
 

Secretaria Geral Parlamentar 
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Equipe de Documentação do Legislativo 

Na publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 01/06/2017, página 79, 
Coluna 3ª 

Leia-se como segue e não como constou: 

PARECER Nº 706/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 515/2012 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade de contratação de Seguro Garantia Contratual por Empresas de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou profissional autônomo, contratados para a realização 
de obras, projetos e serviços junto ao Município de São Paulo." 

Apesar da ementa do projeto referir-se a Seguro Garantia Contratual, o texto do projeto 
trata de outro tipo de seguro, qual seja, Seguro Garantia de Responsabilidade Civil 
Profissional. 

A título de esclarecimento, o Seguro Garantia Contratual, destinado tanto a órgãos 
públicos quanto a empresas privadas, tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das 
obrigações contratuais estipuladas pelas partes, conforme descrito em sua apólice. Por sua 
vez, o Seguro Garantia de Responsabilidade Civil Profissional garante o pagamento de 
indenizações relativas a reparações por danos materiais, danos corporais e danos morais 
involuntariamente causados a terceiros no exercício da profissão. Além disso, serve para 
assegurar a responsabilidade técnica do profissional e garantir a qualidade e segurança das 
obras, projetos e serviços executados. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade do projeto. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável ao Projeto. 

No âmbito da análise desta Comissão de Administração Pública, o projeto não reúne 
condições técnicas satisfatórias para prosseguimento; senão, vejamos: 

A obrigatoriedade de Seguro Garantia Contratual para a realização de obras, serviços e 
projetos junto aos órgãos públicos municipais contraria o que determina a Lei Federal n° 
8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e que, em 
seu artigo 56, dispõe: 

"Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras. 

§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 
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§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do 
valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o 
previsto no parágrafo 3o deste artigo. 

§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 
complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer 
tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo 
anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. 

§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução 
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5o Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos 
quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses 
bens." (grifos nossos) 

Ou seja, a exigência de garantia, além de ser ato administrativo discricionário da 
autoridade competente, pode ser prestada em uma das 3 formas estabelecidas na referida lei: 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, à 
escolha do contratado. 

Portanto, mediante o acima exposto, consignamos parecer contrário ao Projeto de Lei 
515/2012. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de maio de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

André Santos - Relator 

Antonio Donato - (PT) - Contrário 

Alfredinho - (PT) 

Fernando Holiday - (Democratas) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/06/2017, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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