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COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 

DORMER PRAMET, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 

relativo à conservação e manutenção da PRAÇA SEM DENOMINAÇÃO, localizada na AV. JOÃO 

PAULO DA SILVA, altura do número 354, com Rua Inácio de Almeida Arruda, abrindo-se o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, para que outros interessados 

possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, apresentando sua carta de 

intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto da cooperação, a ser 

instruída com cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 57.583/2017. 

Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 

do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 

 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIMENSÃO - ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção do Canteiro 
Lateral da Av. Interlagos esquina com a Rua Monastério, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da publicação deste, para que outros interessados possam manifestar seu 
interesse em relação ao mesmo objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá 
indicar, com precisão, o bem público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias 
dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIMENSÃO - ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção do Canteiro 
Central entre as Ruas São Fortunato e Trasíbulo P. de Albuquerque, abrindo-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da publicação deste, para que outros interessados possam 
manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, apresentando sua carta de intenção, a 
qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto da cooperação, a ser instruída com 
cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIMENSÃO - ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção do Canteiro 
Central da Av. Inácio Cunha Leme, localizado entre a Rua Antonio Mariano e Av. Antonio 
Barbosa da Silva Sandoval, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
deste, para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo 
objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem 



público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto 
no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por THIPE 
ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA LTDA. - ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção do Canteiro 
Central localizado na Av. Atlântica em frente à Praça Nicolau Aranha Pacheco, abrindo-se o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, para que outros interessados 
possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, apresentando sua carta de 
intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto da cooperação, a ser 
instruída com cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por THIPE 
ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA LTDA. - ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção do Canteiro 
Central localizado na Rua Paschoal da Rocha Falcão, entre as Ruas Caetano Menino e 
Joaquim Teles de Mattos, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
deste, para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo 
objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem 
público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto 
no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da 
Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 

COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER FIESTA, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de 
Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção de Praças na região da Ponte do 

Socorro e Av. Guarapiranga, localizadas desde o número 90 da Avenida Guarapiranga até o Largo do 

Socorro, antes da ponte do Socorro, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
publicação deste, para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação 
ao mesmo objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o 
bem público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme 
disposto no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 

 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada 

por RESTAURANTE E GALETERIA NOVA INTERLAGOS LTDA-ME, CARTA DE INTENÇÃO 
objetivando a celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção 

da PRAÇA JOÃO PEDRO DA LUZ, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
publicação deste, para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação 
ao mesmo objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o 



bem público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme 
disposto no Decreto nº 57.583/2017. 
 

DESPACHO 
I - À vista das informações e dos demais elementos de convicção constantes do 
presente, nos termos do Decreto n° 57.583/17, DEFIRO o pedido de celebração 
de Termo de Cooperação, formulado por Instituição Educacional Recreio Ltda. - 
Colégio Exato, que tem por objeto a execução dos serviços de conservação e 
manutenção na Praça Piemonte, com área de aproximadamente 2.553m²,  com 
previsão para instalação de até 02 (duas) placas indicativas no local. 
II – Publique-se, encaminhando-se, a seguir, a PR-CS/GAB para as providências 
pertinentes a formalização do termo de cooperação, conforme disposto no decreto 
municipal acima mencionado. 
Referência: Processo nº 6057.2017/0000579-8 

 

COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECREIO LTDA. - COLÉGIO EXATO, CARTA DE INTENÇÃO 
objetivando a celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da 
PRAÇA MOSCOU, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, 
para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, 
apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto 
da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 
57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
 
COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECREIO LTDA. - COLÉGIO EXATO, CARTA DE INTENÇÃO 
objetivando a celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da 
PRAÇA PIEMONTE, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, 
para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, 
apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto 
da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 
57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
 

COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por JUICHI 
ANDO, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, relativo à 
conservação e manutenção da ÁREA AJARDINADA que circunda o Parque Jacques Custeau, 
limite com as Ruas Raul Tabajara, Norma Prochet, Catanumi, Maestro Eduardo Guarnieri e Av. 
José Carlos Pace, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, 
para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo objeto, 
apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem público objeto 



da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto no Decreto nº 
57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
 

COMUNICADO 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por GRUPO 
ESCOTEIRO ALMIRANTE TAMANDARÉ, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de 
Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da PRAÇA DOS ESCOTEIROS 
ALMIRANTE TAMANDARÉ, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
deste, para que outros interessados possam manifestar seu interesse em relação ao mesmo 
objeto, apresentando sua carta de intenção, a qual deverá indicar, com precisão, o bem 
público objeto da cooperação, a ser instruída com cópias dos documentos, conforme disposto 
no Decreto nº 57.583/2017. 
Publique-se e expeça-se o COMUNICADO, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura 
do Município de São Paulo, conforme Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro de 2017. 
 
 


