
 

 

 

 
São Paulo, ..... de......................... de 201... 

 

 

Ilustríssimo Senhor      
Marcos Queiroga Barreto    
M.D. Subprefeito da Sé    
Rua Álvares Penteado, 49 – 3º andar   

 

 

Ref.: Termo de Cooperação 

 

 

 Seguem documentos para devida verificação e análise, visando à celebração de Termo 

de Cooperação com essa Subprefeitura, relativo à conservação e manutenção da Praça XXXX 

(ou canteiro central ou área municipal sem denominação): 

 

• Carta de Intenção; 

• Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do 

Estado, ato constitutivo e alterações subseqüentes ou decreto de autorização para 

funcionamento ou Alvará de Licença de Funcionamento (conforme o caso); 

• Cópia do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

• Cópia dos documentos do representante legal; 

• Envelope lacrado contendo a proposta de manutenção e/ou de realização de obras 

e/ou serviços, seus respectivos valores e a descrição das melhorias urbanas, 

paisagísticas e ambientais, devidamente instruída (se for o caso) com projetos, plantas, 

croquis e outros documentos pertinentes, bem como o período de vigência da 

cooperação (de 1 a 3 anos); 

• Fotos; 

• Croquis de localização da área pretendida; 

• Modelo de placa publicitária. 

 

Atenciosamente, 

 

 

(nome e assinatura) 



 

 

(MODELO DA  CARTA DE INTENÇÃO) 

 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor Subprefeito 
Marcos Queiroga Barreto 
 
 
 
 
 

CARTA DE INTENÇÃO 
 
 
 
 

A empresa ..... , com sede à (completar com endereço completo + CEP), inscrita no CNPJ sob 

nº ......., neste ato representada, na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor (a) 

......................., portador(a) do RG ....  e do CPF......... , residente e domiciliado(a) à (endereço 

completo), vem pela presente, de acordo com o Decreto 52.062, de 30/12/2010, manifestar o 

interesse na celebração de Termo de Cooperação para a Praça XXXXXXX (ou canteiro central 

ou área municipal sem denominação), localizada à (endereço da área pretendida) propondo-

se a realizar durante o prazo de vigência da cooperação os serviços descritos na proposta 

apresentada em envelope lacrado, que segue anexa. 

 

São Paulo, ...... de.......................... 201... 

 

 

 

(nome e assinatura) 



 

 

 

(MODELO DA PROPOSTA) 

 

 

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS URBANAS, PAISAGÍSTICAS E AMBIENTAIS 

 

 

A empresa ..... , com sede à (completar com endereço completo + CEP), inscrita no 

CNPJ sob nº ......., neste ato representada, na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) 

diretor (a) ......................., portador(a) do RG ....  e do CPF......... , residente e domiciliado(a) à 

(endereço completo), vem pela presente, de acordo com o Decreto 52.062, de 30/12/2010, 

apresentar o projeto de manutenção para a praça... (ou canteiro central ou área municipal sem 

denominação) localizada(o).... (descrever a localização da área pretendida), 

responsabilizando-se pelos serviços de (descrever os serviços) a serem efetuados (esclarecer 

a freqüência de execução). 

Informamos, também, que o custo estimado para referida manutenção é de R$ ....... 

(.......) por mês. 

Para tanto, pleiteamos a vigência de ... (especificar o período entre 12 a 36 meses) 

para o Termo de Cooperação. 

 

 

São Paulo, ....... de ............ de 201..... 

 

 

(nome e assinatura) 

  



 

 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO 
 
 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
 
 

Pessoa Física 
 

- Cédula de identidade, ou outro documento de identificação; 
- Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
- Comprovante de residência; 
 
Pessoa Jurídica 

 
- Registro comercial, certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial do 
Estado, ato constitutivo, com suas alterações posteriores ou decreto de autorização 
para funcionamento, conforme o caso;  
- Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
- Comprovante de sua representação legal (caso não conste dos atos 
constitutivos). 

 
 
OBS.: Os documentos acima relacionados deverão ser entregues juntamente com a carta de 
intenção, proposta em envelope lacrado e croquis do local objeto da cooperação. 
 
 


