implantação de 1 
unidade do centro aberto unidade 
tucuruvi, 

atividade de gerenciamento da implantação de 3 centros 
abertos 

av. dr. antonio maria de laet, 179; praça manoel 
lopes; rua miguel rachid, 900 

43.388,21 
link 

bicentenário da independência desenvolvimento de projeto avenida dom pedro 34.766,57 link 

projeto centro da lapa 
desenvolvimento de projeto 

r. john harisson / r. doze de outubro / r. doutor 
cincinato pamponet / r. william speers 210.393,05 

link 

intervenções locais - rua das motos desenvolvimento de projeto rua general osório e áreas adjacentes 19.314,30 link 

projeto espaço dos produtores- região 
central 

desenvolvimento de projeto rua cavalheiro basílio jafet 
8.302,66 

link 

programa requalifica centro desenvolvimento de projeto não se aplica 441.125,04 link 

requalificação do centro desenvolvimento de projeto não se aplica 30.696,03 link 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PARQUE%20LINEAR%20ARISTOCRATA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PARQUE%20NATURAL%20CABECEIRAS%20DO%20ARICANDUVA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PIU%20ARCO%20LESTE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PIUS%20EIXOS%20DE%20DESENVOLVIMENTO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETOS%20ESTRATEGICOS%20DO%20ARCO%20FARIA%20LIMA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PIU%20TERRITORIOS%20DE%20ESTRUTURACAO%20MOBILIDADE.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETO%20URBANISTICO%20DE%20REQUALIFICACAO%20DO%20LARGO%2013%20E%20ENTORNO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/IMPLANTACAO%20DE%203%20UNIDADES%20DO%20CENTRO%20ABERTO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/GERENCIAMENTO%20DA%20IMPLANTACAO%20DE%203%20UNIDADES%20DO%20CENTRO%20ABERTO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/BICENTENARIO%20DA%20INDEPENDENCIA%20-%20EIXO%20HISTORICO%20IPIRANGA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROJETO%20CENTRO%20DA%20LAPA.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/INTERVENCOES%20LOCAIS%20-%20RUA%20DAS%20MOTOS.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/ESPACO%20DOS%20PRODUTORES%20-%20REGIAO%20CENTRAL.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/PROGRAMA%20REQUALIFICA%20CENTRO.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/REQUALIFICACAO%20DO%20CENTRO.pdf

