
2ª REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE SEGUROS DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO 
DIA 20 DE ABRIL DE 2021, ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

 

PRESENÇAS: Presidente Conselho Empresarial de Seguros Sérgio Frade, 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman, Vice-presidente do Conselho 
Landulfo Ferreira, Palestrante Sr. João Neto – CEO da Pottencial Seguradora, 
Presidente Conselho de Assuntos Jurídicos Dr. João Café Novais, Luciano 
Oliveira, Eduardo Gabriel Diniz, José Osvaldo de Miranda, Omar Dantas Meira, 
João Geo, Miguel Roldão, Lucio Oliveira, Naiara Dias, Fábio Gobara, Aníbal 
Gomes, João Bosco Cançado, Roberta Tókio, Ilma Campos, Laurindo, José 
Epiphânio Camillo dos Santos  

ABERTURA: Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho de Seguros 
Sérgio Frade, agradeceu a participação dos membros do Conselho de Seguros, 
dos diretores e associados da ACMinas, convidados e do palestrante Sr. João 
Neto, CEO da Pottencial Seguradora. Lembrou que o Conselho de Seguros é 
um dos diversos Conselhos da ACMinas, relacionado a Gestão de Riscos e 
Seguros. Tivemos a 1ª reunião cujo tema relacionado aos Impactos de Saúde e 
agora a 2ª sobre este tema muito interessante para nós e para os associados da 
ACMinas sobre Nova Lei de Licitações; 

O coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Marcos Brafman, 
cumprimentou a todos os membros do Conselho, convidados e Palestrante Sr. 
João Neto, justificando ausência do Presidente Anchieta que neste momento se 
encontra em reunião na ALMG. Parabenizou o Conselho, pelo trabalho 
competente que trás aos nossos associados. “Agradeço por nos brindarem com 
esta apresentação, pois o objetivo de nossos Conselhos é levar temas relevantes 
aos nossos Associados como esta nova Lei que será o tema desta reunião”.  

Vice-presidente do Conselho Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior – 
Introdução ao Tema - NOVA LEI DE LICITAÇÃO E O SEGURO GARANTIA – 
“A nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/21, foi sancionada em 1º de abril de 
2021, com 126 vetos, e veio modernizar a legislação para adequar a contratação 
pela Administração Pública aos tempos atuais – “digitais e eletrônicos”! Diante 
da limitação de nosso tempo para esta exposição, vou deixar de fazer uma 
cronologia completa das principais normas a partir da Lei 8.666/93, mas gostaria 
de destacar que desde então temos um ambiente de profícua atualização 
legislativa. Podemos citar a Lei 8.987/95 – Lei das Concessões Públicas. Lei 
10.520/02 – que regulamentou o Pregão. Lei 11.079/04 – Lei das PPPs – 
Parcerias Público Privadas. Decreto 5.450/05 – regulamentou o Pregão 
Eletrônico – depois regulamentado pelo Decreto 10.024/19. Lei Complementar 
123/2006 – Estatuto Da Microempresa E Empresa De Pequeno Porte.lei 
12.462/2011 que instituiu o RDC – Regime Diferenciado De Contratações 
Públicas – inicialmente feito para as contratações relativas às Olimpíadas, Copa 
das Federações e Copa Do Mundo, mas que passou a ser adotado em várias 
outras situações. Lei 13.303/16 – Lei das Estatais; Por fim as Leis 13.979/2020, 



14.065/2020 de 14.124/21 todas pertinentes ao combate à COVID 19 e esta 
última que trata da dispensa de licitação na aquisição de vacinas e serviços 
necessários à sua implementação. A nova lei, de que estamos falando, tem 
vigência imediata, especialmente na parte dos crimes em licitações e 
contratos administrativos, que passa a ter um capítulo exclusivo no Código 
Penal, instituído por esta mesma lei. Há, contudo, uma regra de transição de 2 
anos, pela qual caberá à adm. pública escolher qual será a lei de regência do 
processo licitatório e posterior contratação: se a nova lei ou a antiga. Viveremos 
por dois anos com duas leis vigentes. Embora revogue a Lei 8.666/93, a nova lei 
manteve seus princípios, com acréscimo dos princípios da eficiência, 
planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções e, ainda, da 
segurança jurídica. O processo licitatório será agora conduzido por uma nova 
figura, o agente de contratação, preferencialmente um servidor efetivo ou 
empregado público permanente, auxiliado por equipe de apoio, mas que 
responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro 
pela atuação da equipe. Na contratação de bens e serviços especiais, cujo objeto 
não seja rotineiramente contratado pela adm. pública, poderá o agente de 
contratação ser substituído por comissão formada por no mínimo 3 membros, 
com responsabilidade solidária. O processo licitatório será preferencialmente 
eletrônico, devendo haver justificativa para licitação presencial. Naquilo que nos 
interessa diretamente, temos que a nova lei trará impactos relevantes para o 
Seguro Garantia. Isto porque a nova legislação permitirá a contratação de 
cobertura de até 30% do valor do projeto em caso de não execução de uma 
obra, seja ela estadual, municipal ou federal, cujo contrato supere o valor de 
r$ 200 milhões de reais, são as conceituas obras de grande vulto. lembrando 
que o percentual previsto na Lei 8.666/93, ainda em vigor, como veremos, era 
de até 10%.  “Art. 99. nas contratações de obras e serviços de engenharia de 

grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-

garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta lei, em percentual 

equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.” Mas se 
houve uma ampliação do limite de garantia a ser contratado por meio do seguro 
garantia isto também trará para o mercado segurador maiores 
responsabilidades, e imporá que as seguradoras atuem de forma muito mais 
próxima não apenas na execução da obra, mas todo o projeto, do início ao 
fim. será necessário avaliar inclusive se alguns projetos são viáveis do 
ponto de vista técnico e operacional. Portanto a análise contratual ganha um 
peso enorme! O subscritor vai precisar de conhecimento específico sobre o 
objeto licitado, o projeto a ser executado pelo tomador da garantia. será 
preciso uma habilidade e agilidade para identificar se existem, por 
exemplo, fornecedores e insumos para garantir a execução da obra 
naquele local. Pensemos aqui em obras no interior da região norte do país, em 
que o transporte de peças e máquinas necessárias à execução da obra 
demandam maiores esforços e meios muitas vezes inadequados. lembremos, 
guardadas as devidas proporções do encalhe do navio EVER GIVEN no canal 
de Suez! O quanto este sinistro atrasou entregas e repercutiu em grande parte 
do comércio marítimo internacional. Também precisamos estar atentos que nos 
termos do artigo 102 da nova lei, o Estado passou a considerar a seguradora 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102


como parte do contrato (interveniente anuente)! Isto vai trazer muitas dúvidas, 
questionamentos e responsabilizações antes não existentes. A regulação de 
sinistros, a meu ver, mudará significativamente. lembrando que o sinistro será 
constatado quanto houver execução incorreta, inexecução total ou parcial. 
“art. 102. na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá 

exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a 

obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, 

assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que: I - a 

seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 

anuente e poderá: a) ter livre acesso às instalações em que for executado o 

contrato principal; b) acompanhar a execução do contrato principal; c) ter acesso 

a auditoria técnica e contábil; d) requerer esclarecimentos ao responsável 

técnico pela obra ou pelo fornecimento;”  De todo modo, precisamos encarar a 
nova lei sob vários outros aspectos e não apenas quanto ao nosso mercado. 
Segundo especialistas que têm se pronunciado desde a promulgação da nova 
lei de licitações, as mudanças, esperadas desde a década de 90, reduzirão 
incertezas sobre a execução de obras e aumentarão a capacidade do brasil de 
atrair investimento estrangeiro. As obras de infraestrutura, como nos casos de 
saneamento, concessões de portos e aeroportos, telecomunicações, energia e 
gás deverão ser contempladas pela nova lei. é de se esperar que as novas 
regras, em especial com a redução de incertezas quanto a execução de projetos, 
tragam maior segurança jurídica para que empresas estrangeiras atuem no 
Brasil Mas, voltando ao tema central deste nosso encontro, o que creio que será 
plenamente explorado e explanado pelo Sr. João Géo Neto, as seguradoras 
terão uma nova forma de atuar neste nicho específico, de garantias de obras 
públicas, verificando, como eu já disse, a viabilidade técnica do projeto e indo 
até mesmo à idoneidade do licitante e do licitado. para isto a seguradora deverá 
ter livre acesso para acompanhar e fazer auditoria na execução da obra, e se 
perceber que algum desvio foi cometido, desde logo sinalizar, sob pena de não 
agindo de imediato, ser complacente e ser envolvida em pleitos e aspectos para 
além da garantia securitária. O mercado, pelo que tenho visto e conversado, já 
vem se preparando para estas mudanças, especialmente no que toca à 
subscrição mais próxima, embora tudo isto vá resultar em um custo maior, por 
óbvio, já que a seguradora passará a oferecer um serviço com maior eficiência, 
ajudando no monitoramento da execução do contrato. Este modelo é semelhante 
ao que é adotado no mercado norte americano, onde há uma parceria entre as 
seguradoras, o corretor e o cliente (tomador) da garantia. lá as seguradoras 
conhecem o pipe line, ou mapa estrutural do cliente na execução de seu objeto 
empresarial, e ajudam a dimensionar e avaliar os projetos antes de se decidir 
por participar de uma licitação. todos estes players são parceiros e não ficam 
apenas na intermediação e venda do seguro garantia. Aqui vale abrir um 
comentário no sentido de reafirmar algo que por vezes é mal compreendido ou 
mesmo não falado. é que em processos de licitação, como de resto em toda a 
atividade estatal não se admite a atuação de intermediários. portanto, as leis e 
normas infralegais que vedam a participação do corretor de seguros na 
contratação destes pela administração pública continuam em vigor. o Estado não 
precisa e nem deve precisar de intermediários para contratar! Sua estrutura, e ai 



eu me refiro às comissões de licitação e pregoeiros deve ser capacitados para 
tal fim. o que não impede que o estado possa, quando necessário, se valer de 
consultoria e suporte técnico, mas não se trata da intermediação para 
contratação de seguros. Por certo que o corretor de seguros continua e 
continuará tendo uma relevante participação no esclarecimento e orientação de 
seus clientes quanto às melhores coberturas que se adequam às exigências da 
licitação e indicação de seguradoras que ofereçam melhores produtos e 
coberturas. Ainda quanto às novidades, três pontos creio merecem ser 
destacados: Os contratos poderão conter Cláusula de “step in” ou seja, a 
seguradora assume a obra em caso de inexecução do projeto, com a contratação 
de uma nova construtora para tal fim. por certo que as companhias farão o 
cálculo do que vale mais à pena, executar o que falta o pagar ao segurado o 
valor da garantia.   

A) Contratação Integrada – exemplo serviços de engenharia – uma mesma 
empresa faz o projeto básico e executivo e executa a obra! “Art. 6º Para 
os fins desta Lei, consideram-se: 

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços 

de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e 

desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de 

engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar 

montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e 

suficientes para a entrega final do objeto;” 

 
B)  Diálogo Competitivo – uma nova modalidade de licitação - Adotada na 

União Europeia desde 2004, mas também muito comum no EUA, tem a 
função de oferecer soluções para as contratações complexas da 
Administração Pública por meio de diálogo com a iniciativa privada. assim, 
por meio do diálogo competitivo, o órgão licitante define suas 
necessidades e os critérios de pré-seleção de licitantes. A partir daí são 
feitas as ponderações e apresentadas soluções e alternativas, se 
estendendo o diálogo até que seja possível definir a solução mais 
adequada. em seguida, os participantes da licitação poderão apresentar 
suas propostas. 
 

Esta é sim uma mudança radical – na experiência internacional cada tomador 
comparece com a sua seguradora.  

Posição dos resseguradores: Ainda nos parece cedo para afirmativas, mas o 
certo é que os impactos à toda a cadeia da operação de seguros também 
alcançará os contratos de resseguro. como o mercado de resseguro se 
posicionará será uma questão de tempo, mas certamente estão receosos com 
os novos modelos e em se tratando de Brasil é compreensível que estejam ainda 
receosos e sem expressas manifestações até aqui. Mas é bom destacar, desde 
logo, que diversas das novidades quanto à atuação do Segurador não se 
encaixam nos contratos praticados atualmente pelos Resseguradores, com 
destaque para a Contratação Integrada. Por fim, precisamos lembrar que os 



órgãos reguladores do mercado de seguros (CNSP e SUSEP) já vêm 
assinalando, ou melhor, assinalando seria algo como um aviso ou uma fase 
prévia, na verdade já vêm verdadeiramente dando ao mercado uma liberdade 
bem ampla para a criação de produtos e, claro, tarifação, é o que temos na 
Resolução 407 do CNSP que dispõe sobre os princípios e as características 
gerais para a elaboração e a comercialização de contratos de seguros de danos 
para cobertura de grandes riscos. Ainda, é de se indagar, como ficará os termos 
da Circular SUSEP 477/13, que dispõe sobre o Seguro Garantia e traz condições 
padronizadas? Agradeço ao presidente Sérgio Frade pelo convite e 
oportunidade para fazer esta breve introdução ao tema, que, com toda certeza, 
será mais bem explorado e explicado pelo João Géo Neto, CEO da Pottencial 
Seguradora, esta que é uma genuína seguradora mineira especializada, dentre 
outros ramos, no Seguro Garantia. 

Pronunciamento Sr. João Neto – CEO da Pottencial Seguradora – Impactos 
da Nova Lei de Licitações no Mercado de Seguro Garantia – Quero 
agradecer ao Sérgio Frade, Presidente do Conselho e a ACMinas pelo convite e 
oportunidade de estar com todos vocês, falando sobre tema. O Landulfo 
praticamente disse tudo e quase que já vamos ás perguntas. Gostaria de dizer 
que a Pottencial é uma seguradora mineira, líder no mercado de Seguro 
Garantia. 

Impactos – A Lei 14.133/2021 de 1º de abril, revogando Lei de 5 anos e regula 
toda a relação pública privada. mas com 2 anos para transição. Em 01/04/2021, 
o Presidente Jair Bolsonaro efetivou a esperada sanção do novo marco legal de 
licitações e contratos administrativos (“Novo Marco Legal de Licitações”), que foi 
intitulado pela Lei nº 14.133/2021. Após 25 anos de tramitação no Congresso 
Nacional, em 10/12/2020, o Projeto de Lei nº 4.253/2020 foi aprovado pelo 
Senado Federal com o intuito de substituir a Lei de Licitações - Lei 8.666/93, a 
Lei do Pregão - Lei 10.520/02 e o Regime Diferenciado de Contratações - Lei 
12.426/11.  Em que pese entrar em vigor na data de sua publicação, o Novo 
Marco Legal de Licitações prevê um prazo de vacatio legis de 2 (dois) anos, que 
será essencial para que os agentes públicos e os entes privados se adaptem às 
modificações introduzidas pelo novo texto legal ao universo das contratações 
públicas. O valor da garantia, que sob o manto da Lei nº 8.666/93, não podia 
exceder a 5% do valor do contrato e apenas para obras, serviços e fornecimentos 
de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, desde que demonstrado através de parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente, poderia ser elevado para até 10%, passa 
a ser de 5% do valor inicial do contrato, podendo esse percentual ser majorado 
em até 10%, desde que justificada pela complexidade técnica e riscos 
envolvidos. O percentual da garantia nas obras e serviços de engenharia de 
grande vulto, que sob a luz da Lei nº 8.666/93, ainda vigente, é de até 10% (dez 
por cento) do valor do contrato, passará a ser de até 30% (trinta por cento) do 
valor inicial do contrato. Outra grande expressiva mudança trazida pelo texto da 
Lei. 14.133/2021 é o valor atribuído a uma obra ou serviços para ser classificada 
como de grande vulto. A Lei nº 8.666/93, que hoje considera aqueles cujo valor 
estimado seja superior a R$ 37.500.000,00, passará a ser aqueles que 



ultrapassem R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). O step-in, como é 
conhecida a cláusula de retomada, é previsto no ordenamento jurídico brasileiro 
desde 2015, por meio da Lei nº 13.097, que alterou a redação da Lei de 
Concessões nº 8.987/1995 e da Lei das Parcerias Público Privadas nº 
11.079/2004, pela qual previu-se a possibilidade dos financiadores e 
garantidores do projeto procederem à assunção do controle ou da administração 
temporária da concessionária para promover sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços. No âmbito do seguro 
garantia, a Circular SUSEP 477 já previa a possibilidade de a seguradora 
executar o objeto do contrato garantido na hipótese de inadimplemento do 
contratado ao invés de proceder com a indenização em dinheiro dos prejuízos 
experimentados pelo contratante. Por sua vez, ainda que o step-in já fosse 
legalmente permitido, a formalização desse instituto no Novo Marco Legal de 
Licitações traz maior segurança jurídica aos players envolvidos nessa relação 
contratual e exerce um papel importante para resguardar a entrega de obras 
para o desenvolvimento e crescimento do país Ressalta-se que, se previsto no 
edital, a retomada da obra não é mandatória à seguradora detentora do risco, já 
que o novo texto legal concede discricionariedade à seguradora em optar entre 
realizar o step-in e executar e concluir o objeto do contrato ou pagar a 
integralidade da importância 

Debates: Sérgio Frade – Qual o papel do Gerente de Sinistro nesta nova etapa? 
Fábio Gobara – O tipo de responsabilidade é a que está sob a vigência da 
antiga. As Seguradoras tem que funcionar de fato como parceiro e entender 
quem é o contratado e conhecer sua capacidade técnica e financeira. Sergio 
Frade – Com esta maior responsabilidade, você prevê o acompanhamento das 
obras? Fábio Gobara – Com a aproximação, tem muito o que se evitar de 
sinistro que quando acontecer sem este acompanhamento pode ser muito pior. 
Sérgio Frade – Entendo que as Seguradoras se preparem para o 
acompanhamento das obras, voltado para a mitigação de riscos.  João Neto – 
Tem que haver uma confiança, estar mais próximo e o conhecimento do cliente 
e vamos sim acompanhar toda a obra.  

Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos – Dr. João Café 
Novais – Parabéns pela apresentação, cumprimento a todos. Minha presença 
aqui, é para informar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um projeto 
“Destrava Minas” com objetivo de uma força tarefa com identificação de projetos 
que estão com obras paradas públicas. Haverá uma sessão de mediação para 
que a obra possa ser retomada criando ambiente para destravar as obras.  A 
ACMinas quer saber quais são as obras para que vocês possam trabalhar o 
produto seguro para terminar estas obras. Quem sabe fazemos uma reunião 
sobre este tema e aprofundar mais este assunto. Sérgio Frade – Excelente 
sugestão, e creio que o Landulfo possa nos orientar neste assunto. Landulfo de 
Oliveira Ferreira Júnior – Eu agradeço ao João Café por esta intervenção de 
irmos ao TJMG e dentro do projeto levar o Instituto Seguros, em garantia que 
não de vultos, sinistralidade baixa ou alta. Ilma de Lara Campos – Sobre sinistro 
“0” não tenho noção do valor, principalmente nesta pandemia, se teve obras 
paradas. Fábio Gobara – A sinistralidade está em torno de 18 a 22% em 52 



milhões. E o responsável pelas obras inacabadas na maioria das vezes é o 
próprio governo que quebra o contrato. Mas antes do sinistro, nós temos a 
expectativa do sinistro e podemos fazer os ajustes. Roberta Tókio – Parabéns 
pela apresentação, gostaria de saber se esta lei comtempla obras abaixo dos 
valores citados. Fábio Gobara – A nova Lei é para todos e o governo pode optar 
pela nova lei, ou continuar com o regime anterior, no limite de 86 milhões e 
podemos nos valer da antiga também. Omar Dantas Meira – Parabéns pela 
apresentação esclarecedora e esta Lei será muito importante para o país, ara 
sua infraestrutura. A Pottencial está no caminho certo e é um orgulho para nós, 
ser mineira.  Sérgio Frade – Este é uma situação nova, que carece de muitos 
debates. É um conjunto de ações que a ACMinas está implementando mostra a 
força e a importância do seguro como instrumento para o desenvolvimento de 
nossos associados. Quero destacar a importância dos Planos de Saúde, que 
extrapolou neste período de pandemia. Digno de nosso reconhecimento e 
aplausos importante para a economia mineira.  

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman -   Parabéns, 
agradeço ao João, ao Fábio, ao Landulfo. Como disse, é realmente um debate 
de alta qualidade para os nossos associados. Sobre a palavra do João Café, 
para unir os trabalhos dos dois conselhos, pergunto se seria viável convidar o 
Desembargador José Arthur para um debate conjunto destes dois Conselhos.  

CEO João Neto – Agradeço a todos pela oportunidade e quem sabe possamos 
criar um canal de debates para esclarecimentos de dúvidas a respeito deste 
tema e desde já me coloco à disposição para quaisquer questionamentos.  

NCERRAMENTO: E por não haver mais assunto em pauta, o Presidente Sérgio 
Frade agradecendo a presença de todos, disse aceitar a sugestão e vamos sim 
estudar o assunto e peço ao Landulfo que nos auxilie nesta questão. Em 
seguida, deu por encerrada a reunião Zoom. Belo Horizonte, 20 de abril de 2021 
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