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PROJETO DE LEI
Disp6e sobre a obrigatoriedade da contrata§ao  de seguro-
garantia de execugao de contrato pelo tomador em favor da
Prefeitura Municipal de Jacarei e d6 outras providencias (Lei
Anticorrup?ao).

0   PREFEITO   DO   MUNICIpio   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUIQOES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER    QUE   A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

CAPITULO I

DO SEGURO DE GARANTIA

Art,   1°      E   obrigat6ria   a   contratagao   de   seguro-garantia   de

execugao  de  contrato  pe]o  tomador em  favor da  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei  em  todos  os

contratos  pllblicos de obras e de fornecimento de bens ou de servigos cujo valor seja  igual  ou

superior ao limite minimo previsto  no artigo 22,  inciso  11  (Tomada de Preeos),  da  Lei  Federal  n°

8.666, de 21  de junho de 1993 (Lei das Licitae6es).

§  1°    0  contrato  de  seguro-garantia  e  de  direito  privado,  sem

prejuizo de se sujeitar a determinados pressupostos do regime juridico de direito pdblico, e tera

suas diretrizes estabelecidas pela Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP).

§  2°    Aplica-se  subsidiariamente  a  esta  Lei  o  C6digo  Civil  e  o

Decreto-Lei n° 73, de 1966.

§  30    Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei  todos  os  6rgaos  da

Administragao   Pdblica   direta   e   indireta,   inclusive   os   fundos   especiais,   as   autarquias,   as

fundae6es publicas, as empresas ptlblicas, as sociedades de economia mista e demais entidades

controladas  direta  ou  indiretamente  pelo  Municfpio,  bern  como  6rgaos  do  Poder  Legislativo

Municipal quando pretenderem realizar as contratag6es ligadas a sua estrutura.
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Art. 2°  Para os fins desta Lei, definem-se:

I -Seguro-garantia: contrato de seguro firmado entre a sociedade

seguradora e o tomador, em beneficio de 6rgao ou entidade da Administraeao Ptlblica, visando

garantir  o  fiel  cumprimento  das  obrigag6es  assumidas  pelo  tomador  perante  o  segurado  no

contrato principal;

11 -Tomador: pessoa fisica ou juridica de direito privado devedora

das obrigag6es assumidas perante o segurado no contrato principal;

Ill -Segurado:  6rgao ou entidade da Administragao  Publica ou o

poder concedente com o qual o tomador celebrou o contrato principal;

lv   -   Ap6lice:    documento    assinado    pela    seguradora    que

representa o contrato de seguro-garantia celebrado com o tomador;

V - Contrato  Principal:  todo e  qualquer ajuste  entre  segurado  e

tomador em que  haja  urn acordo de vontades  para  a formaeao de vinculo e a  estipulagao de

obrigae6es reciprocas, seja qual for a denominaeao utilizada;

Vl - Endosso:  documento assinado pela  seguradora  no qual ela

aceita formalmente as alterag6es propostas pelo tomador e pelo segurado ao contrato principal;

VII  -Ptemio:  importancia devjda a seguradora pelo tomador,  em

cumprimento do contrato de seguro-garantia;

VllI  -Sinistro:  inadimplemento de  obrigagao do tomador coberta

pelo seguro-garantia;

IX    -    lndenizagao:    pagamento    devido    ao    segurado    pela

seguradora,  resultante do inadimplemento das obriga?6es cobertas pelo seguro-garantia;

X  -  Valor  da  Garantia:   valor  maxjmo   nominal  garantido   pela

ap6lice de seguro-garantia, o qual corresponde ao valor total da obra ou do fornecimento de bern

ou  servieo,  conforme  estabelecido  no  contrato  principal,  devidamente  corrigido  pelo  indice  de

atualizaeao do Tribunal de Justiea do Estado de Sao Paulo, ou qualquer outro indice que venha

substitui-lo.

Art.  30    No  contrato  de  seguro-garantia,  a  seguradora  podera

exigir do tomador contra garantias reais, sujeitas ao seu exclusivo crivo de avaliaeao e aceita?ao,

equivalentes a importancia segurada pela respectiva ap6lice.
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Art. 4°  A contra garantia podera estar prevista na pr6pria ap6lice

de  seguro-garantia  ou  ser  objeto  de  contrato  especifico,   cujo  objeto  seja  indenizagao  ou

reembolso dos valores eventualmente pagos pela seguradora por sinistro em ap6Iice de seguro-

garantia contratada pelo tomador.
Pafagrafo   Onico.      A   contra   garantia   constitui   contrato   de

indenizagao em favor da seguradora, com clausula de solidariedade que rege as relae6es entre,

de urn lado, a sociedade seguradora e, de outro, o tomador e as sociedades integrantes de seu

grupo econ6mico.

Art. 5°   E vedada a utilizagao de mais de urn seguro-garantia de

mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de ap6lices complementares que

prevejam exatamente os mesmos direitos e obrigae6es para as partes.

Art. 6°   Estao sujeitos as disposig6es desta  Lei os regulamentos

pr6prios, devidamente publicados pelas sociedades de economia mista, empresas e fundag6es

ptlblicas, e demais entidades controladas direta ou  indiretamente pelo Municipio.

Art.  7°    E  vedada  a  prestagao  de  seguro-garantia  caso  exista

vinculo societario direto ou indireto entre o tomador e a seguradora.

Art. 8°  Casos existam duas ou mais formas de garantia distintas

que  cubram  o mesmo  objeto do  seguro,  em  beneficio do  mesmo segurado  ou  beneficiario,  a

seguradora respondera com os demais garantidores pelo prejuizo comum, de forma proporcional

ao risco assumido.

Art.  9°   A subcontrataeao de partes da obra ou  do fornecimento

de bens ou servieos,  nos termos do art.  71  da  Lei  n° 8.666,  de  1993,  nao altera as obrigae6es

contraidas pelas partes na ap6lice de seguro-garantia.

Paragrafo  Onico.     Ao  tomador  6  vedado  arguir  excegao  de

inadimplemento  por  subcontratadas,  ainda  que  disposigao  neste  sentido  conste  do  pr6prio

contrato a ser executado.
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Art.10.   Observadas as regras constantes das Leis n° 8.666, de

1993,  e  n°  12.462,  de  2011,  acerca  dos  anteprojetos  e  projetos,  a  apresenta?ao  de  projeto

executivo completo passa a ser requisito obrigat6rio a emissao de ap6lice de seguro-garantia de

execugao de obras submetidos a presente Lei.

Art.11.   A ap6lice de  seguro-garantia,  fara  parte dos  requisitos

essenciais para habilitagao, e sera apresentada pelo tomador:

I -Nos contratos submetidos a Lei n° 8.666, de 1993:

a)   na   habilitaeao,   quando   a   exigencia   de   garantia   constituir

previsao editalicia;

b)   no   momento   de   celebragao   do   contrato   principal,   como

condigao a sua celebraeao, em todos os demais casos;

11   -   Nos   contratos   regidos   por   outras   leis,   no   momento   da

habilitaeao, mesmo que ela se de posteriormente ao procedimento concorrencial.

Art.12.  Ap6s a apresentagao do projeto executivo, a seguradora

dispora  de  30  (trinta)  dias  corridos  para  analisa-lo,  diretamente  ou  por  intermedio  de  terceiro

contratado, podendo apresentar sugest6es de alteraeao ao responsavel pelo projeto ou contesta-

lo, devendo, neste caso, apresentar, as suas expensas, parecer ou laudo tecnico apto a justificar

os defeitos do projeto executivo apresentado.

Pafagrafo  Onico.     Sendo  o  projeto  executivo  elaborado  pelo

tomador,  a  Administragao  PL]bljca  dispora  tambem  de  30  (trinta)  djas  corridos  para  sugerir

altera?6es ou contestar tecnicamente o projeto, a contar de sua apresentagao pelo tomador.

Art.13.     0  responsavel  pelo  projeto  executivo  dispora  de  15

(quinze)  dias  corridos,  a  contar  da  notificaeao  prevista  no  artigo  anterior,  para  apresentar  a

seguradora  e/ou  a  Administragao  Pt]blica  o  projeto  executivo  readequado  ou  os fundamentos

para a manutengao do mesmo em seus termos originais.
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Art.  14.    A  seguradora  podera  negar-se  a  emitir  a  ap6lice  de

seguro-garantia,   desde   que   justifique   tecnicamente   a   incipiencia   ou   a   inadequaeao   de

anteprojeto, apresentado por segurado ou tomador, a depender do regime de execugao legal a

que o contrato estiver submetido.

Art.15.   A apresentagao do  projeto executivo -nao contestado

pela  autoridade  publica  competente  ou  pela  seguradora  no  prazo  previsto  nesta  Lei  -,  em

conjunto  com  a  correspondente  ap6lice  de  seguro-garantia,  autoriza  o  inicio  da  execugao  do

contrato principal.

Art.  16.     Admite-se  o  fracionamento  do  projeto  executivo  em

frentes de execueao,  sem  prejuizo a  emissao da  ap6lice  de  seguro-garantia  desde  que  cada

frente  executiva  apresentada  seja  previamente  aprovada  pela  seguradora  antes  do  inicio  da

execugao do contrato principal.

CAPITULO 11

DA ALTERACAO DO CONTRATO PRINCIPAL

Art.  17.   Dependera de  anuencia  da  seguradora  sua vinculagao

as alterag6es do contrato principal propostas pelo tomador e pelo segurado, ap6s a emissao da

ap6lice  de  seguro-garantia  correspondente,  que  modifiquem  substancialmente  as  condig6es

consideradas essenciais pelas partes no momento da celebragao do contrato de seguro-garantia.

§  1°    A  seguradora  tera  30  (trinta)  dias  para  manifestar  sua

anuencia ou discordancia, a contar da notificaeao das alterag6es propostas pelo tomador e pelo

segurado. A ausencia de manifestaeao da seguradora no prazo legal implicara em sua anuencia

as alterag6es propostas.

§ 2°  A negativa de anuencia pela seguradora sera acompanhada

da  apresentagao  de  parecer tecnico,  elaborado  por seu  corpo tecnico  ou  par terceiro  por ela

contratado,  que  justifique  tecnicamente  a  decisao  da  seguradora  de  rescindir  o  contrato  de

seguro-garantia.
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§   30     A   negativa   de   anuencia,   motivada   tecnicamente   pela

seguradora,  implica  na  rescisao  do  contrato de  seguro-garantia  e  suspende  imediatamente  a

execueao do contrato principal.

§  4°   Sera  facultado  ao  tomador apresentar ao  segurado  nova
seguradora  que  assuma  todas  as  responsabilidades  relacionadas  ao  objeto  do  contrato  de

seguro-garantia original e as alterag6es  propostas,  no prazo de 30 (trinta) dias corridos ap6s a

rescisao da ap6lice de seguro-garantia.

Art.18.  Na hip6tese de a alteragao contratual posterior a emissao

da   ap6Iice   de   seguro-garantia,   devidamente   anuida   pela   seguradora,   ensejar   necessaria

modificaeao  do  valor  do  contrato  principal,   o  valor  da   garantia   sera   modificado   mediante

solicitagao  a  seguradora  de  emissao  de  endosso  de  cobranga  ou  de  restituieao  de  premio,

correspondente a alteragao do valor da ap6lice e, se for o caso, de sua vigencia.

CAPITULO Ill

DO PODER DE FISCALIZACAO DA SEGURADORA

Art.  19.    Terceira  interessada  na  regular  execugao  do  contrato

objeto  do  seguro-garantia,  a  seguradora  fica  autorizada  a  fiscalizar  livremente  a  execugao  do

contrato  principal  e  a  atestar a  conformidade  dos  servigos e dos  materiais empregados,  bern

coma o cumprimento dos prazos pactuados.

Pafagrafo  tinico.    0  poder de  fiscalizagao  da  seguradora  nao

afeta o do ente pdblico.

Art. 20, A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada

por representante da seguradora especialmente designado,  sendo permitida  a contratagao de

terceiro para assisti-lo e subsidia-lo com informag6es pertinentes a essa atribuigao.

§ 1°  0 representante da seguradora anotara em registro pr6prio

todas as ocortencias relacionadas com a execugao do contrato, determinando, se for o caso, o

que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados
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§  2°     Em  caso  de  obras,  todos  os  relat6rios  realizados  pela

seguradora, devefao ser enviados no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a respectiva vistoria

ou analise; a Camara Municipal, bern como a Secretaria Municipal Obras, para a devida ciencia

das autoridades constituidas.

Art.  21.    0  tomador deve  colaborar com  a  seguradora  durante

toda a execugao do contrato, devendo fornecer todas as informag6es e documentos relacionados

a execugao da obra, inclusive notas fiscais, oreamentos e comprovantes de pagamento.

Art. 22.  A seguradora tern poder e competencia para:

I -fiscalizar livremente os canteiros de obras, Iocais de prestaeao

dos  servieos,  vistoriar  maquinas  e  equipamentos,  dirigir-se  a  chefes,  diretores  e  ou  gerentes

responsaveis   pela   prestagao   e   execueao   dos   servigos,   estendendo-se   esse   direito   as

subcontratag6es concernentes a execugao do contrato principal objeto da ap6lice;

11 -realizar auditoria t6cnica e contabil; e

Ill  -requerer esclarecimentos  por  parte  do  responsavel  tecnico

pela obra ou fornecimento.

§ 1°  0 representante da seguradora ou terceiro por ela designado

devefa informar a inteneao de visitar o canteiro de obras ou local da prestagao dos servigos com

pelo  menos  24  (vinte  e  quatro)  horas  de  antecedencia,  devendo  o  tomador  assegurar-Ihe  o

acesso a todos os locais utilizados para a execueao do contrato principal.

§ 2°  A seguradora responde objetivamente por qualquer conduta

de  seus  prepostos  (mesmo  que  terceirizados)  que  impliquem  na  divulgagao  de  informagao

sigilosa ou que,  por qualquer motivo ilicito, atrasem a obra ou o servieo.

Art.   23.      Nos   contratos   submetidos   a   esta   Lei,   apesar  da

fiscalizaeao exercida pela seguradora, o segurado permanece obrigado ao acompanhamento da

execugao contratual por seu corpo t6cnico pr6prio,  nos termos da Lei n° 8.666, de 1993.

Paragrafo   Unico.       Os   agentes   ptlblicos   ou   privados   que

praticarem atos em desacordo com as disposig6es legais ou visando a frustrar os objetivos da
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garantia  durante  a execugao contratual  sujeitam-se as  sane6es  previstas  nesta  Lei,  na  Lei  n°

8.666,  de  1993,  e  na  Lei  n° 8.429,  de 2 de junho de  1992,  e  nos  regulamentos  pr6prios,  sem

prejuizo das responsabilidades civil e criminal.

CAPITULO IV

DO SINISTRO E DA EXECUCAO DA AP6LICE

Art. 24.  A reclamagao do sinistro na ap6lice de seguro-garantia e

procedimento  administrativo  formal  e  resulta  do  inadimplemento  pelo  tomador  de  obrigagao

coberta pela ap6lice, a ser analisado pela seguradora para fins de caracterizagao do sinistro.

Pafagrafo   Onico.      A   seguradora   devera   deixar   claro   nas

condie6es contratuais os procedimentos especiais nao previstos em lei que devem ser adotados

pelo segurado para a  reclamagao do sinistro,  alem dos criterios a serem  satisfeitos para a sua

caracterizaeao.

Art.   25.       Concomitantemente   a   notifica?ao   extrajudicial   ao

tomador  de  nao  execugao,  execueao  parcial  ou  irregular  do  contrato  principal,  o  segurado

notificara a seguradora acerca da expectativa de sinistro.

Paragrafo   Onico.      A   notificagao   de   expectativa   de   sinistro

contera,  alem da  c6pia da  notificagao enviada  ao tomador,  a descrigao do fato  potencialmente

gerador do sinistro,  a  relaeao de clausulas  inadimplidas e as planilhas que indiquem o  prejuizo

causado ao segurado.

Art.  26.   A notificagao extrajudicial ao tomador marca o  inicio do

prazo de 30 (trinta) dias corridos para este apresentar defesa escrita ao segurado e a seguradora,

justificando o atraso e/ou os defeitos na execugao do contrato principal, devendo conter, ainda,

projeto detalhado para regularizagao da execugao contratual.

Pafagrafo  Unico.     Durante  o  prazo  estabelecido  no  capuf,  o

segurado e a seguradora nao poderao exercer qualquer agao por descumprimento do contrato.
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Art. 27.   Caso o tomador nao apresente defesa escrita no prazo

legal,  ou  o  segurado  e  a  seguradora  nao  manifestem  formalmente  sua  concordancia  com  o

projeto de regularizagao apresentado,  no prazo de  15 (quinze) dias corridos a contar da defesa

escrita do tomador,  a Administragao  Pdblica  imediata  e  obrigatoriamente emitira  comunica?ao

de sinistro a seguradora.

§ 1°   Na  hip6tese do art.  76 da  Lei n° 8.666,  de  1993,  a  rejeigao

pela Administragao  Ptlblica,  no todo ou  em  parte,  de  obra,  servigo ou  fornecimento executado

em desacordo com  o contrato  importa a automatica declaragao de  inexecueao e consequente

execugao da ap6lice de seguro-garantia.

§   2°      Independentemente   de   comunicagao   de   sinistro   pelo

segurado, a seguradora e obrigada a iniciar o processo de regulagao do sinistro sempre que for

informada ou  constatar,  diretamente ou  por intermedio de terceiro  contratado,  a  ocorrencia  de

inadimplemento por parte do tomador de obrigaeao coberta pela ap6Iice.

Art.    28.       Comunicada    do    sinistro,    a    seguradora    devera,

diretamente  ou  por terceiro  contratado,  investigar se  o  inadimplemento  contratua]  encontra-se

coberto  pela  ap6lice,  as  causas  e  raz6es  do  sinistro,  a  extensao  dos  danos  resultantes  do

inadimplemento, e, em particular na hip6tese de execugao parcial e/ou defeituosa, o percentual

nao executado do contrato principal, a qualidade do cumprimento parcial do contrato, bern como

os custos para a  regularizagao e o cumprimento do contrato ate seu  termo,  em  conformidade

com o projeto executivo.

Paragrafo Onico.  A investigagao devera ser celere e se basear

em evidencias trazidas por documentos, pareceres e laudos t6cnicos.

Art.   29.      Caso   se   verifique   a   caracteriza?ao   do   sinistro,   a

seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o tomador ou terceiros que tenham dado

causa  ao sinistro,  devendo  indenizar o segurado ate  o  limite da garantia da  ap6lice,  adotando

taxativamente uma das seguintes solug6es:

I -prioritariamente contratar outra pessoa juridica para realizar o

contrato   principal,   respeitada   a   ordem   de   classificagao   do   processo   licitat6rio   ou   pleito

concorrencial de qualquer natureza que ensejou a celebragao deste contrato principal;
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11  -na  impossjbilidade  de  aplicar o  inciso  "I",  excepcjonalmente,

mediante  aceitagao  expressa  do  Segurado  e  com  o  aval  dos  seus  6rgaos  de  controle  e

fiscalizagao, assumir ela pr6pria, nos limites das obrigag6es assumidas pelo tomador no contrato

rescindido, a execugao da parcela restante do projeto com mao de obra pr6pria ou por interm6dio

de terceiros contratados; ou

111   -   facultativamente   e   sob   sua   exclusiva   responsabilidade,

financiar o pr6prio tomador inadimplente para complementar a obra, desde que dentro dos prazos

contratados.

§ 10  A seguradora dispora de 30 (trinta) dias corridos, a partir da

caracterizagao do sinistro, para apresentar o relat6rio final de regulagao, o qual devera conter as

alterae6es necessarias de prazo, condie6es e preeo para a conclusao da obra ou do fornecimento

de bern ou de servigo, a serem ratificadas pelo segurado.

§ 2°   0 segurado dispora de 30  (trinta)  dias corridos,  a  partir da

entrega do relat6rio final de regulagao do sinistro, para emitir sua concordancia com as alterae6es

propostas.

§  3°   Caso  o  segurado  nao  aprove  as  alterag6es  propostas,  a
seguradora  procedefa  com  indenizagao em esp6cie seguindo o  relat6rio final de  regulagao do

sinistro.

§ 4°   0 pagamento da  indenizagao,  nos termos da ap6Iice,  ou a
execueao da parcela restante do contrato principal devefa iniciar-se no prazo de 30 (trinta) dias

corridos, a contar da manifestaeao do segurado prevista no § 2.° deste artigo.

§ 5°  Na hip6tese de execugao parcial do contrato, o valor devido

pela seguradora a titulo de  indenizagao equivalera ao montante proporcional ao percentual do

contrato ainda  nao executado,  em  relagao ao valor global  deste contrato,  somado  ao valor do

custo adicional para a conclusao do projeto.

§ 6°  Na hip6tese de a seguradora optar por executar diretamente

o  contrato  principal,  o segurado deve colocar a sua disposigao os  recursos disponiveis  para a

continuidade e o termino do projeto, conforme os termos da ap6lice.

§  7°    Na  hip6tese  do  §  6.°  deste  artigo,  o  segurado  obriga-se,

ainda, a pagar a seguradora o restante do valor do contrato parcialmente inadimplido.
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§ 8°  Na hip6tese de outorga do restante da execugao do contrato
inadimplido a terceiro, a seguradora fica livre e desimpedida para utilizar o meio de seleeao que

julgar adequado ao regular adimplemento do contrato.

CAPITULO V

DO LIMITE DE COBERTURA E VIGENCIA

Art. 30.   0 art. 56,  da  Lei n° 8.666, de 21  de junho de  1993, fica

regulado   no   ambito   municipal,   passando   a   exigir  do   vencedor  do   procedimento   licitat6rio

apresentagao de seguro-garantia de execugao do contrato que cubra  100% (cem por cento) do

valor do contrato.

Art. 31.   0 prazo de vigencia da ap6lice sera:

I - igual ao prazo estabelecido no contrato principal a que esteja

vinculada a ap6Iice de seguro-garantia;

11 -igual ao prazo  informado na ap6lice,  em  consonancia com o

estabelecido  nas  condig6es contratuais do  seguro-garantia,  considerando  a  particularidade  de

cada modalidade, na hip6tese de a ap6lice nao estar vinculada a urn contrato principal.

Paragrafo   Onico.      A   vigencia   da   ap6lice   acompanhara   as

modificae6es no prazo de execugao do contrato principal ou do documento que serviu de base

para a aceitagao do risco pela seguradora, desde que tais modificae6es recebam a anuencia da
seguradora, mediante a emissao do respectivo endosso.

Art. 32.   0 tomador e responsavel pelo pagamento do ptemio a

seguradora por todo o prazo de vigencia da ap6lice.

Pafagrafo dnico.  0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo

quando o tomador nao houver pagado o ptemio nas datas convencionadas, podendo, neste caso,
a seguradora recorrer a execugao do contrato de contra garantia, sem prejuizo de outras formas

de cobranga.
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Art. 33.  0 seguro-garantia extinguir-se-a na ocorrencia de urn dos

seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuizo do prazo para a ocorfencia do sinistro:

I -quando o objeto do contrato principal garantido pela ap6Iice for

definitivamente realizado mediante termo ou declaragao assinada pelo segurado,  ou devolueao

da ap6lice;

11  -quando  o  segurado  e  a  seguradora  assim  o  acordarem  e

desde que isto nao implique a ausencia da modalidade de seguro prevista nesta Lei;

Ill -quando  o  pagamento da  indenizagao  ao  segurado  atingir o

limite maximo de garantia da ap6lice;

lv -quando o contrato prjncjpal for extinto, nas hip6teses em que

haja vinculagao da ap6Iice a urn contrato principal, ou quando a obrigaeao garantida for extinta,

para os demais casos; ou
V - quando do termino de vjgencia  previsto  na ap6lice,  salvo se

estabelecido em contrario nas condig6es contratuais do seguro-garantia.

Pafagrafo i]nico.   Quando a garantia da ap6Iice recair sobre urn

objeto previsto em contrato, esta garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a execugao

do contrato, em consonancia com o disposto no § 4o do art.  56 da Lei n° 8.666, de 1993, e sua

extingao se comprovara, alem das hip6teses previstas neste artigo,  pelo recebimento do objeto

do contrato,  nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  34.    A  utilizagao  do  seguro-garantia  nos  contratos  objeto

desta Lei torna-se facultativa a partir da data de sua publicagao, passando a ser obrigat6ria ap6s

180  (cento e  oitenta)  dias dessa  data,  nao se  aplicando  aos  contratos vigentes  a  epoca  e as

licitae6es  cujos  editais  tenham  sido  publicados  antes  do  inicio  da  vigencia  de  sua  aplicagao

obrigat6ria.
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Art.  35.   0 edital das obras podera conter clausula arbitral  a fim

de  regular eventuais  conflitos entre  a  seguradora  e  o tomador,  bern como clausula  arbitral  ou

compromisso arbitral para  regular eventuais conflitos entre a seguradora e os demais entes de

direito privado.

Pafagrafo tlnico.  Faculta-se ao edital prever, antes da aplicaeao

da arbitragem, a mediagao, nos termos da Lei n° 13.140, de 2015.

Art. 36.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 3 de maio de 2018.
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JUSTIFICATIVA

0  objetivo  da  propositura  6  obrigar  a  contratagao  de  seguro-

garantia de execueao de contrato pelo tomador em favor da Prefeitura de Jacaref em todos os
contratos ptlblicos de obras e de fornecimento de bens ou de servieos cujo valor seja  igual ou

superior ao limite minimo previsto no artigo 22 inciso 11 (Tomada de Pregos) da Lei Federal 8.666

de 21  de junho de  1993 (Lei das Licitag6es).

Falar em  obras  ptlblicas para  muitos significa desvio de dinheiro

ptlblico. No cenario atual de incertezas e desconfianga, no qual sao diarias as noticias de crimes

contra   Patrim6nio   Ptlblico,   desvio  de  verbas  ptiblicas  em   obras  superfaturadas  e  fraudes

licitat6rias,  baseado  em  duas  leis  a  12.846/13  e  8.666/93,  vimos  por  meio  desta  atrjbuir  e

responsabilizar empresas no qual nao cumpram com suas obrigag6es.

Para  entender  o  intuito  do  Projeto  de  Lei  (PL)  trago  a  baila  o

Principio Federativo, em  1988 se deu  uma nova fase com a instituigao da Constituigao Federal

Chamada  de  "Constituigao  Cidada"  definindo  de  forma  clara  que  o  Brasil  6  uma  Repdblica

Federativa.

Pois bern,  Repdblica  Federativa sjgnifjca "Estado  Nagao" que se

organiza  no qual o  poder emana do  povo,  cuja sua  representatividade ocorre  por escolhas de

seus representantes por meio de eleig6es.

Federalismo   e   este   "Estado   Nagao"   composto   por   Estados

Membros incluindo os Municipios e o Distrito Federal.

No seu art.18 a CF disp6e que:
"A  organiza?ao  politico-administrativa  da  Repoblica  Federativa  do  Brasil

compreende  a  Uniao,  os  Estados,  o Distrito  Federal  e os  Municipios,  todos aut6nomos,  nos termos desta

Constitui?ao". (Grifo)
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Significa  afirmar que  todos  estao  atrelados  a  Constituigao,  nao

dispondo de autonomia absoluta,  mas tambem nao "acorrenta" os entes federativos a urn tinico

ordenamento juridico.

A   Carta   Magma   no   Art.   22   inciso   XXVII,   encontramos   como

competencia privativa da Uniao,  legislar sobre normas gerais de licitac6es e contratag6es, em

todas  modalidades,  para  administragao  pt]blica  diretas  e  indiretas,  autarquias  e  funcionais  da

Uniao,  Estados Municipios e Distrito Federal, obedecendo o que rege o art.37 inciso Xxl da CF.
"...   Xxl:   ressalvados  os  casos  especificados   na   legislagao,   as  obras,

servi?os,  compras  e  aliena?6es  sefao  contratados  mediante  processo  de  licita?ao  pablica  que  assegure

igualdade de condig6es a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obriga?6es de pagamento,

mantidas  as condig6es efetivas da  proposta,  nos termos da  lei,  o qual  somente  permitira as exigencias de

qualificagao t6cnica e econ6mica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigag6es. "

No  mais  o  Art.24  da  Carta  Magna,  estabelece  a  competencia

concorrente em legislar entre estes "Estados Membros"

I   -  direito   tributario,   financeiro,   penitenciario,   econ6mico   e

urbanistico,  e  o  paragrafo  10  desse  mesmo  artigo  preceitua  que:  no  ambito  da  legislacao

concorrente, a competencia da Uniao [imitar-se-a a estabelecer normas gerais. (Grifo)

Fica claro que a competencia exclusiva da Uniao em legislar, cabe

apenas para "Normas Gerais" de direito Tributario,  Fjnanceiro,  Econ6mico e etc.

Entrando mais afundo na legalidade do Projeto de Lei, o Art.30 CF

estabelece as competencias e legitimidade dos Municipio em legislar sobre o tema:

Art. 30.  Compete aos Municipios:

I -Iegislar sobre assuntos de interesse local;

11 -suplementar a legisla?ao federal e a estadual no que couber;

Cabe aos Municipios em assuntos de interesse local suplementar

legislagao federal no que couber, ou seja editar Normas Complementares.
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Neste sentido,  no que diz a  respeito sobre a legalidade do PL,  a

pfopria  lei  de  licitae6es  8.666/93  no  seu  art.118  disp6e  que  os  Estados,  o  Distrito  Federal  os

Municipios e as entidades da administraeao direta e indireta devefao adaptar suas normas sobre

licitag6es e contratos ao disposto nesta lei.

Sendo   assim   se   observa   nos   temas   trazidos   acima   que,   e

permitido que a  legislaeao estadual ou  municipal  regule,  no ambito,  seu  procedimento licitat6rio

e a contratagao administrativa desde que obedecida as Normas Gerais de lei federal.

Sintese da Lei 8.666/93 e a Projeto de Lei Anticorrupeao.

Ao   lermos   na   lei   de   licitag6es   o   artigo   10,   o   qual   preceitua

que...esta Lei estabelece normas gerais sobre licitag6es e contratos administrativos pertinentes

a obras, servieos, etc., no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios,  nao se pode concluir que tudo o que nela esta previsto, sejam normas gerais.

Se  analisarmos  friamente  o  capitulo  I  -  disposig6es  gerais,  do

artigo  1° ao  19,  podemos entender que  a  maior parte das  normas gerais  das  licitag6es,  estao

contempladas nesses dispositivos.

No capitulo 11 -da ljcitagao, do artigo 20 ao 53, das modalidades,

limites, limites e dispensa, ja pode-se afirmar que ha normas gerais e especificas. 0 artigo 21, e

uma mistura de  norma geral e norma especifica,  pois,  se o  Estado  resolver alterar as  normas

inscritas   no   paragrafo   2°,   incisos   I   a   lv,   podera   faze-lo,   desde   que   aqueles   prazos   ali

estabelecidos nao sejam inferiores.

No capitulo Ill -dos contratos -artigos 54 ao 80, tambem temos

normas gerais e especificas.  Parte desse capitulo se submete ao C6digo Civil Brasileiro.

Se olharmos o artigo 56, necessariamente nao e norma geral. Se
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o  Poder  Ptlblico  entender que  obrigatoriamente  devera  haver a  prestagao  de  garantia,  e  nao

podera,  conforme esta  mencionado,  a  lei  estadual  ou  municipal  podera faze-lo,  pois  onde  "ha

faculdade" de decidir, nao ha norma geral.

Essa  outorga  legislativa,  que e justamente  o minimo  necessario

de observancia da Uniao, em respeito ao principio federativo. A adaptaeao das normas de cada

ente federativo a lei de licitaeao, nao e nada mais ou nada menos, que a observancia as normas

gerais que regem a Lei de Licitag6es.

Esse dispositivo  (art.118) deixa  bern claro que os demais entes

federativos tern autonomia para legislarem a respeito, haja vista que essa faculdade e estendida

ate  para  as  entidades  da  administragao  indireta.  Se  para  essas  e  permitido ter  procedimento

licitat6rio pr6prio, o que dizer dos demais entes da federagao.

No artigo 118 da Lei das Licitae6es, determina que os Estados, o

Distrito Federal,  os Municipios e entidades da Administragao indireta adaptem suas normas de

licitaeao  e  contratos  ao  disposto  na  mesma.  Ja,  a  lei  10.520/2002,  institui  a  modalidade  de

licitagao  que  e  denominada  como  pregao,   no  ambito  da  Uniao,   Estados,   Distrito  Federal  e

Municipios,

No  que  tange  as  sociedades  de  economia  mista,  empresas  e

fundag6es publicas, entidades controladas direta ou  indiretamente pela Uniao,  Estados,  Distrito

Federal e Municipios, o artigo  119 preve de certa maneira, que editarao regulamentos pr6prios,

observados as disposig6es previstas na lei 8.666/93.

Tais regulamentos, depois de aprovados pela autoridade de nivel

superior a  que  estiverem  vinculadas  aquelas  entidades,  deverao  ser  publicados  na  imprensa

oficial.   Ja,   o   artigo   173,   §   1°,   Ill,   da   Constituigao   Federal,   com   alterag6es   da   emenda

constitucional  19/98,  tern  a  previsao  de  que  as  empresas  ptlblicas,  sociedades  de  economia

mista  e  suas  subsidiarias  que  explorem  atividades  econ6micas,  na  licitagao  e  contratagao  de

obras, servieos, compras e alienag6es, observarao os principios da Administragao.
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No  que  se  refere  ao  inciso  Ill,  do  artigo  anteriormente  citado,  a

determinagao   que,    para    aquelas    estatais,    somente    a    observancia   dos    principios   da

Administragao Pt]blica, o que sugere que terao urn regime de licitagao e contratagao diferente do

regime  de  outros  entes e  6rgaos  e  diferente  do  regime  das  estatais  prestadoras  de  servigos

pl]blicos.   No artigo 22,  inciso Xxvll  da  Constituigao  Federal,  tambem temos urn clima propicio

para esse entendimento.

No   mais,  jurisprudencja  e  dos  textos  doutrjnarios,   6  s6Iido  o

entendimento de que o legislar sobre licitagao nao e exclusividade da Uniao.

Vejamos:
"ACAO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE.  Lei  Municipal n° 4.779, de

28  de  agosto  de  2013  ,  de  inciativa  da  camara  Legislativa,  Invasao  de  Competencia  normativa  Federal.

Inocorrencia,  lei que se encontra no ambito de atuagao do poder legislativo municipal, tendo em vista abordar

norma especifica ou especial de licita?ao, o que nao a vedado pela Constitui?ao Federal.

(TJ-SP  -ADI:20395963520158260000   SP   2039596-32.2015.8.26.0000,
Relator Tristao Ribeiro, data de julgamento 23/09/2015, 6rgao especial, Data de Publicagao 29/09/2015)"

Este tambem  foi  o entendimento do  Desembargador Relator da

Adin  2014043556-7,  Claudio  Barreto  Dutra  no qual foi acompanhado  de forma  unanime  pelos

demais  integrantes  do  Orgao  Especial,  do  TJSC,   no  qual  j.ulgou   improcedente  a  agao  de

inconstitucionalidade proposta pela Prefeitura Municipal de Brusque SC,  no qual disp6s que a lei

de lavra do vereador nao fere a competencia federal.

Para o doutrinador Carlos Ari Sundfeld,
"o  fate  de  a  atividade  legiferante  federal  haver  sido  inserida  no  preceito

concernente as competencias exclusivas da Uniao, e nao no relativo as competencias concorrentes,  nao tern

o  condao  de  conferir-lhe  o  poder de  regular exaustivamente,  para  os  demais  entes politicos,  a  materia  de

licita?ao e contratos  administrativos.  Destarte,  os  Municipios, Estados  da  Federa?ao e o  Distrito Federal  s6

estao obrigados a seguir, na legisla?ao federal sobre licita?6es e contratos, o que for efetivamente norma geral.

Quanto  ao   mais,  tern  poderregulador  pr6prio.   (...)   As   normas  gerais  contem   apenas  os  principios  da

regulamenta?ao   da materia,   os   deveres   basicos   dos   individuos   e   do   Estado   e   os   instrumentos   a

serem utilizados  pela  Administragao.  Sao  impr6prios  para  as  normas gerais  problemas como:  a  fixagao  de
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prazos, a defini?ao das autoridades competentes para tal ou qual ato, o estabelecimento de valores exa.tos d6
multas, o detalhamento dos procedimentos administrativos, e assim por diante.  (...) Nessa linha, embora sem

pretender  urn  rol exaustivo,   podemos  apontar  como  gerais,   obrigat6rias  para   Estados,   Distrito  Federal
e Municipios,  as normas da Lei §±§§ro3 que:  a)  Definem  a obrigatoriedade da licitagao (...);  b) Enunc.lam os

principios da licitagao ou definem os direitos deles decorrentes; (...); c)

Neste  Quesito  nao  ha  o que se falar em  invasao  pois 6 claro a

competencia  dos  municipios  em  legislar  de  modo  suplementar  as  leis  federais  nos  que  lhe

cabem.

Por outro  lado,  nao  ha  o que  se falar em ferir a competitividade

pois a inteneao e dar as empresas participantes a possibilidade de garantir a execugao daquilo

que foi  contratado  ou  seja,  prevenir eventuais  les6es  ao  interesse  ptlblico  e  ao patrim6nio  do

Municipio, sem  restringir a competigao entre os licitantes, vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITACAO

E  CONTRATACAO PELA  ADMINISTRA9AO  P0BLICA  MUNICIPAL.   LEI ORGANICA  DO   MUNICIPIO  DE

BRUMADINHO/MG. VEDACAO  DE  CONTRATACAO  COM  a  MUNIcipIO DE  PARENTES  DO  PREFEITO,

VICE-PREFEITO, VEREADORES E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO. CONSTITUCIONALIDADE.

COMPETENCIA       SUPLEMENTAR       DOS        MUNICJPIOS.RECURSO

EXTRAORDINARIO PROVIDO.

A Constitui?ao Federal outorga a Uniao a competencia para editar normas

gerais sobre licita?5o (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que

Estados  e  Munic{pios  legislem para  complementar  as  normas  gerais  e

adapta-Ias as suas realidades.

0 Supremo Tribunal Federal firmou orienta?ao no sentido de que as normas

locals sobre licitag5o devem observar o art. 37, XXI, da Constitui?ao, assegurando "a igualdade de condi?6es

de todos os concorrentes". Precedentes.

Dentro da permissao constitucional para legislar sobre normas especificas
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em  materia  de  licita?ao,  6  de  se  louvar a  iniciativa  do  Municipio  de  Brumadinho~MG  de  tratar, em+ s'u&  Lei

Organica,  de tema dos mais relevantes em nossa  p6Iis,  que a  a  moralidade administrativa,  prl'ncipio guia  de

toda a atividade estatal, nos termos do art. 37, caput, da Constitui?ao Federal.

A   proibigao   de   contratag5o   com   o   Municipio   dos parentes,   afins   ou

consanguineos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissao ou fungao

de  confian?a,  bern como  dos servidores e  empregados  poblicos  municipais,  ate  seis  meses  ap6s o fim  do

exercicio das respectivas fun?6es, a norma que evidentemente homenageia os principios da impessoalidade e

da moralidade administrativa, prevenindo eventuais les6es ao interesse pdblico e ao patrim6nio do Municipio,

sem restringir a competi?ao entre os licitantes.

Inexistencia   de   ofensa   ao   principio   da   legalidade   ou   de invasao   da

competencia        da        Uniao        para        legislar        sobre normas        gerais        de        licita?ao.        Recurso

extraordinario provido.  (RECURSO  EXTRAORDINARIO  n° 423.560-MG,  Rel.  Ministro.  JOAQUIM  BARBOSA.

J.  29/05M2012)

Portanto,   sobre  a  competencia   legislativa,   nao  paira  qualquer

dtlvida que  cada entidade  politica tern competencia  para  legislar sobre  licitag6es,  visto que se

trata de materia de Direito Administrativo.  Mas,  apesar disso,  cabe a  Uniao fixar normas gerais

sobre essa materia. Dessa forma, a Uniao fixa normas gerais, enquanto os Estados-Membros, o

Distrito Federal e os Municipios estatuem as normas particulares de seus respectivos interesses.

Lei 12.846/13, denominada Lei Anticorrupcao.

A    Lei    12.846/13,    denominada    "Lei    Anticorrupgao",    objetiva

unicamente    responsabilizar   civil   e   administrativamente   a    pessoa   juridica,    e    nao   seus

administradores e empregados ou os servidores publicos envolvidos em atos de corrupgao. As

pessoas fisicas permanece a possibilidade de aplicagao das sane6es previstas nas demais leis

que tratam de  infrae6es desta  natureza,  a  lei de licitag6es e contratos administrativos,  ou  seja,

traz  sang6es  pecuniarias  em  todos  os  niveis  de  governo  cuja  aplicagao  da  lei  8.666/93  nao

assegura.
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Lei     12.462/11      -Institui     o     Regime     Diferenciado`  ae``

Contratae6es Pl]blicas.

A     Lei     12.462/2011      instjtuiu     o     Regime     Diferenciado     de

Contratag6es,  que  objetiva  conferir maxima  aplicabilidade  ao  principio  da  eficiencia  no  ambito

das licitae6es e contratos pLlblicos.

0     RDC    foi    concebido     para     atender    os     anseios     pelo

aperfeieoamento   do   atual   regime   licitat6rio,   agregando   ferramentas   que   permitam   maior

agilidade e eficiencia na formatagao do procedimento de selegao e contratagao pdblica.

"Art.   10     E  instituido  o  Regime  Diferenciado  de  Contrata?6es  Pablicas

(RDC), aplic6vel excliisivamente as licitagdes e contratos necessarios a realiza?ao:"

"VIII  -das  obras  e  servi?os de  engenharia,  relacionadas  a  melhorias  na

mobilidade urbana ou ampliagao de infraestrutura log[stica;"

"E com certeza clara maior agilidade e melhores resultados, sem

perder  de  vista  os  principios  da  transparencia  e  economicidade  exigidos  pela  Constituigao

Federal. A experjencia dos diversos 6rgaos pdblicos que utilizam este regime,  comparado com

a  Lei  8.666/93,  demonstra  claramente  as  vantagens  de  tempo  e  economicidade,  alem  da

utilizagao   de  tecnologia  da   informagao   nos   processos,   atendendo   assim   os   clamores  da

sociedade", garante. (Jos6 Antonio Pessoa Neto)

Deste modo a RDC ja preve regimes diferenciados de licitag6es,

assim  nao  ha  o  que  se  falar e  concorrencia  desleal,  mesmo  porque  o  artigo  173,  §  1°,Ill,  da

Constituigao Federal, tambem nos indica a possibilidade de licitag6es diferenciadas.

Disposig6es Finais

Assim,   pelo  que  se  demostra  em  explanagao  acima,   e  com
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objetivos claros que 6 frear as fraudes,  os desvios de verbas  publicas,  atrasos  na entrega de

Escolas,   Hospitais,   o   superfaturamento,   o   "PL  Anticorrup?ao"   vein  atender  ao   anseio   da

sociedade,  o  rem6dio  fundamental,  portanto,  para  o  combate  estrutural  a  corrupgao  no  setor

ptiblico 6 o rompimento desse capitalismo de lagos,  ou seja,  a quebra da  interlocugao,  direta e

promiscua,  das empreiteiras e dos fornecedoras com  os agentes politicos e administrativos.  E

esse rompimento se da pela presenga,  no contrato de obras ptlblicas, de uma seguradora que,

obrigando-se    a    ressarcir   o    Estado,    no    caso   de   descumprimento,    passa    a   fiscalizar

permanentemente a  respectiva obra,  quanto aos  prazos,  a manutengao do prego ajustado e a

qualidade dos materiais empregados.

0  regime  da  Lei  Anticorrupgao  ampara-se  em  ties  elementos

fundamentais:  a  obrigatoriedade  da  contratagao  da  ap6lice  em  todos  os  contratos  de  obras

pt]blicas de valor relevante, a importancia segurada em  100% do valor do contrato e a atribuieao

do poder de permanente fiscalizagao da obra e dos recebimentos/pagamentos pela seguradora.

Esta passa a ser a principal interessada  no cumprimento do contrato entre o poder ptlblico e a

empreiteira.

Esse   poder-clever   de   fiscaljzagao    permanente   que   tern   a

seguradora contratada pela empreiteira,  a favor do ente ptlblico,  acaba por eliminar as fraudes

na  execugao  da  obra,  sobretudo,  nas  mediag6es,  nos  aditivos  e  seus  superfaturamentos,  no

cumprimento de prazos e na efetiva qualidade dos materiais utilizados.

Tern, ademais, a seguradora da obra ptlblica tres op?6es no lugar

do puro e simples pagamento do sinistro, por inadimplemento da empreiteira: podera ela pr6pria

assumir  a  obra,  por  sua  conta  e  risco;  ou  podera  contratar,  sob  sua  responsabilidade,  outra

empreiteira  para concluir os trabalhos;  ou,  ainda,  financiar a empreiteira  inadimplente para que

prossiga na sua execugao. Essas alternativas ao pagamento puro e simples do sinistro dao major

viabilidade   ao   prosseguimento  das  obras,   atendendo  ao   interesse   ptlblico   na   sua  efetiva

conclusao.
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Diante  de  todo  o  exposto,  solicito  aos  nobres  pares  o  apoio  a

aprovaeao deste Projeto e desta nova fase.

Camara Municipal de Jacarei, 3 de maio de 2018.
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Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos do  Direta de  lnconstitucionalidadc n°

2039596-35.2015.8.26.0000,   da   Comarca   de   Sao   Paulo,   cm   que   e   autor  PREFEITO   DO

MUNIcipIO   DE   TAUBATE,   6   r6u   PRESIDENTE   DA   CAMARA   MUNICIPAL   DE

TAUBATE,

ACORDAM, cm Org{io  Especial do Tribunal dc Justi?a de  Scqo Paulo, pi-oferir

a seguinte decisao:  "`TULGARAM A ACAO IMPROC`EDENTE. V.U. FARA DECLARACAO

DE VOTO 0 EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de coiiformidadc com o voto do  `

Relator, que iiitegra estc ac6rdao.

0  julgamento   teve   a   participac5o   dos   Desembargadores   JOSE   RENt`\TO

NALINI    (Presidente),    ANTONIO    CAFUJOS    VILLEN,    ADEMIR    BENEDITO.    LUIZ

ANTONTO DE GODOY, NEVES AMORIM, BOREljljT THOMAZ. JOAO NEGRINI FILHO,

SERGIO  RUT,  EROS  PICF+I,I,  GUERRIERI  REZENDE.  XAVIER  I)F,  AQUINO,  ANTONIO

CARLOS   MALHE[ROS.  MOACTR  PF,RF,S.  FERREIRA  RODRIGUF,S,  Pf,RTCLES'  PIZA.

EVARTSTO   I)OS    SANTOS    (com   declaracao),    MARCIO    BARTOLT`    JOAO   CARLOS

SALETTI,  LUIZ  AMBRA,  FRANCISCO  CASCONI`  PAULO  DIMAS   MASCARF,TTT  I,

ARANTES THEODORO.
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S5o Paulo, 23 de sctcmbro dc 2015.

Tristao Ribeiro

RHLATOR

Assinatura Elctr6nica
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VOTO N° 25.283 (OE)

Aeao Direta de lnconstitucionalidade n° 2039596-35.2015.8.26.0000

Requerente:  Prefeito  Municipal de Taubat6

Requerido:  Presidente da Camara Municipal de Taubat6

;`y`           rty

`     Oe-(*   '  '``

ACAO  DIRETA  DE INCONSTITuCIONALIDADE.  Lei
Municipal  n°  4.779,  de  28  de  agosto  de  2013,  de
iniciativa    da    Camara    Legislatilva.    Invasao    de
compet6ncia  normativa  federal.  Inocorrencia.  Lei
que  se encontra  no  ambito  de  atuagao  do  poder
legislativo   municipal,   tenclo   em   vista   abordar
norma  especifica  ou  especial  de  licitag5o,  o  que
n5o     6     vedado     pela     Constituie5o     Federal.
Inconstitucionalidade    da    lei    n5o    reconhecida.
A§5o improcedente.

Vistas.

Trata-se          de          A?ao          Di reta          de

lnconstitucionalidade   proposta   pelo   Prefeito   Municipal   de   Taubat6,   visando   a

retirada  do  ordenamento juridico  da  Lei  n°  4.779,  de  28  de  agosto  de 2013,  que

estabelece  a  necessidade de disposigao nos editais de  licitaeao de  mao de obra

terceirizada  da  exigencia  de  pagamento  dos  pisos  salariais  estabelecidos  em

convene5o       coletiva       pelas       respectivas       categorias.       Aduz       o       autor

inconstitucionalidade  por afronta aos artigos  1° e  117,  da Constituigao  Estadual.

A   liminar   para    suspensao   da   norma   foi

indeferida (fls.  30).

A       Camara        Municipal        nao        prestou`

informag6es,  embora lhe tenha sido fornecido prazo complementar para tanto (fls.

42 e 55).

0   Procurador  Geral  do  Estado  manifestou
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desinteresse na defesa da lei (fls. 38/40).

chER

•'':

Juntou-se   parecer   da   douta   Procuradoria

Geral de Justica opinando pela procedencia da agao (fls. 44/50).

E o relat6rio.

A     presente     acao     visa     a     retirada     do

ordenamento  jurfdico  de  norma  que,  em  tese,  foi  elaborada  com  infringencia  a

disposi?6es    constitucionais,     consubstanciando-se    invasao    de    competencia

normativa federal.

Em que pesem os argumentos do autor,  nao

se vislumbra,  no caso, desconformidade com as normas constitucionais.

Disp6e a norma guerreada:

Art.   1°   -   Fica   estabelecido   que   nos  editais   de
contrata?5o     de     m5o     de     obra     terceirizada,
obrigatoriamente,  constar6  a  pagamento  do  piso
salarial,    fixado    pela    convene5o    coletiva    das  `
respectivals categorias terceirizadas,  respeitado  o
principio da isonomia salarial,

Art.  2°  -  0  Prefeito  Municipal  adotar5 as  medidas
necess5rias para a consecug5o do previsto n®sta
Le'..

Art.  3°  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicag5o.

Cfmara  Municipal  de  Taubate,  28  de  agosto de
2013.

Alega  o  autor,  invasao  pelo  Legislativo  local

da  esfera  de  atuaeao  da   Uniao  no  que  concerne  ao  poder  de  legislar  sJbre

normas  gerais  de  licitaeao  e  contratac;ao,  em  todas  as  modalidades,   paJa  as

administrag6es  pi]blicas  diretas de todos  os  entes da  Federac5o,  acresceutando



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULQT

tamb6m,  a  infringencia  ao  disposto  no  ar{igo  117,  da  Constituicao  Estadua|,  que  -'  `  J`fu

disp6e:

Artigo  117  -Ressalvados os  casos  especificados
na   legisla?5o,   as   obras,   servieos,   compras   e
alienag6es  ser5o  contratados  mediante  processo
de  licitag5o  pi]blica,  que  assegure  igualdade  de
condi$6es     a    todos    os    concorrentes,     com
cl5usulas     que     estabele?am     obrigag6es     de
pagamento,   mantidas  as  condi?6es  efetivas  da
proposta,   nos  termos   da   lei,   o   qual   somente
permitir5  as  exigencias  de  qualificae5o  t5cnica  e
econ6mica      indispens6veis      a      garantia      dcl
cumprimento das obriga86es.
Par6grafo   tinico   -   E   vedada   a   administra?5o
pdblica   direta   e   indireta,    inclusive   funda§6es
instituidas   ou   mantidas   pelo   Poder   Pdblico,   a
contratacao de servieos e obras de empresas que
n5o   atendam   as   normas   relativas   a   sadde   e
seguran?a no trabalho.

+

Sobre   a   competencia   para   legislar   sobre

licitagao   e   contrataeao  ja   se   manifestaram   a   doutrina   e   a  jurisprudencia   no

sentido de nao exclusividade da Uniao para faze-lo.

0   artigo   22,   inciso   Xvll,   da   Constituigao

Art.  22.  Compete  privativamente  a  uniao  legislar
sabre.-
'."'
XXVII  -  normas  gerais  de  licita?5o  e  contrata§ao,
em todas as modalidades, para as administrag6es
pllblicas  diretas,  aut5rqu-Icas  e  fundacionais  da
uni5o.   Estados,   Distrito   Federal   e   Municipios,
obedecido  o  disposto  no  art.  37,  XXI,  e  para  as
empresas   pulbf icas   e   sociedades   de   economia `
mista, nos termos do art.173, § 1°,Ill; (g.n.).

Federal estabelece:

0   dispositivo   e   claro   ao   indicar   o   termo
"normas gerais", dando a entender que as  normas especi'ficas ou especiais sobre

a licitag5o podem (e devem) ser elaboradas pelas demais unidades da Federaeao

e  municl'pios,  adequando  os  procedimentos  a  suas  realidades,  desde  que  com
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restrita observancia dos principios genericos.
•f

Este  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal

Federal no julgamento da ADl  927 -  MC, conforme a seguir:
"A Constituic5o de 1988, ao inscrever, no inc. X:X\/II do art. 22, a disposieao acima indicada,

p6s tim a discuss5o a respeito de ser possivel, ou n5o, a uni5o legislar a respeito do tema,  `
dado   qua   corrente   da   doutrina   sustentava   que   .nenhum   dispositivo   constitucional

autorizava  a  uni5o  a  impor  normas  de  licita?ao  a  sujeitos  alheios  a  sua  6rb.Ita'.  (Celso

Ant6nio  Bandeira  de  Mello,  .Elementos  de  DiT.  Administ.',  Malheiros,  4a  ed.,1992,  p5g.177,

nota 1). A CF/88,  repito, p6s tim a discussao, ao estabelecer a competencia da uniao para

expedir normas gerais de licitag5o e contrata?5o (art. 22, XXVII).

Registre-se, entretanto, que a compet6ncia da uni5o 5 restrita a normas gerais de licita?5o e

contratae5o.  Isto  quer dizer que  os  Estados  e  Municl'pios  tamb6m  t6m  competencia  para

legislar a respeito do tema:  a  uni5o expedir6  as  normas gerais e os  Estados e Municipios

expedir5o  as  normas  especificas.  Leciona,  a  prop6sito,  Mar¢al  Justen  Filho:  .como  dito,

apenas  as  normas  .gerais'  s5o  de  obrigat6ria  observfncia  para  as  demais  esferas  de

governo, que ficam  liberadas para regular diversamente o restante.. (.Coment5rios a Lei de
Licitag6es e Contratos Administrativos', Ed. AIDE, Rio,1993, p5g.13).

A formula§5o  do  conceito  de  'normas  gerais. a  tarefa  tormentosa,  registra  Margal  Justen

Filho, a dizer que 'o conceito de "normas gerais" tern sido objeto das maiores disputas. No

campo  tribut6rio  (mais  do  que  em  qualquer  outro),  a  questao  foi  longamente  debat.Ida  e
iH

objeto de controv6rsias judici5rias, sem que resultasse uma posigao pacl'fica na doutrina e

na  jurisprudencia.  Inexistindo  urn  conceito  normativo  preciso  para  a  express5o,  ela  se

presta  as  mais  d.Iversas  .Interpretag6es'.  (Ob.  e  loo.  cits.).  A  formulagao  do  conceito  de
'normas gerais. 6 tanto mais complexa quando se tern presente o conceito de lei em sentido

material  -   norma  geral,  abstrata.  Ora.  se  a  lei,  em  sent.Ido  material,  5  norma  geral,  como

seria  a  lei  de  `normas  gerais'  referida  na  Constituigao?  Penso  que  essas  'normas  gerais.

devem  apresentar  generailidade  major  do  que  apresentam,  de  regra,  as  leis.  Penso  que
•norma geral', tal como posta na Constitui?ao, tern o sentido de diretriz, de princl`pio geral. A

norma geral federal,  melhor sera  dizer nacional,  seria  a  moldura  do  quadro  a ser pintado

pelos Estados e Municl`pios  no fmbito de suas competencias. Com propriedade, registra a

professora    Alice    Gonzalez    Borges    que    as    'normas    gerais',    leis    nacionais,    'sao
necessariamente de carater mais gen6rico e abstrato do que as normas locals. Constituem

normas   de   leis,   direito   sabre   direito,   determinam   parametros,   com   major   nl'vel   de

generalidade e abstra?ao, estabelecidos para que sejam desenvolvidos pela a?5o normativa
subsequente das ordens federadas., pelo que .nao s§o normas gerais as que se ocupem de

detalhamentos,  pormenores,  mini]cias.  de  modo  que  nalda  deixam  EI  cria?5o  pr6pria  do `
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Iegislador   a   quem   se   destinam,   exaurindo   o   assunto   de   que   tratam'.   Depois   de

considera?6es outras,  no sentido da caracteriza?ao de 'norma geral., conclui:  `s5o normas

gerais  as  que  se  contenham  no  minimo  indispens6vel  ao  cumprimento  dos  preceitos
fundamentais,  abrindo  espaap  para  que  o  legislador  possa  abordar  aspectos  diferentes,

diversificados,  sem  desrespeito  a  seus  comandos  gen6ricos,  b6sicos.'  (Alice  Gonzalez

Barges, `Normas Gerais nas Licita?6es e ContrEltos Administrativos., RDP 96/81).

Cuidando  especificamente do  tema,  em  trabalho  que escreveu  a  respeito  do  DL  2.300/86,

Celso Ant6nio Bandeira de Mello esclareceu que 'normas que estabelecem particularizadas

definig6es,  que  in-Inudenciam  condig6es  especif.Icas  para  licitar  ou  para  contratar,  que

definem   valores,    prazos   e   requisitcls    de   publicidade,    que    arrolam    exaustivamente

modalidades   licitat6rias   e  casos   de   dispensa,   que   regulam   registros   cadastrais,   que

assinalam com mini]cial o iter e o regime procedimental, os recursos cabiveis, os prazos de

interposi?5o, que arrolam documentos exigiveis de licitantes, que preestabelecem cl6usulas

obrigat6rias    de    contratos,    que    disp6em    ate    sobre    encargos    administrativo`s    da

administra?5o   contratante   no  acompanhamento  da   execug5o   da   aven?a,   que  regulam

penalidades   administrativas,    inclusive   quanto    aos   tipos   e   casos   em    que   cabem,
evidentissimamente  sabre  n5o  serem  de  Direito  Financeiro,  menos  ainda  ser5o  normas

gerais,  salvo  no  sentido de clue toda  norma -  par se-Io -  5 geral'.  E  acrescenta  o  ilustre
administrativista:  `Se  isto  fosse  norma  geral,  estaria  apagada  a  distin§ao  constitucional

entre norma, simplesmente, e norma geral...'('Licitag6es', RDP 83/16)."

Para  o  doutrinador  Carlos  Ari  Sundfeld,   "o

fato  de  a  atividade  legiferante  federal  haver  sido  inserida  no  preceito  concernente  as

competencias  exclusivas  da  uni5o,  e  n5o  no relativo as competencias  concorrentes,  n5o

tern  o  condao  de  confer.Ir-Ihe  o  poder  de  regular  exaustivamente,  para  os  demais  entes

poll'ticos,   a   mat5ria   de   licita?5o   e  contratos   administrativos.   Destarte,   os   Municl`pios,
Estados da FederaG5o e o Distrito Federal s6 est5o obrigados a seguir, na legislag5o federal

sobre licitae6es e contratos, a que for efetivamente norma geral. Quanto ao mais, tern poder

regulador pr6prio. (...) As normas gerais contem apenas os princl'pios da regulamenta?5o da

mat6ria,  os  deveres  b6sicos  dos  individuos  e  do  Estado  e  os  instrumentos  a  serem

utilizados  pela  Administra?5o.  S5o  impr6prios  para  as  normas  gerais  problemas  como:  a

fixa?5o  de  prazos,   a   defini?5o  das  autoridades  competentes  para  tal   ou  qual   ato,  o

estabelecimento   de   valores   exatos   de   multas,   o   detalhamento   dos   procedimentos

administrativos,   e   assim   por  diante.   („.)   Nessa   linha,   embora   sem   pretender   urn   rol

exaustivo,  podemos  apontar  como  gerais,  obrigat6rias  para  Estados,  Distr.Ito  Federal  e

Municl'pios, as normas da Lei 8.666/93 que: a) Definem a obrigatoriedade da licita?5o (...); b)

Enunciam  os  princip.Ios  da  licita?5o  ou  definem  os  direitos  deles  decorrentes;  (...).,  c)
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Definem as moda/i.cedes c/e /i.ci.fag5o/,../" (SUNDFELD, Carlos Ari.  Licitagao e Contrato

Administrativo: de acordo com as Leis 8.666/93 e 8.883/94. Sao  Paulo,  Malheiros,

1994.  311  p.  ISBN  [Broch].pp.  28-30).

Sobre   o   tema,   assim   se   manifestou   Hely`

Lopes  Meirelles:   "Par  normas  gerais  devem  enfenc/er-se  fodas  as  c//.sposi.gees  da  /e/.

aplic6veis  indistintamente as licita?6es e contratos da uniao, Estados,  Municipios,  Distrito

Federal  e  Territ6rios,  hem  como  de  seus  desmembramentos  aut6rquicos  e  paraestatais.

Como j5 vimos  precedentemente, continua com  os  Estados,  Nlunicipios,  Distrito Federal e

Territ6rios  a  faculdade   de  editar  normas  pecul-iares  para  suas   licitag6es  e  contratos

administrativos  de  obras,  servigos,  compras  e  alienag6es,  como o fizeram  na vigencia do

Dec.-lei 200/67, da Lei 5.456/68 e do Dec.-lei 2.300/86, em tudo que n5o contrariar as normas

geralis,   notadamente   no   procedimento   da   licitaeao,   na   formaliza§5o   e   exe¢uG5o   dos

confrafos,  nos  prazos  e  nos  recursos  admi.ssi'vei.s." (Direito  Administrativo  Brasileiro,

Malheiros,  39a ed.,  p.  290).

Assim,       conforme      se      depreende      da

jurisprudencia e dos textos doutrinarios,  6 s6lido o entendimento de que o legislar

sobre licita?ao naci 6 exclusividade da  Uniao.

A     norma     combatida     disp6e     sobre     a

exigencia   de   pagamento   do   piso   salarial   da   categoria   aos   funcionarios   pe!a

empresa de mao de obra terceirizada licitante.

Alega o autor que tal  disposigao desrespeita

a isonomia e impede a selegao da proposta mais vantajosa.

Sem razao, contudo.

Isso   porque   a    licita?ao   esta    inserida    no

ambito  do  Direito  Pl]blico  e  Administrativo,  submetida,  portanto,  as  disposie6es

dos princfpios constitucionais dentre os quais se destacam o da legalidade e o da  `

moralidade administrativa.
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Admitir    como    favorita    a    contratagao    a

empresa    que    desrespeita    os    direitos    trabalhistas    de    seus    funcionarios,

apresentando propostas mais "vantajosas",  6 no minimo antietico.

Alias,  o  argumento  de  que  tal  entendimento

levaria  a defesa da  isonomia entre os licitantes 6 totalmente falho,  pois a  posigao

adotada   pelo   autor   leva   exatamente   ao   contrario,   na   medida   em   que   pode

beneficiar   aquele   que   burla   a   norma   trabalhista   para   vencer   o   pleito,   em

concepeao totalmente diversa do que se considere moralmente adequado.

De    certa    forma,    a    assertiva    do    autor,

guardadas  as  devidas  proporg6es,  leva  a  convalidagao  da  "Lei  de  Gerson"  nos

procedimentos   administrativos,   onde   "levar   vantagem"   no   sentido   de   obter

contratos  a  custos  mais  baixos seja  o  intuito  primordial  da administraeao  ptlblica,

mesmo que  para tanto a  contratagao se faga em  moldes  nao compativeis com  a

moralidade e a  legalidade pdblicas.

Reti rar-se       a       norma       combatida       do

ordenamento  teria  como  consequencia  urn  reforeo  ao  desrespeito  aos  direitos

dos  trabalhadores  terceirizados,  categorias  ja  tao  aviltadas,  al6m  de  tornar  os

procedimentos  licitatdrios  para  a  sua  contratagao verdadeiras  searas  de  disputa

entre  empresarios  corretos  e  gananciosos,  sendo  estes  i]ltimos  favorecidos  por

uma gestao que,  sob a bandeira de defesa da  isonomia,  provocara exatamente o ,

desequilibrio dos procedimentos administrativos.

Se  todos  os  empresarios  sao  obrigados  a

pagar os pisos salariais de seus funcionarios,  isso os iguala,  nao os diferencia.

Ademais,  sobre  o  tema  da  prevalencia  da

moralidade   administrativa   nas   licitag6es   e   a   possibilidade   de   limitaeao   dos
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participantes  sem  quebra  da  isonomia,  confira-se  o  entendimento  externado  em

julgado do Supremo Tribunal  Federal, cuja ementa reproduz-se a seguir:

EMENTA :         DIREITO         CON STITUCIONAL         E
ADMINISTRATIVO.   LICITA_C^40   E   CONTRATACAO
PELA.ADMINISTRACAO_PtBLICA  MIJNICIPAL.  LEI  `
()RGINICA  DO  Ml]NICIPIO DE  BRurMADINHO"G.
VEDACA0  DE  CONTRATAcdo  COM  a  MUNIcf pI()
DE   I.ARENTES   DO   PREFEITO,   VICE-PREFEITO,
VEREADORES    E    OCLJPANTES    I)E    CARGOS    EM
COMISSAO.                               CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETENCIA  SUPLEMENTAR DOS  MUNIcipIOS.
RECURSO EXTRAORI)INARIO PROVIDO.
A  Constitui¢dti  Federal  outorga  a  Unidi)  u  ctlini)etancia
para editar norinas gerais sabre licitacdo (art. 22, XXVII)
e  i}ermite,  portanto,  que  Estados  e  Municipios  legislem
para complement"r us normas gerais e adaptd-las ds suas
realidades.
0   Supremo   Tribunal   Federal   firmou   orientafdo   Ilo
selitido  tie  que  as  normas  locais  sobre  licitacdo  devem
I)bservar  o  art.  37, XXI, da Constitui¢do, assegurando  "a
igualdade    de    condi€6es    de    todos    os    cone()rrentes".
Precedentes.
I)entr()  du  permissdo  c()nstitucii)Ilal  I)uru  le'gislar  si)bre
iiorlnas es|}ecifiicas eiii niat6ria de lil:ita¢do, i de se louvai.
"  iniciativa  do  Municl|Ii(}  de  Brumadinho-MG  de  tratar,
ein  sua  Lei  Orgal.ica,  de  tema  dos  mais  relevurites  em
nossa T|ths, que 6 a nlorali.dade adiriiiiistrativa, princlpio-
guia  de  toda  a  atlv.idade  estatal,  nos  termos  do  art.  37,
caput, da Ctiiistitui¢do Federal.
A    proibicdo    de    colttratacdo    com    o    Municipio    dos

parentes,  Ofins  ou  collsangulneos,  do  |}refeito,  d()  vice-
profeito,   dos  vereadores   e  d{)s  ocui)antes  de   cargo  eln
comissao    ou   fun¢fio    de    confiianca,    bern    como    dos
servidores   e   empregados   pdblicos   muliicipais,   at¢   sets
lneses  ap6s  o fom  do  exercicio  dos  respectivas fullc6es,  6
Iit)rma  que  evidentenieinte  homenageia  os  principios  da
impess()alidade      e      da      in()ralidade      admit.istrativa,
prevenindo   eventuais   les6es   ao   intel'esse   ptiblico   e   ao
patriln6nio  do   Municipio,  sem   I.eslringir  a  compettedo
entl'e os licitantes.
Inexislancia  de  ofensa  ao  princii)io  d{i  legalidade  ou  de
invasdo   da   competGncia   da   I/niiio   para  legislar   sobre
llormas    ger(Its    de    licitacdo`    Recurso    extraol'dindrio

pj`otJ/.do.    (`RECURSO   EXTRAORDINARIO   n``   423.560-
MG, Rcl.  Ministro, JOAQUIM  BARBOSA. J. 29/05/2012)

Assim,   constatada   esta   a   inexistencia   na

norma  combatida  de  invasao  de  competencia  legislativa,  bern  como  de  violagao

ao princfpio da livre competigao entre os licitantes com desrespeito a isonomia.

Diante  de  todo  o  exposto,  conclui-se  que  a
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Lei  n° 4.779/2013 6 constitucional,  nao havendo  infringencia aos artigos  1° e  117,

da Constitujgao Estadual.

Nestes    termos,    julga-se    improcedente    a

acao,  declarando-se  a  constitucionalidade  da  Lei  n°  4.779,  de  28  de  agosto  de

2013,  do Munici'pio de Taubat6.

TRISTAO RIBEIRO
Relator

(assinado eletronjcamente)
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ADln n° 2.039.596-35.2015.8.26.0000 -Sao Paulo
Voto n° 33.157
Autor: PREFEITO DO MUNIcfpIO DE TAUBATE
R6u: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAUBATE
(Lei n° 4.779/2013)
Rel. Des. TRISTAO RIBHIRO -Voto n° 25.283

DECLARACA0 DE VOT0 VENCEDOR

1.            Relal6r].o ja mos autos (fls.  30).

2.          Acompanho o I. Relator julgando improcedente a a€ao.

Trata-se de direta de inconstitucionalidade contra a Lei n° 4.779, de 28
de agosto de 2013, do Municfpio de Taubat5, quc assim disp6e:

•.Art.  1°  -  Fica  estabelecido  qi,ie  nos  edituls  de  ct>ntr{tta€ao  de  mt~io  de

okra  tcrceirizada,  obrigatoriamente,  constard  o  pagamenlo  do  1).lso  salal.ial,

fix(Ido    pela   cc)nven¢5o    coletiva    dos    respecti,vas    categorias    terceirizudas,
i.espeitado o principit> da isonomia salarial. "

"Art.  2° -0  Prrfeito Municipal  udtitard as medidas necessdrias para  a

consec.Licdo do previsto nesta Let."
"Art. 3° -Esta Lei en{ra em vigor na data de sua publica€ao." (Tns. 2;]).

Inequivoco  ser  privativa  da  Uniao  a  competencia  para  legislar  sobi-e
normais gerais cm mat6ria de licitapao e contrataoao - art.  22, XXVII. da Constituicao
Federal e Lei Federal n° 8.666/93.

De    outraL   palle,    inconstitucionalidade   nag   ha   na    cria€ao,    em   lei
municipal, de regras especiais para os processos licitat6rios e contratos adminisLrativos
locals.

Esse o entendimento de MARCAL JUSTEN FILHO:

"Rigorosamente.   a  discipllna  do   art.   22.   inc`   XXVII,   da  CF/88   lido  `

produz  maiores  e`f;eitos  ou  inovac6es  nu  sistemcltica  geral.  A  Unido  dlsp6e  de
com|)etancia para editar normas gerais -se`ja por `f;or¢a do referldo aJ.t.  22,  inc.
XXITII,   se.i(i  por   Ofeit()   do   art.   24.   Ex,isle   a   competGnct(I   privativa   dos   enteLs

i.ederativos  para  edltar  normas   esi)eciais.   A   eventual  omissao  da  Unldo  em
editar normas gerais nao pode ser urn tihstdculo ao exercicio pelos demais entes
federati\jos de suas  compet§ncias.  Assim, por exemplo,  a eventual  i.evoga€ao da
Lei n° 8.666, sein que fosse adtjtado outro diplomii veiculado-r de norlnils gerais,
nao    impedlr.ia   que   os   dema.is   enles   f.eder(itivos   exercitasseni   conapetancia
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/c7gz.6'/crzz.vc7     pJc'77cz."      ("Comentarios      a      Lei      de      Licitac5es      e      Contratos
Administrativos" -2012 -15d cd. -Ed.  Dialetica -p.15).

Assim ja se posicionou a Colenda Suprema Corte:

"Ementa:      DIREITO      CONSTITUCIONAL      F,      ADMINISTRATIVO.  `

LICITAcfio     E     CONTRATACAO     PELA     ADMINISTRAcfio     PdBLICA
MUNICIPAL.   LEI   ORGANICA   DO   MUNICIplo   DE   BKUMADINHO-MG.
VEDACAO  DE  CONTRATAcfi()  C{)M  ()  ML/NICIPIO  DE  PARENTES  1)0
PREFEITO,  VICE-PREFEITO,  VEREADORES  E  OCUPANTES  DE  CARGOS
EM           COMISSAO.            CONSTITUC1()NALIDADE.            COMPETENCIA
SUPLEMENTAR    DOS    MUNIcipIOS.     RECURSO     EXIRAORDINARIO
PROVIDO. A Constitui€dtl Federal ouforga a Unido a competGncia para editor
normas gerais sobre licitacdo (art. 22, XXVll) e permite, portanto, que Estados
e  Municipios  ltegislem  para  complementar  as  normas  gerais  e  adaptd-las  ds
suas realidades.  0  Supremo Tribunal  Federal firmou orlenlaqdo no sentido de
que   as   normas   locals   sobre   llclla¢ao   devem   observar   a   art.   37,   XXI   da
Constitui¢ao,     assegurando     "a     igualdade     de     condi¢6es     de     todos     os
concoi.rentes".  Precedentes.  Den{I.o  da  permissao  conLsl.ilucional  para  legislar
sabre normas especifictis  em mat6i.ia de  li,ci,ta¢ao,  i3 de se  louvar a inici,titivti dtj
Munic[pio  de  Brumadinho-MG  de  tl.atar,  em  slia  Lei  Org{^inica,  de  tema  dos
rna.is  relevanles  em  nossa  p6lis,  que  6  a  moralid(lde  udmiri,islrativa,  principio-

gilia  de  totla  a  atividade  estatal,  mos  termos  do  art.  37,  caput  da  Constituicdc)
Federal.  A  proibicao  de  contrata¢i~itj  ct]m  o  Municipio  dos  parentes,  afins  ou
consanguineos.  do prefeito, do vice-prej.eito, dos vereadores  e dos ooupanles de
cargo   eln   comisLsd()   clu  funcao   de   confian€a,   bern   coino   dos   serviil,()res   e
empi.egados  ptiblicos  munic..Ipa.is,  at6  seis  imeses  ai)6s   o  `/`im  do  exer(.,i(.,io  das
respectivas  finf:6es,  6  norina  que  evtdentemen{e  ht)menageia  os  principios  da
impessoalidade e da  mol.alidade administrativa, prevenindo  eventuais lesi}es ao
interesse  pdblico  e  ao  putrim6nio  do  Municipio,  sem  res[ringir  a  competicfio
entre   os   licilanles.   InexistGncia  de   o.i.ensa.  ao  pi.inclpio   da   legalidade  ou   de
ill,vasao   da   corxpetGricia   da   Unido   papa   lecgislar   stjbre   normas   gerais   de
licitci¢c~io. Recurso extraordindirio providu. " (gr.+£c.1 -ST:I     F\E n° 423.560 -DI-
e de  18.06.12 -Rel. Min. JOAQUIM BARB0SA).

Tfll e o caso dos autos.

Ora, ao que parece, a obriga€ao instituida pela Lei n° 4.779/13 r`47f.  /" -
Fica   estabelecido   que   nos   editais   de   contrataqi~io   de   mao   de   obra   terceii.izada,
obrigatorianiente,   constard   o   pagamen{o   do   I)iso   salarial,  `j`ixado   pela   convencao
coletiva  das  respectivas  categori(Is  terceirizadiis,  respeitado  o  principio  d(I  isonomia
Lqcz/czr/'cz/ ") decorrc diretamente da Consolidacao das Leis do Traba]ho.

Portanto, a observancia dela as empresas, em geral. estao obrigadas, ±Sg
se afigurando despropositado que a regularihade, quanto a esse aspecto, seja exigida das  `
participantes   dos   processos   licitat6rios   locais   quando   dcles   participem   empresas
prestadoras   de   serviGos,   com  utilizacao   de   mao   de  obra,   i`omo   disp6e   o   preceito
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questionado.

Sobre   a   materia,   conv5m   assinalar   que   a   Conven¢ao   Coletiva   de
Trabalho, mos termos  do artigo 611  da CLT,  6  "...  a czc,'6/c7o c7c cczrd/c?;. #o;v7tczz/.vo, pc/a

qu,al dots  ou mais  Sindlcatos representativos  de  categorias  econ6micas  e profissiona.is
es{ipt!lam condi¢(~)es  ile  lrabalho  aplicdveis,  no  dmbito  das  respeckvas representa¢(~ies.
ds rela¢6es indiviiluais de trabalhd` .

Inequivoca sua forca iml]erativa, mos termos do texto expresso do art.
6T9 (CNenhuma disposi?ao de conlr(Ilo individual de traba,lho que c()ntrarie normas de
Conven¢do ou Ac6rdo Coletivo de Trabalho poderd prevalecer na execu¢do do mesmo,
sendo   considerada   mtla   de   pleno   dii.eilo")   a  do   T[Tt.   6L2.   (cos   eiiipregados   e   (is  `
empre3sas  qua  celebrarem  contratos  individuals  de  trabalho,  estabelecendo  condi¢6e.s
conlrdi.fas  ao que liver sido  ajustado  em Convenqdo ou Ac6rdo que  lhes for aplicdvel,
sei.do passivei.s da multa nGles i `ixada"), a;Thoos de CI jT .

Sobre sua natureza iun'dica, convem mencionar o primoroso magist6rio
de MAURicIO GODINHO DELGADO:

•`A  co"engtio  coletiva  re.sulta,  p()is,  de  negocia€6es  entabuladas  por

endidades    sindicalls,    quer    a    dos    emi]regados,    quer    a    dos    yespectivos
einpregadores.  Envolve,  portanto,  o  ambito  da  categoria,  seja  a  profissional
(obrelros), se.ja a  econ6mica (empi.egadores).  Seu cardter (oletivo e gen6rico 6,
cissi,in. manifesto. "

`.As   conven¢tjes   coletivas,   embora   de   origem  privada,   criam   regli.as

jur{,dicas   (noITn:us  tlJut6rroTrra;s),  isto  6.  preceitos  geraiLs,  iibs{riittjs  e  impessoais,
dirigidos  (I  normatiza}. siluac6es ald futurum.  Col.I.esi)onde.  consequenteniente.  a
77of6o  c7e  lei  em  sentido  material,   #-czcJz4zz.#de  ato-regra  (Duguit)  o#  comando
ate,tostla;to.  Sdo,  desse  modo,  do  ponto  de  vista  substantiiJo  (ou  se.ja,  de  seu
comando), diplomas desveladores de inq_uestiondreis re¥rals iuridiicg\s (embora
existam tamb6m no seu iiiterior cldusulus contratuais...)."

`.Do panto de vista formal, por6m, dcspon[am as conven€6es coletivas de `

/rtfbc7//zc;  cot#o  acordos  de  vontade  entre  sujeitos  coletivos   sindicais  /pffc/os,
c(intl.atos).  Desse  modo,  inscrevem-se  na  mesma  linha  gen4rica  dos  neg6cios

juridicos privados bilatel.uis ou plui.ilate]'ais. "
"Guurdam,    assim,    na    sua    con.formaFdo    estrutural    dul}iedade

instigante: sdo coiitratos sociais, privados, mas que _i}roduz.em regra juridica
a J7¢o wzJc"ws c/¢wswhas ob7'7.g¢ci.oH¢r.a." (grjfei -`TCu;so de Direito-do Trabalho"
-Ed. Lie -201 0 -p.  1 .282t-

Dondc sc depreende que a lei local nao faz senao encampar obriga¢ao j4
prevista em lei.

Oportuno  anotar,  a  prop6sito,  que  a  exigencia  de  observancia  do  piso
salarial   estipulado   em   convengao   coletiva   prestigia   o   principio   da   moralidade
administrativa,  em beneficio dos trabalhadorcs tcrccirizados, inclusive para evjtar que
proponentes  se  valham  do  descumprimento  desse  preceito  para  reduzir  custos  e/ou
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nesse tipo de certamc.

Em  suma,  razofvel  considerar que  a mat6ria tratada na Lei n° 4.779/13
se insere no ambito da competencia suplemcntar conferida ao Municipio, permitindo-
se  a  este  legislar  em  complementa€ao  as  normas  gerais,  ben  como  amolda-1as  a
realidade local.

Assim,  no  tocante  ao  diplomfl  impugnado,  Egg  se  vislumbrfl  qualquer
ofensa a independ6ncia e separacao dos Poderes.

P±aq  ha,  d¢/fl!  mthx7."#  ve#ie,  como  rcconhecer  inconstitucionalidade
sob esse fundamento.

Como ja decidiu este C. 6rgao Especial, em demanda sjj3]ile±::

"ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCJONALIDADE.  LEI  N° 7.945/2012

DO  MUNICIPIQ  DE  JUNDIAl.  COLOCAcfio  DE  PLACAS  INFORMATIVAS
EM  OBRAS   PljBLICAS.   INICIATIVA   LEGISI,ATIVA   DF,   VEREADOR.   Nfio `
CONFIGURADA  vloLAcfro  A  INiciATlvA   RESERVADA  AO  CHEFE  DO
EXECUTIVO:       HIPC)TF:jsES       TAXATIVAS.       SUPLEMENTA€fio       DE
Lf_9_15¥_cA_O   FE_D_ER4±   E   ESTAI]uAL   cONSTITucloirALM:EirFfE`
AIJTORIZADA.      PRINCIPIO      DA      PUBLICIDADE      E      DIREITO      A
INFORMA_CAO` NA   EXECuqAO   DE   OBRAS   PtiBLICAS.   AUSENCIA  _IQ)E_
vloLACAO   A   sEPARAc:AO   DOs    pODEREs.    t...I   Acfic]   juLGiri5iA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. "  (gI.ifii                  -                   A:I}In                 T1°
0.081.889-25.2013.8.26.0000  ~  p.in.v.  j.   de   11.09.13   -Rel.   Des.   MARCI0
BARTOLI).

Extrai-se, ainda, do teor deste v. aresto:

pre?os em detrimento dos demais, quebrando o principio da igualdade dos participant;`s' ``  , ''`  I    J\.fry

"...  i.egistre-se  que  a lei municipal  natj  modificoLi  qualquer  regrameiito

gel.a[   ou   estrutural   de   procedimentos   lit:itatbi.ios.   Trata-se   apenas   de   urn
diploma  legal  que,  ao  suplemenlar  u  legislagao  federal  e  estadual,  no  qua
ef:etivameute  cabe  ao  Municipiii,  deu  uinda  inais  ci}ncretude  ao  princlpi_o_
constitucional  d_a  _publieidude  e  ao  direito  fundamental  a  informacao,  de
gf ordo  com  a com_|]etancia  desse  ente _i;ederativo _Drevista  no  artigo  30`  inciso
HI_. da Constitui?do Fede_rf lL " (gILfos no or:ig:inal).

Tal  li€ao  se  aplica,  m%/flfz.Li #€t4/c777c77.L9,  a hip6tese dos  autos.

Fina]mente,  em  outro  caso  muito  similar assim  decidju  este Hg.  drgao
Especial:

"ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE"
•.Le.I   municipal   de   iniclativa   parlamenlar   sobre   normas   gerals   de

licit(i¢t`io. Exigf}nclas 'trabalhistas' aiit)ntadas decorr_em de lei -Lei Federal n''
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6.514,  de  22.12.77  e  Pot.{ariu  n°  3214,  de  08.06.78  do  Mitlist6rio  do  Trabalho,
sobf.e  Seguran¢a  e  Suckde  do  Trabalhc).  Razodvel  im_I)or  sua  observ@ncia  ds
emprestls  I)articipantes  de  processos  licitat6rios  locais.  Mat6ria  tratuda  nos
arts.  |°,  c.aput,  2°,  3°  e  4°,  do  diploma  (ira inptignado`  se  insere no  arribito  da
coliipetGiic.ia  sLlplementar  ctjnfai`iilci ao  Municipio,  perlnitiiido-se  a  este  legislar  `
erl.    com|)len.en{aqdo    ds    normas    gerclis    e    amoldil-las    a    yeali(lade    local.
Inexistente,  quanta  a  tats  disposi{ivo`s,  o  vlcio  de  lniciativu.  Iinp(~)e-se,  todavia,
recoiihecer  a  i,nconstitlicional.idade  do  pal.dgi.(ifo  finict),  do  ui.t.   1tJ,  da  lei  em

questao.    Inequlvoca   interferencia    ria    administra¢fitj    p;iblica    ao    an.plia,r
obriga¢6es  aos  6rgdos  municipais,  gerando, consequentemente, Gnus ao erdrio,
sem  a  necessdrla  indica¢ao  da fonte  de  custeio.  Precedeiites  deste  C.  brgao
Especial.„

`.Proccdc7?fc,  e" pc¥7fc,  c}  c7¢do."  (ADln  n°  0.196.118-95.2013.8.26.0000

-v.u. j. de 02.04.14, de que fui relator).

Mais nao 6 preciso acresceiitar.

Ausente  vicio  de  incoustitucionalidade  a  invalidar  a  Lei  MuniciDal  n°
4±ZZ2, de 28 de agosto de 2013.

Correta, portanto, a solugao dada pelo I. RelatoT.

3.          Julgo improcedente a a¢ao.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador

(assinado eletronicamentc)
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