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Oficio n° 403/2018J3P

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Sua Excelencia, a Senhora
LUCIMAR PONCIAN0
DD. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Presidente,

Jacaref, 29 de agosto de 2018

Comunico a Vossa Excelencia que, nos termos do § 1° do artigo 43 da Lei

Organica do Municipio (Lei n° 2.761, de 31.03.90), existem raz6es impeditivas para

outorga  da  sangao  integral  do  Projeto  da  Lei  n°  6.216,  que  "Disp6e  sobre  a

obrigatoriedade da contratagao de seguro-garantia de execueao de  contrato  pelo

tomador em favor da Prefeitura Municipal de Jacarei e da outras providencias (Lei

Anticorrupgao)". (Processo Legislativo n° 24, de 08.05.2018), motivo pelo qual, decidi

vets-lo integralmente, pelas raz6es anexas aos aut6grafos da Lei ora vetada.

Restituimos,  dessa forma,  a materia vetada ao  reexame dessa  E.  Casa

Legislativa,  cujos nobles Vereadores conscientes da responsabilidade de que sao

imbuidos, saberao melhor refletir.

Atenciosamente,

i-- a£EffiA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961 -1092 -gabinete@jacarei.sp,gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 24, DE 08/05/2018 DO

LEGISLATIVO

(LEI  N° 6.216/2018)

Apesar da  nobre justificativa  apresentada  pela  Edil,  existem  raz6es

que impedem a outorga de sangao ao Projeto de Lei n° 24 (Lei n° 6.216/2018).

0 Projeto de Lei em refefencia cria a obrigatoriedade da contratagao

de seguro-garantia de execugao de contrato pelo tomador em favor ao  Municipio

de Jacarei, no valor total, com o prop6sito de inibir danos ao Efario.

No entanto, alguns aspectos juridicos me conduzem ao Veto.

A   propositura   fere   o   pacto   federativo,   competencia   legislativa,

expressa no artigo 22,  do inciso XXVII,  da Constituieao  Maior, que disp6e sobre a

competencia privada da Uniao para legislar sobre as normas gerais de licitagao e

contrataeao.

Ainda  ao  artigo  37,  Xxl,  s6  permite  que  as  leis  sobre  licitagao  e

contratos  no tocante aos deveres dos  licitantes fixem  "exigencias de qualificaeao

tecnica e econ6mica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigag6es."

0  Projeto de  Lei n° 24 (Lei  n° 6.216/2018)  nao somente  representa

usurpagao de  competencia  da  Uniao,  como  disp6e  sobre  regra ja  tratada  na  Lei

Federal n° 8.666/93, como tambem,  por simetria, atinge a Constituigao do Estado,

forte nos artigos 5° e 47,11, XIV e XIX, c.c art.144.

Sabe-se  que  a  competencia  legislativa  da  Uniao  nao  subtrai  a  dos

Municipios,   em   especial   o   seu   poder/direito   de   disciplinar   no   ambito   local

procedimentos,  registros  cadastrais,  valores  e  outros  limites,  prazos  recursais,

procedimentos de alienag6es. Em suma, nao retira do Municipio os pormenores de
sua competencia em mat6ria de licitae6es,  seja atraves de  Leis e  Decretos  locais

ou, quando couber, por atos administrativos de gestao.

Prape dos Tres Poderes, 73 -20 andar- Centro - Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Nao se trata,  portanto, de dizer que nao e licito ao Municipio legislar

em   materia   de   licitag6es   e   sim   que   nao   cabe   ao   Municipio,   a   pretexto   de

suplementar  a  legisla€ao  federal  invadir  a  sua  competencia  da  Uniao  ou  limites

materiais, aqui dois aspectos especificos do projeto:

1.  As  regras  sobre  as  condig6es  os  particulares  participarem  de

licitag6es e contratarem com o poder publico, por serem pertinentes aos principios

da  isonomia,  eficiencia  e  razoabilidade,  sao  normas  gerais,  de  competencia  da

Uniao;

2.  Toda  materia  tratada  pela  Lei   Nacional  n°  8.666/93  deve  ser

considerada norma geral, nao cabendo normatividade suplementar.

A   exigencia   de   seguro,   para   licitar   e   para   contratar,   ja   esfa

devidamente regrada pela Uniao, artigos 31  e 56 da Lei n° 8.666/93. A lei nacional

estabeleceu os limites maximos de exigencia, em  perfeita sintonia com o disposto

no artigo 37, XXI, da Constituigao Federal.

Portanto,  nao ha o que suplementar. 0 Municipio pode exigir, desde

que nos limites estabelecidos na lei nacional.

Ademais,  o  ato  de  fixar o  percentual  em  cada  licitagao  e  contrato,

respeitados os limites maximos fixados na  Lei  n° 8.666/93,  e ato de gestao e nao

de legislaeao.   E o tipo de materia, alias, qualificada como atos de gestao da coisa

ptlblica,   conhecidos  pelo  Supremo  Tribunal   Federal  como  materia  de   reserva

administrativa,  cito  exemplificativamente  autos  de  ADl-MC  n°  2.364/AL.   DJ  de

14/12/2001,  Min.  Celso de Mello:

"0  principio  constitucional  da  reserva  de  administragao  impede  a

ingetencia   normativa   do   Poder   Legislativo   em   materias   sujeitas   a   exclusiva

competencia   administrativa   do   Poder   Executivo   (...)   Essa   pfatica   legislativa,

quando  efetivada,  subverte  a  fungao  primaria  da  lei,  transgride  o
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divisao  funcional  do  poder,  representa  comportamento  heterodoxo  da  instituigao

parlamentar e  importa em  atuaeao  ultravires do  Poder Legislativo,  que  nao  pode,
em  sua atuagao politica-juridica,  exorbitar dos  limites que definem  o exercicio de

suas prerrogativas institucionais".

Do  ponto  de  vista  econ6mico  e  preciso  considerar,  ainda,  que  o

Projeto  amplia  urn  injusto  tratamento  ao  cafater  competitivo  das  licitag6es,  na

medida em que favorece aqueles que  rednem  maiores condig6es financeiras em

detrimento de outras empresas que precisam de fomento do Estado, como sao as

pequenas e microempresas.

A  proposta  de  elevar  as  exigencias  para  o  valor  do  contrato  s6

podefa  ser  tomada  a  nivel  federal,   por  exigencia  constitucional,   mas  tamb6m

porque deve vir acompanhada de uma politica de regulamentagao de tais seguros,
sob pena de onerar excessivamente as contas pt]blicas.

Por  onde  se  ve  o  Projeto  nao  redne  condie6es  para  saneao,  por

tratar de  materia de competencia  da  Uniao, ja  regrada  na  Lei  n° 8.666/93,  cujos

limites  maximos  sao  obrigat6rios,   por  fonga  do  art.  37,  Xxl  da  CF.,  espero  a

compreensao da Exma.  Proponente e seus llustres Pares, para a manutengao do

presente veto.

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2018.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 -20 andar- Centro -Jacarei-SP
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LEI    N°    6.216/2018
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Disp6e sabre a obrigatoriedade da contratagao de seguro-
garantia de execu§ao de contrato pelo tomador em favor da
Profeitura Municipal de Ja®ard e da outras providencias (Lei
Anti®orrupg5o).

J.,l
•7to/

0   PREFEIT0   DO   MUNICIpio  DE  JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,   FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

D0 SEGURO DE GARANTIA

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

execueao de  contrato  pelo tomador em  favor da  Prefeitura  Municipal  de Jacarei  em  todos  os

contratos ptlblicos de obras e de fomecimento de  bens ou  de servieos cujo valor seja  igual ou

superior ao limite minimo previsto no artigo 22,  inciso  11  ITomada de  Pregos),  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 pt]blico,  e tefa
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.

§  3°    Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei  todos  os  6rgaos  da
Administraeao   Pt]blica   direta   e   indireta,   inclusive   os   fundos   especiais,   as   autarquias,   as

fundae6es   ptiblicas,   as  empresas   pdblicas,   as   sociedades  de   economia   mista   e   demais

entidades  controladas  direta  ou  indiretamente  pelo  Municipio,   bern  coma  6rgaos  do  Poder

Legislativo Municipal quando pretenderem realizar as contratac6es ligadas a sua estrutura.

Art. 2°  Para os fins desta Lei, definem-se:

PRACA  DOs TRfs  pODEBEs,  74  -CENTRO -JACAREi/sp  -cEp:  12.327-9ol  -TEL.:  (oi2)3955-22oo  -www.jacarei.ap.leg.br
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I   -   Seguro-garantia:    contrato   de

sociedade  seguradora  e  o  tomador,  em  beneficio  de  6rgao  .qu..

Pdblica,  visando garantir o fiel cumprimento das

segurado no contrato principal;

11    -   Tom

devedora das obrigae6es assumidas

poder concedente com o qual

rante a seaurano no

Ill -Segurado:

o tomador cele

t,-

firmado   entre   a

da  Administraeao

perante o

ice   de   direito   privado

to principal;

da Administraeao Ptlblica ou o

o contrato principal;

IV   -   Ap6lice:    documento    assinado    pela    seguradora    que

representa o contrato de seguroi]arantia celebrado com o tomador;

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

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

obrigae6es reciprocas, seja qual for a denominacao utilizada;

Vl - Endosso:  documento assinado pela seguradora no qual ela

aceita formalmente as alterae6es propostas pelo tomador e pelo segurado ao contrato principal;

VII -Premio:  importancia devida a seguradora pelo tomador, em

cumprimento do contrato de seguroi]arantia;

VllI -Sinistro:  inadimplemento de obrigaeao do tomador coberta

pelo seguro-garantia;
lx    -    lndeniza?ao:    pagamento    devido    ao    segurado    pela

seguradora, resultante do inadimplemento das obrigae6es cobertas pelo seguro-garantia;

X  -  Valor  da  Garantia:  valor  maximo  nominal  garantido  pela

ap6Iice de seguroi]arantia, 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 Justica do Estado de Sao Paulo, ou qualquer outro indice que venha

substitui-lo.

Art.  3°    No  contrato  de  seguro-garantia,  a  seguradora  podefa

exigir  do  tomador  contra   garantias   reais,   sujeitas  ao   seu   exclusivo   crivo  de   avaliacao   e

aceitaeao, equivalentes a importancia segurada pela respectiva ap6lice.

PRACA  Dos TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP:  12.327-901  -TEL`:  (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br
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Art. 4°  A contra garantia podefa 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 §eguradora por sinistro

garantia contratada pelo tomador.
Pafagrafo   Onico.      A   contra   garantia'

map6ii      deseg

tt             t    t     d

Art. 6°   Estao sujeitos as disposie6es desta Lei os regulamentos

pr6prios, devidamente publicados pelas sociedades de economia mista, empresas e funda?6es

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 as§umido.

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

de bens ou servigos,  nos termos do art.  71  da  Lei  n° 8.666,  de  1993,  nao altera as obrigag6es

contraidas pelas partes na ap6Iice de seguro-garantia.

Pafagrafo  Onico.    Ao  tomador  6  vedado  arguir  exceeao  de

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

contrato a ser executado.
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Art.10.  Observadas as regras constantes das

1993,  e  n°  12.462,  de  2011,  acerca  dos  anteprojetos  e  projetos,  a  apresen

Leis no

0

666, de

de  projeto

executivo completo passa a ser requisito obrigat6rio a emissao de ap6licejl€seguro-garantia de

b)   no   momento   de   celebragao   do   contrato   principal,   como

condigao a sua celebracao, 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 dispofa de 30 (trinta) dias corridos para analisa-lo, diretamente ou por intermedio de

terceiro contratado, podendo apresentar sugest6es de alteragao ao responsavel pelo projeto ou

contests-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  Pt]blica  dispofa  tambem  de  30  (trinta)  dias  corridos  para  sugerir

alterae6es ou contestar tecnicamente o projeto, a contar de sua apresentaeao 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 Administraeao  Pdblica  o  projeto  executivo  readequado  ou  os fundamentos

para a manuteneao do mesmo em seus termos originais.

Art.  14.    A  seguradora  podefa  negar-se  a  emitir  a  ap6lice  de

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

PRACA  Dos  TRES  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP:  12.327-901  -TEL.:  (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br
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anteprojeto, apresentado por segurado ou tomador,  a depender do regime de execueao legal a

que a contrato estiver submetido.

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

pela  autoridade  ptlblica  competente  ou  pela  seguradora  no  prazo  previsto  nesta  Lei  -,  em
conjunto  com  a  correspondente  ap6Iice  de  seguro-garantia,  autoriza  o  inicio  da  execueao  do

contrato principal.

Art.  16.    Admite-se  a  fracionamento  do  projeto  exe

frentes  de execucao,  sem  prejuizo  a  emissao  da  ap6lice  de  seguroi]arantia

:r:::::Xoe::t:Voant:aptroesp:,nntc:::[SeJaprevlamenteaprov;pej¥#:execugao do contrato prlncIpa[                                   ,/ch-I  e\th

CAPITULO 11

DA ALTERAeAO DO CONTRATO p

que  cada
jnicio  da

Art.17.   Dependefa de anuencia da seguradora sua vinculaeao

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

ap6Iice  de  segurongarantia  corre§pondente,  que  modifiquem  substancialmente  as  condig6es

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

garantia.

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

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

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

as alterae6es propostas.

§    2°        A    negativa    de    anuencia    pela    seguradora    sera
acompanhada  da  apresenta€ao  de  parecer  t6cnico,  elaborado  por  seu  corpo  tecnico  ou  por

terceiro por ela contratado,  que justifique tecnicamente a decisao da seguradora de rescindir a

contrato de seguro-garantia.
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§   3°     A  negativa   de   anuencia,   motivada  tecnicamente   pela
seguradora,  implica  na  rescisao  do  contrato  de  segurongarantia  e  suspende  imediatamente  a

execueao do contrato principal.

§ 4°   Sera facultado ao tomador apresentar ao segurado
seguradora  que  assuma  todas  as  responsabjlidades  relacionadas  ao  objeto

segurongarantia original e as alterae6es  propostas,  no prazo de 30 (trinta}+.dies.'corridos ap6s a

rescisao da ap6lice de seguro-garantia ..... `.

f y..,, '   , .giv;i# E=E
Art.   18.      Na   h

emissao   da   ap6lice   de   seguroi]arantia,   de

necessaria  modificagao  do  valor  do  contrato  principal,

mediante  solicitagao  a  seguradora  de  emissao  de

Oval

0

posterior  a
•a,    ensejar

a  garantia  sera  modificado

de  cobranga  ou  de  restituigao  de

pfemio, correspondente a alteracao 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 execueao  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

como o cumprimento dos prazos pactuados.

Pafagrafo  trnico.   0  poder de fiscaliza?ao  da  seguradora  nao

afeta o do ente pt]blico.

Art. 20. A execueao do contrato sera acompanhada e fiscalizada

par representante da seguradora especialmente designado,  sendo  permitida  a  contrataeao de
terceiro para assisti-Io e subsidia-lo com informae6es pertinentes a essa atribuieao.

§ 10  0 representante da seguradora anotafa em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas com a execucao do contrato, determinando,  se for a caso, o

que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados
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§  2°    Em  caso  de  obras,  todos  os  relat6rios  realjzados  pela
seguradora,  deverao 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.2mtomadordevecolaborarcom.a'g66#urante
toda   a   execugao   do   contrato,   devendo   fornecer   todas   asuljpfo.#aea?s   ?   docuT+giv+.s

relacionados  a  execug5o  da  obra,   inclusive

pagamento.

Art. 22.  A seguradora tern p

I   -   fiscalizar   livreme OS

.,,`.+

9:fo`m.Ett
-,,`+

rferntes  de

competencia para:

canteiros   de   obras,   locais   de

prestagao  dos  servigos,  vistoriar  maquinas  e  equipamentos,  dirigir-se  a  chefes,  diretores  e  ou

gerentes responsaveis pela  prestagao e execu?ao dos servigos,  estendendo-se esse direito as
subcontratag6es concementes a execugao do contrato principal objeto da ap6lice;

11 -realizar auditoria tecnica e contabil; e

Ill  -requerer esclarecimentos  par parte  do  responsavel  t6cnico

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  presta?ao 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 execugao do contrato principal.

§   2°      A   seguradora   responde   objetivamente   por   qualquer
conduta   de   seus   prepostos   (mesmo   que   terceirizados)   que   impliquem   na   divulgaeao   de

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

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

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

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

Pafagrafo   Onico.      Os   agentes   pt]blicos   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
8.666,  de  1993,  e  na  Lei  n° 8.429,  de  2  de junho  de  1992,  e  nos  regulamentos  p

prejuizodasresponsabilidadescivilecriminal...,/'+I(il\+\,+7   \,,,1'   I,   \,t  11 I ,I, |til,,

DOs]N[sTROE::p::::::v#DrA=:#fu*,+,p'

t±(...,,.'tlt

Art. 24.   A reclamagao do sinJst#ap6Iice de segurongarantia

e  procedimento  administrativo  formal  e  resulta  do  inadimplemento  pelo  tomador de  obrigagao

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

Paragrafo   Onico.      A   seguradora   devera   deixar   clara   nas

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

pelo segurado para a reclamaeao do sinistro,  al6m dos criterios a serem satisfeitos para a sua
caracterizagao.

Art.   25.      Concomitantemente   a   notificaeao   extrajudicial   ao

tomador  de  nao  execue5o,  execueao  parcial  ou  irregular  do  contrato  principal,  o  segurado

notificafa a seguradora acerca da expectativa de sinistro.

Pafagrafo   Onico.     A   notificaeao   de   expectativa   de   sinistro

contera,  alem  da c6pia da  notificaeao enviada  ao tomador,  a descrieao do fato potencialmente

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

causado ao segurado.

Art. 26.   A notificaeao 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 regularizaeao da execueao contratual.

Pafagrafo  Onico.    Durante  o  prazo  e§tabelecido  no  capuf,  a

segurado e a seguradora nao podefao exercer qualquer aeao 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 regularizaeao apresentado,  no prazo de  15 (quinze) dias corridos a contar da defesa
escrita do tomador, a Administragao Pdblica imediata e obrigatoriamente emitifa co

sinistro a seguradora.

§ 10   Na hip6tese do art.  76 da Lei

pela Administraeao  Ptlblica,  no todo ou  em  parte,  de  obra,

em  desacordo com  a contrato  importa a  automatica

execueao da ap6lice de segurolgarantia.

§   20      Ind

icagao de

6, de  1993, a rejei9ao

ou4fopeciment?``+pecutado
-rr.          .:-`-.rs-rr.          .:-`-.rs•Ofecrfuut9£qte``

consequente
:.i:1.i   `; .......,,,. rf .

de ,corfunicaeao   de   sinistro   pelo

:net:::aadd°::usecgounrsat::ar::,:ebtr:gLaednatea:nu'C;aorr:n::3;;.:':#::::r¥:odn:r:::':;r,°aseo:oprrr:nqc|:fd°er
inadimplemento por parfe do tomador de obrigaeao coberta pela ap6lice.

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

diretamente  ou  por terceiro  contratado,  investigar §e  o  inadimplemento  contratual  encontra-se

coberto  pela  ap6Iice,  as  causas  e  raz6es  do  sinistro,  a  extensao  dos  danos  resultantes  do

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

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

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

com o projeto executivo.

Pafagrafo Onico.  A investigagao devefa ser celere e se basear

em evidencias trazidas por documentos, pareceres e laudos t6cnicos,

Art.   29.     Caso   se  verifique   a   caracterizacao   do  sinistro,   a

seguradora  sub-raga-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  ap6Iice,

adotando taxativamente uma das seguintes solug6es:

I -prioritariamente contratar outra pessoa juridica para realizar o

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

concorrencial de qualquer natureza que ensejou a celebraeao deste contrato principal;
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1:,
11 - na  impossibilidade de aplicar o  inciso "I",  excepcionalmente,

mediante  aceitaeao  expressa  do  Segurado  e  com  o  aval  dos  seus  6rgaos

fiscalizagao, assumir ela pr6pria, nos limites das obrigag6es assumidas pel

rescindido,   a  execueao  da  parcela   restante  do  projeto  com

interm6dio de terceiros contratados; ou

111   -   facultativament

financiar  o  prdprio  tomador  inadimplente  p

prazos contratados.

§ |o  A seguradora disp
caracterizaeao do sinistro, para apresentar o rel 0

controle  e

ador no contrato

de  obra   pr6pria   ou   por

engn® g#.tresde que dentro dos

e 30 (trinta) dias corridos,  a partir da

final de regula?ao, o qual devefa canter as

alterag6es   necessarias   de   prazo,   condieees   e   preeo   para   a   conclusao   da   obra   ou   do

fornecimento de hem ou de servjeo, a serem ratificadas pelo segurado.

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

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

alterae6es propostas.

§  3°   Caso  o  segurado  nao  aprove  as  alterae6es  propostas,  a
seguradora  procedefa  com  indenizagao em  especie seguindo  o  relat6rio final de  regulagao  do

§inistro.

§ 4°  0 pagamento da indenizaeao, nos termos da ap6lice, ou a
execugao da parcela restante do contrato principal devefa iniciar-se no prazo de 30 (trinta) dias

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

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

pela seguradora  a titulo  de  indeniza9ao equivalefa  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  disposieao   os   recursos

disponiveis para a continuidade e o t6rmino do projeto, conforme os termos da ap6Iice.

§  7°   Na  hip6tese  do  §  6.0  deste  artigo,  o  segurado  obriga-se,

ainda, a pagar a seguradora o restante do valor do contrato parcialmente inadimplido.
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§  80     Na  hip6tese  de  outorga  do  restante

contrato  inadimplido  a  terceiro,  a  seguradora  fica  livre  e  desimpedida  para

seleeao que julgar adequado ao regular adimplemento do contrato.

CApiTULO V

DO LIMITE DE COBERTu

Art. 30.   0 art. 56, da Lei

regulado   no   ambito   municipal,   passando   a   exigir

apresentagao de seguro-garantia de execueao do con

valor do contrato.

no 8.6

da  execueao  do

utilizar de

de 21  de junho de  1993, fica

do   procedimento   licitat6rio

rato que cubra 100% (com  par cento) do

Art. 31.  0 prazo de vigencia da ap6Iice sera:

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

vinculada a ap6lice de seguroi]arantia;

11 - igual ao prazo informado na ap6Iice, em consonancia com o

estabelecido  nas  condie6es  contratuais  do  seguro-garantia,  considerando  a  particularidade  de

cada modalidade, na hip6tese de a ap6Iice nao estar vinculada a urn contrato principal.

Paragrafo   Onico.     A  vigencia   da   ap6lice   acompanhara   as

modificag6es no prazo de execugao do contrato principal ou do documento que serviu de base

para a aceitacao do risco pela seguradora, desde que tais modifica?6es recebam a anuencia da
seguradora, mediante a emissao do respectivo endosso.

Art. 32.   a tomador 6 responsavel pelo pagamento do premio a

seguradora por todo o prazo de vigencia da ap6lice.
Pafagrafo   Ilnico.      0   segurongarantia   continuara   em   vigor

mesmo quando  o tomador nao houver pagado o  pfemio  nas  datas convencionadas,  podendo,

neste caso,  a seguradora recorrer a execueao do contrato de contra garantia,  sem prejuizo de

outras formas de cobranea.
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Art.  33.   0  segurongarantia  extinguir-se-a  na  ocorfencia  de  urn

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

sinistro:

I - quando a objeto do contrato  principal garantido  pela  ap6lice

:°ervo::i::t[::rna::i:ce:ea"Zad°:e_d':::endtoero|:e::ra::Clear:9::gu:rsi:#°oS:::rr::r°:m°:

desde que isto nao implique a ausencia da modalidade de

Ill -quando  o

limite maximo de garantia da ap6lice;

lv - qu

que  haja  vinculaeao  da  ap6Iice  a  urn  contrato  principal

extinta, para os demais casos; ou

V - quando

revista nesta Lei

gurado  atingir o

ipa+'for  extinto,  nas  hip6teses  em
quando  a  obrigagao  garantida  for

ermino de vigencia previsto na ap6Iice,  salvo se

estabelecido em contrario nas condig6es contratuais do seguroi]arantia.

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

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

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

extineao se comprovafa, al6m das hip6teses previstas neste artigo,  pelo recebimento do objeto

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

DAs Disposie6Es FiNAls E TRANsiT6RIAs

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

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

180  (cento e  oitenta) dias  dessa  data,  nao se aplicando  aos  contratos vigentes  a  6poca  e  as

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

obrigat6ria.

Art. 35.   0 edital das obras podefa conter clausula arbitral a tim

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENT fio  -JACAREl/SP  -CEP:  12.327-901  -TEL.:  (012)3955-2200  -Www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf - SP
PALACIO DA LIBERDADE

LEI N° 6.216/2018 -Fls.13

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

dlrelt° Prjvad°.                            pafagrafo   tinico.      Facu|ta-se   ao   edital   prever'  tgr#

aplicaeao da arbitragem, a mediacao, nos termos da Lei n° 13.140, de 2015 ..,,, t,,,`'
`

i,i-,.-..-i

e su{? quplicaea.?y'Art. 36.  Esta Lei entra em vigor na d

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,                       DE

/
di*f*;`i  s',,           '+   `,.,

r,

rf.'.+`'`                        DE 2018.

/,.`
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Prefeito Municipal

AUTORA: VEREADORA BRA. MARCIA SANTOS.

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP:  12.327-9ol  -TEL.:  (012)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br


