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REQUERIMENTO N48 /21 

A SECRETARIA GERAL PARA 

AS PROVIDN Cl Alie 
G.P., 

pr.% Mi C*nure 
Considerando a recente troca da prestadora de serviços de limpeza 

urbana, coleta e transporte CS Brasil pela Empresa Peralta. 

Considerando que a prestação deste serviço é de natureza essencial 

para o bem estar da população, bem como de saúde pública. 

:.•%"'" x.n 
Requeiro a MESA DIRETIVA, obedecidas as formalidades regimentais, :-. 

Ei. que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Caio Cesar Machado da Cunha, Prefeito de ,-., 
Mogi das Cruzes, para encaminhe as seguintes informações a esta Casa Legislativa: e 

á 

1- Qual era o prazo e valor do último contrato (CS Brasil)? 

2- Segundo a imprensa o contrato emergencial de limpeza urbana, foi 

majorado em 10 milhões para um prazo de seis meses, se procede, qual o motivo? 

3- Quais são os serviços previstos pela empresa no presente contrato? 

4- Qual foi a modalidade de escolha para o contrato emergencial, quais 

empresas participaram, qual valor proposto por cada empresa? 

5- Houve algum motivo para a não permanência da CS Brasil, se sim, qual? 

6- O contrato emergencial foi elaborado pela Prefeit tfl unicipal? 
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7- Por qual motivo a procuradoria do município não acionou os órgãos de 

justiça para que a CS Brasil permanecesse no contrato de forma emergência. 

Plenário "Ver. Luiz Beraldo de Miranda", 09 de agosto de 2021 

Carlos Lucareski 

Vereador 

Clodoaldo Aparecido de Moraes 

Vereador 

1 titio doSaIãQ 

Vereador 

Edson Santos 

i/ereador 

_ t41/414)•-...., 
José Franci á l'iOW de Macedo 

Wreador 

telho 

Ve ador 

Marcelo Porfirio da Silva 

Vereador 
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Ped\roKs ura 

Vereador 

Vitor Emori 

Vereador 

E-mail:cmmc@cmmc.sp.gov.br 

Maurino José da Silva 

Vereador 

Mauro de Assis Margarido 

Vereador 

Ver ador Milton Lins da Silva 

Vereador 

Eduardo Hiroshi Ota 

Vereador Osvaldo Antonio da Silva 

Vereador 

Fernanda Moreno da Silva 

Vereador Otto Fabio Flores Resende 

Vereador 

Johnross Jones de Lima 

Vereador Vitor Shozo Emori 

Vereador 

Marcos Paulo Tavares Furlan 

Vereador 

Maria Luiza Fernandes 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, 10 de agosto de 2021. 

Senhor Presidente, 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, servimo-4s do 
presente para, nos termos do artigo 210, §6°, da Resolução n° 005, de 23 de abril de 2001 (Regikáento 
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes) alterado pela Resolução n° 34, de 11 de juto de 
2019, requerer a retirada da minha assinatura no Requerimento de informações e/ou documentações a 
respeito do assunto referente aos serviços de coleta de lixo, coleta seletiva, varrição e jardinagem que 
vinha sendo realizada pela empresa CS Brasil Companhia de Serviços; até a presente data e horário 
ainda não protocolizado. 

Atenciosamente. 

44'SJ AL 
Vereador — MDB 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes — SP 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, 10 de agosto de 2021 

Senhor Presidente, 

Cumprimento Vossa Excelência, servindo-me do presente para, nos termos 

do artigo 210, §6°, da Resolução n°005, de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes) alterado pela Resolução n° 34, de 11 de 

julho de 2019, requerer a retirada da minha assinatura no Requerimento de 

informações e/ou documentações a respeito do assunto referente aos serviços de 

coleta de lixo, coleta seletiva, varrição e jardinagem que vinha sendo realizada pela 

empresa CS Brasil Companhia de Serviços: até a presente data e horário ainda 

não protocolizado ao Sr.Prefeito. 

Atenciosamente, 

Maria LTuiza Fernandes 
Vereadora - SD 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício dr 758/2021 

Mogi das Cruzes, lide agosto de 2021. 

Senhor Presidente, 

Considerando a subscrição do Requerimento n° 

78/21, venho requerer, obedecidas as formalidades regimentais, que seja 

RETIRADA a assinatura aposta pelo Vereador infra assinado no referido 

documento, na forma do art. 210, § 6°, do Regimento Interno desta Câmara 

Municipal. 

Veread&.Pe4ro Komura 
Líder da Bancada PSDB 

Ao Excelentíssimo Senhor . 
Vereador Otto Fabio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Senhor Presidente, 

Mogi das Cruzes, 09 de agosto de 2021. 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, servimo- s do 
presente para, nos termos do artigo 210, §6°, da Resolução n° 005, de 23 de abril de 2001 (Regi ento 
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes) alterado pela Resolução n° 34, de 11 de jufflo de 
2019, requerer a retirada da minha assinatura no Requerimento de informações e/ou documentações a 
respeito do assunto referente aos serviços de coleta de lixo, coleta seletiva, varrição e jardinagem que 
vinha sendo realizada pela empresa CS Brasil Companhia de Serviços. 

Atenciosamente. 

VTTOR S EMORI 
Vereador — 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes — SP 
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Ofício GPE n.° 266/21 

Senhor Prefeito: 

Mogi das Cruzes, em 18 de agosto de 2.021. 

23321 /2021 
Ii III 

f .
24/08/2021 16:04 

11 1 1111111 11 CAI: 275889 

Nome ,:',AMARA (MUNICIPAL DE MOC,I DAS CRUZES- CMMC 
Assu -do REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 

OF. N° 255/2021 INCLUSO AUTOGRAFO C 
REQUERIMENTO N' 78 / 2021 DE AUTORIA C 
VEREADOR CARLOS LUCARESKI, QUE SOLIC:11 

Conclusão: 03/09/2021 
Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO. SGoV 

Através do presente, tenho a elevada 

honra de passar às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do 

Requerimento n° 78/21, de autoria do Vereador Carlos Lucareski e outros, que 

solicita as informações que especifica e que, mesmo com a retirada de parte das 

assinaturas, manteve o mínimo de signatários de apoio conforme determina o art. 

210 e parágrafos, do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa 

Excelência os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

4 7
OTTO FÁBIO FLORES DE'REZENDE 

Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 912/2021 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 8 de setembro de 2021. 

A Dis1POSUO COS IEREADOR9S 
Assunto: Requerimento n" 78/2021 

g 

ffi
e 

Reporto-me ao Oficio GPE n° 266/21, protocolado nesta Prefeitura sob n° 
23.321/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do RequetimentcÊ n° 
78/2021, de autoria do nobre Vereador Carlos Lucareski, com a assinatura de outros Vereadeiks, 
o qual mereceu aprovação no Plenário dessa Edilidade, tendo por objeto a solicitaçãcüde 
informações referentes à troca da prestadora de serviços de limpeza urbana, coleta e transporedc 
resíduos sólidos no Município. '&) 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito 
ao referido autógrafo, bem como encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestada pela 
Secretaria de Serviços Urbanos a respeito do assunto em questão. 

Senhor Presidente, 

~I I I I elerigiff § 
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Setrettrio 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para rerrOvar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Car • oso de 1 rgo 
Secretário de Governo 

o 
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PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: VEREADOR CARLOS LUCARESKI 

À SMGOV 

aduz. 

PROCESS EXERC FL. 

23.321 2021 
agosto 
DATA RUBRICA 

Considerando informações solicitadas em fls. 03/06, temos a colocar o que abaixo 

1) — Dados conforme contrato 71/2015 de 04/08/2015 CS Brasil o prazo 

conforme Lei 8.666/93 é de 12 meses, sendo prorrogável em até 60 meses 

(contrato aditivo) da data inicial, podendo celebrar mais dois contratos 

excepcionais e um contrato emergencial, e o período do último contrato foi de 

6 anos, havendo manifestação oficial da empresa CS Brasil pela não 

celebração do contrato emergencial por impedimento administrativo da 

própria empresa, abaixo segue os valores pagos nos respectivos anos: 

Ano 2015 - de 06/10/2015 à 30/12/2015 (seis meses)R$ 14.684.833,52 

(quatorze milhões seiscentos e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e três 

reais e cinqüenta e dois centavos). 

Ano 2016 - de 28/01/2016 à 29/12/2016 (doze meses)R$ 38.377.883,13 

(trinta e oito milhões trezentos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e três 

reais e treze centavos). 

Ano 2017 - de 18/01/2016 à 29/12/2017 (doze meses) R$ 47.492.225,42 

(quarenta e sete milhões quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e vinte 

e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

Ano 2018 - de 10/01/2018 à 28/12/2018(doze meses) R$ 53.055.840,99 

(cinqüenta e três milhões cinqüenta e cinco mil oitocentos e que ta reais e 

noventa e nove centavos). 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: VEREADOR CARLOS LUCARESKI 

PROCESSO EXERC FL. 

23.321 2021 

agosto 
DATA RUBRICA 

Ano 2019 - de 24/01/2019 à 27/12/2019(doze meses) R$ 56.221.425,47 

(cinqüenta e seis milhões duzentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e 

cinco reais e quarenta e sete centavos). 

Ano 2020 - de 16/01/2019 à 08/12/2020 (doze meses) R$ 64.364.815,68 

(sessenta e quatro milhões trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e 

quinze reais e sessenta e oito centavos). 

Ano de 2021 — de 07/01/2021 à 04/08/2021 (sete meses) R$ 45.494.935,60 

(quarenta e cinco milhões quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e 

trinta e cinco reais e sessenta centavos). 

Média mensal do último contrato excepcional da CS Brasil: R$ 6.499.276,40 

(seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e seis 

reais e quarenta centavos). 

2) — Dados conforme contrato 63/2021 de 04/08/2021 Peralta Ambiental 

para contratação emergencial de seis meses (cento e oitenta dias) com valor 

estimado de R$ 40.353.504,40 (quarenta milhões, trezentos e cinqüenta e 

três mil, quinhentos e quatro reais e quarenta centavos). 

Sendo a média mensal estimado do contrato emergencial da Peralta 

Ambiental: R$ 6.725.584,07 (seis milhões e setecentos e vinte e cinco e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e sete centavos); 

Em se tratando de comparações por média mensal segue baixo: 

CS Brasil 

Média mensal do último contrato excepcional da CS Brasil: 

R$ 6.499.276,40 (seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e 

setenta e seis reais e quarenta centavos). 
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PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
4:•••• - 

INTERESSADO: VEREADOR CARLOS LUCARESKI 

PROCESS EXERC EL.

23.321 2021 
agosto 
DATA RUBRICA 

Peralta Ambiental 

Média mensal estimado do contrato emergencial da Peralta Ambiental: 

R$ 6.725.584,07 (seis milhões e setecentos e vinte e cinco e quinhentos e 

oitenta e quatro reais e sete centavos); 

Observação: 

a-) Os valores quantitativos referente a CS Brasil foram estabelecidos na 

soma dos sete últimos meses; 

b-) Os valores quantitativos referente a Peralta Ambiental foram 

estabelecidos na soma dos seis meses futuros (por este motivo sempre em 

um contrato emergencial o valor será estimado). 

3) O objeto para o presente contrato emergencial se constitui na execução de 

serviços de limpeza urbana de vias e logradouros públicos e coleta, 

transferência e destinação de resíduos sólidos domiciliares do município de 

Mogi das Cruzes. 

4) A Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece que a limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos são um dos componentes do 

saneamento básico, serviço essencial, e, por essa razão deve ser prestado 

com regularidade, eficiência e qualidade, sob pena de comprometer a saúde 

pública e à proteção ao meio ambiente. Deve haver continuidade do serviço 

público prestado e, diante da negativa da Contratada à época em celebrar 

um contrato emergencial, restou à administração buscar uma nova empresa 

com capacidade para execução do objeto do contrato e de se instalar de 

maneira imediata no Município. O Processo foi construído, dentro da mais 

irrestrita legalidade, seguindo a legislação vigente, tais como a Lei 8,466/93 
/ \ 

que norteia os atos da administração pública no tocante a contrataç"&,de,,,,r 
\' \ 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: VEREADOR CARLOS LUCARESKI 

PROCESSO EXERC FL. 

23.321 2021 

agosto 
DATA RUBRICA _} 

empresas por diversas modalidades. Sendo assim, a Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, recebeu a proposta das empresas interessadas para o certame e 

sendo a contratante redigiu toda a minuta do contrato de acordo com a Lei 

8.666/93 e orientações da Procuradoria Geral do Município. Onde por 

princípios empresariais a CS Brasil nos informou que não participaria do 

emergencial; 

Empresas participantes: 

LITUCERA R$ R$ 43.543.713,12 

TERRACOM R$ 42.269.538,00 

ROCASTRO AMBIENTAL R$43.709.878,20 

PERALTA AMBIENTAL R$ R$ 40.353.504,40 

5) Existindo impossibilidade contratual de continuidade por qualquer empresa 

prestadora de serviço, pois é estabelecido na Lei 8.666/93 quando se esgota 

todas as possibilidades como, por exemplo, contratos excepcionais duas 

vezes e emergencial uma vez. A CS Brasil utilizou e esgotou todas e 

quaisquer prerrogativas de continuidade com o contrato que vinha utilizado 

junto a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes na coleta de resíduos 

sólidos. No entanto seria de total ilegalidade a permanência da referida 

empresa junto a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Originando-se a 

necessidade de um contrato emergencial que a referida CS Brasil oficializou 

que por se tratar de uma empresa de capital aberto, estaria impedida de 

participar de um contrato em modelo emergencial com duração de seis 

meses. Mas, a CS Brasil a todo o momento optava por um contrato de 30 

anos que vinha sendo estudado através de uma antiga PPP sem 

embasamento na nova legislação do Marco Regulatório d Sarieamento 

Básico. \‘ 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: VEREADOR CARLOS LUCARESKI 

23.321 1) 2021 
PROCESS EXERC FL. 

agosto 
DATA RUBRICA 

6) Sim, o Processo foi construído, dentro da mais irrestrita legalidade, seguindo 

a legislação vigente, tais como a Lei 8.666/93 que norteia os atos da administração pública 

no tocante a contratação de empresas por diversas modalidades. Sendo assim, a 

Prefeitura de Mogi das Cruzes, recebeu a proposta das empresas interessadas para o 

certame e sendo a contratante redigiu toda a minuta do contrato de acordo com a Lei 

8.666/93 e orientações da Procuradoria Geral do Município. 

7) A Procuradoria Geral do Município não acionou o Poder Judiciário para a 

permanência da CS Brasil, em razão da ausência de amparo legal para a continuidade do 

contrato, que alcançou os prazos legais máximos permitidos pela legislação, conforme já 

mencionado: 60 meses, mais duas prorrogações que totalizaram mais 12 meses de 

contrato excepcional. Diante disso, a legislação possibilita apenas o manejo da contratação 

emergencial, e não haveria interesse de agir, por falta de fundamento legal, para que o 

Poder Judiciário fosse acionado. 

Ademais, sejam adotadas as demais providências necessárias para seu acabamento. 

CAMILA CRISTINA DE SOUZA 
Secretária de Serviços Urbanos 

SMSU, 31 de-ag9sto de 2021. 

ADILSOI UØSE PUDO 
Diretor de heartamento 


