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PROJETO DE LEI Nº 019/2016 
DATA: 14/03/2016 

 
 

SÚMULA: Institui a obrigatoriedade de adoção de 
garantia para a contratação de obras, serviços e compras 
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Cornélio Procópio. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 
CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 
LEI 
 
Art. 1º- Fica instituída a obrigatoriedade de adoção de 

garantia para todas as contratações de obras, serviços e compras no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta do Município de Cornélio Procópio. 

Parágrafo único: A garantia que dispõe o caput deste artigo deverá ser estabelecida em 

favor de órgãos e entidades públicas visando resguardar o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas por empresas em licitações e contratos. 

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, a autoridade 

competente, em cada caso, deverá exigir 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; 

II. Seguro-garantia; 

III. Fiança bancária. 

§2º Para obras, serviços e fornecimentos acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a 

obrigação a que se refere o caput deste artigo poderá varia entre 50% (cinquenta por cento) 

e 100% (cem por cento) do valor do contrato. 

§3º Nas contratações não abrangidas pelo §2º, a garantia poderá variar entre 20% (vinte por 

cento) e 50% (cinquenta por cento). 
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§4º O percentual de garantia exigido deverá, obrigatoriamente, constar do instrumento 

convocatório, sendo justificado mediante análise de custo-benefício que considerará os 

fatores presentes no contexto da contratação. 

§5º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída ao longo da fiel execução 

do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§6º 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. 

§7º Nos casos em que o seguro-garantia for adotado, deverá ser exigida cláusula que vincule 

a seguradora à assunção das obrigações contratadas. 

§8º Nas situações previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o percentual da garantia 

exigida do contratado será demonstrado através de parecer técnico aprovado pela autoridade 

competente. 

§9º Não será exigida a garantia prevista no artigo 1º nas obras, serviços e compras de 

pequeno valor que a lei dispense qualquer modalidade de licitação. 

§10º Aplica-se o disposto nesta lei aos aditivos que, a qualquer título, possam majorar o 

contrato original. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar esta lei no prazo de 180 dias da entrada em vigor da mesma. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas disposições em contrário. 

 

Cornélio Procópio, 05 de maio de 2016. 

 
 
 
 

Rafael Haddad Manfio 
Vereador – REDE 
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PROJETO DE LEI Nº 019/2016 

DATA: 05/05/2016 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

A presente proposição se justifica na absoluta necessidade de ampliar os 
meios para a fiscalização e controle da contratação entre a Administração pública e o 
particular. 

 Nesta senda, a legislação federal que regula a matéria, Lei 8.666/1993, não 
dispensa às garantias dos contratos firmados com o Poder Público, a necessária atenção, 
sendo estas garantias, de adoção facultativa, ou seja, não obrigatórias, e limitadas a 
percentual ínfimo, diga-se, máximo de dez por cento do valor do contrato. 

 Resta claro e evidente que os percentuais atuais de garantia previstos na 
legislação geral são insuficientes e defasados, não se prestando a cobrir qualquer risco do 
negócio, de modo que a majoração ora proposta nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do 
presente projeto, deverá conferir maior segurança ao Município quanto ao cumprimento dos 
contratos administrativos. 

 Outro aspecto importante do projeto em colação, é a previsão da modalidade 
seguro - garantia. Com o aumento do valor segurado, este modal de garantia impõe grande 
responsabilidade à seguradora, que passará a compartilhar o acompanhamento e a 
fiscalização do objeto contratual, garantindo, por óbvio, mais segurança no integral 
cumprimento do contrato pelas partes. 

 O mesmo ocorre na modalidade fiança bancária, em que a própria instituição 
bancária é fiadora da empresa contratada e, por consequência, fiscal do cumprimento do 
contrato. 

 Importa asseverar que está em trâmite no Senado Federal o PLS n. 599/2013, 
o qual, na linha desta proposição, objetiva emprestar à Lei de Licitações e Contratos (Lei 
8.666/1993) uma maior efetividade, pois que obriga a contratação de garantia, assim como 
majora seus percentuais mínimos.  

 Por derradeiro, mas não menos importante, não se pode perder de vista que 
a presença obrigatória de uma seguradora, ou uma instituição bancária, garantindo os valores 
contratados, deverá concorrer para que estes valores sejam sempre razoáveis e proporcionais, 
evitando a ocorrência de superfaturamentos e desvios das verbas empregadas. Como muito 
se ouve falar, nos três níveis de governo. 

 Portanto, espera-se o apoio dos senhores vereadores para a aprovação da 
matéria, tendo em vista sua relevância e importância para a credibilidade da Administração 
Pública. 

Sala das Sessões, 05 de maio de 2016. 

 

Rafael Haddad  
Vereador - REDE 


