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COMUNICADO 
SEI Nº 6057.2017/0000444-9 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada 
por FAMÍLIA DALLOGLIO ROTISSERIE LTDA., CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração 
de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da PRAÇA MARIA SOTTO 
FRACCAROLLI, 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 
SEI Nº 6057.2017/0000444-9 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada 
por COMÉRCIO DE CALÇADOS DI GASPARI V LTDA., CARTA DE INTENÇÃO objetivando a 
celebração de Termo de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da PRAÇA DO 
XERIFE, 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 
SEI Nº 6057.2017/0000520-8 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada 
por INGLÊS 200 HORAS LTDA - EPP, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo 
de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da PRAÇA  localizada à Rua Dr. Luis 
Arrobas Martins, altura do nº 114, Vl. Friburgo, 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. 
 

 

 

COMUNICADO 
SEI Nº 6057.2017/0000515-1 
A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por JUAN 
BENEDITO RUY JORDA, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de 
Cooperação, relativo à conservação e manutenção da PRAÇA DR. PAULO COCHRANE 
SUPLICY, 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. 

 

 

COMUNICADO 
Processo nº 2017-0.074.625-8 
 A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por TIPS 
IDIOMAS LTDA-ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 
relativo à conservação e manutenção do CANTEIRO CENTRAL DA AV. INTERLAGOS, altura do 
nº 6815, 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. 
 
 

 

COMUNICADO 
Processo nº 2017-0.074.748-3   
 A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por TIPS 
IDIOMAS LTDA-ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 
relativo à conservação e manutenção do CANTEIRO CENTRAL DA AV. INTERLAGOS, altura do 
nº 7350, 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. 
  
 
 

 

COMUNICADO 
Processo nº 2017-0.074.752-1 



 A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por TIPS 
IDIOMAS LTDA-ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 
relativo à conservação e manutenção do CANTEIRO CENTRAL DA AV. INTERLAGOS, altura do 
nº6770, 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. 
 

 

COMUNICADO 
Processo nº 2017-0.074.758-0   
 A PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por TIPS 
IDIOMAS LTDA-ME, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 
relativo à conservação e manutenção do CANTEIRO CENTRAL DA AV. ATLÂNTICA com AV 
PROF. PAPINI 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. 

 

 


