
Comunicados 04/03/2020 

 

Praça Vicente Gusmão e rua Eloi Eppinger –  

Terceira Divisão de Interlagos 

Comunicado SUB-CS/G/NTC 026601194 

São Paulo, 03 de março de 2020. 

A SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por ALICERCE 
EDUCACIONAL LTDA., CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de 
Cooperação, relativo à conservação e manutenção da Área municipal localizada entre a Praça 
Vicente Gusmão e Rua Eloi Eppinger, São Paulo – SP, 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. 

 

 

Rua da Divagação, 59 

Jardim Guanabara 

Comunicado SUB-CS/G/NTC 026600358 

São Paulo, 03 de março de 2020. 

A SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por MARCELO DE 
SOUZA BERGAMINI, CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo de Cooperação, 
relativo à conservação e manutenção da Área municipal localizada à Rua da Divagação 59, São 
Paulo – SP, 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. 

 

 

R. Saturnino Lopes de Morais, 227  

Jardim Sete de Setembro 

Comunicado SUB-CS/G/NTC 026601715 



São Paulo, 03 de março de 2020. 

A SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO torna público que foi apresentada por ENORSUL 
SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA., CARTA DE INTENÇÃO objetivando a celebração de Termo 
de Cooperação, relativo à conservação e manutenção da Área municipal localizada à Rua 
Saturnino Lopes de Moraes 227 com a Av. Carlos Alberto Bastos Machado, São Paulo – SP, 
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. 


