Mmtsténo da Infraestrutuia
Departame to Naaonal de Infraestrutura de T ansportes
Dimto a de Admmistração e Finanças

RRCOMRNDAÇAO DAF N'0/2019 — Cronolo ia de P g

tos

Reporto-me ao Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados da Gestão
- Cronologia de Pagamentos, da Controladona Geral da Un ão — CGU que trata de
soão de controle reahzada com o objctivo de a aliar a governança e os co boles mtemos do
DNIT, no tocante ao adequado cumpnmento da ordem cronológica de pagamento Também fez
e t as atrasos de
t d
psn do escopo avaliar as consequenc'
p g ento.

n'01900002

I.

Na avahação reahzada, o Relatório P li ma apontou recomendações no se t do de
aprt o o p ocesso de pagamentos, especialmente, o tocante a classificação de pagamentos
por Instmção de Pagamento — IPG — atividades acessórias
3.
Com o obletivo de garanur a isonomia, ai p ssoalidade e a moralidade na realização
tos, esta D retona de Administração c Fi
ças recomenda
d p g
2.

ais eahzados a amentos na este o I I str ão de Pa amento—
neste D artamento Namonal de Infraestrutwa de
IPG de atividades ac

3.1. N o sw o

ss'as

Trans ortes/DNIT tendo em vista a necessidade de a nmorar a o eman a de contratos e
asse uraraisonomia aim essoahdadee amorahdadenarealiza od a amentos.
Diante disso, os pagamentos classificados na categona IPG devem ser reclassifieados e
conforme
uma das demais categorias previstas na Instrução de Serviço n'5/2017, que
pagos
dismpl na os procedimentos inerentes a organização, d vulgoção e execução da sistemática de
pagamentos no Iimbno do DNIT.
4

Nesse sent do, esclarecemos que será proposta um It ação da IS 15/2017, sendo
rc lwado co jwtamente, um trabalho de aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Fmanceira
com o objetivo de formar filas nas seguintes categonas, independentemente do modelo de
despacho a ser reahzado por oticio de pagamento, ou por IPG, m s obse vendo as fontes e
~pc t a. c I çõe de recwsos, conforme previsão legal e ne essidade operamonal do
sistema o ça e táno e ánanceiro
5

Ass,

a DAP entende que a classificação uulizada de e ser rea li da co pmposta
6.
de sua subletividade e naco de comprometei a impa ial d d na
de e«ti ção, e
real zaç o d pagamentos.

~o

A Lei Pcdcral dc n'.666/1993 em seu anigo 5'etermma a observãnwa da cronologia
de apresentação das faturas como critério defin dor da escolha quanto ao fornecedor que deverá
receber os pagamentos pendentes.
7.

Assim dispõe o art. 5', eaput, da Lei Federal de

n'.666/1993'gpggf
iiiiiisránioos
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Art. 5'odos os valores, preços e custos uttlizados nas ia t Iões terão como
expressão mo etária a moeda corrente namonal, ressalvado o d aposto no art. 42
do seda «nidade d Admiaistração, no pagamcnto das
desta Lct, de
abri aeõcs relati as o f edmento de beas, lo Iões, realizas o d b as
p cstaqão de ser ieos, obedecer, para cada fo te difercncinda de rec sov,
strita ordem cronológica das datas de suas edg bilidades, snl o qu do
e mediaute pré ia
preseatcs relevaates razum de iatcresse públ
tornem
t Mede competente, de idameate public*d, (grifo
jusiifieativa da
nosso)
8

0 dispositivo

9

Oob'

to sarna instáui a o dem cronológ scs, mc lendo a Adm int straoão
a efetuar os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigib hdade dos crédáos
que se apresentem para pagamento

odoestabelemmentodeumaeronolo rede a mncntosé eranttratsenomia

a im essoalidade e a moralidade na
afastando-se a retert ão de mter
d
de exi bilidade dos crédáos

alma ão de

fe entes aos contratos

a amentos

le

t

ca emrazãodaordcm

No ambito do DNIT os proccdime tos crentes a organizacão, di Igaqão e execuqão
da sist ética de pagamentos são norm t ados pela Instruoão de Se Fo DG 15/2017,
observando as seguintes classtftcaqões de apões, fo tes e respectivas in lages de recmsos
(Demats acõ s, P og amas Estratégicos e Créditos E traordinános/Espe
Oflc o de pagamentos de oóras e sem fos/
ii. Ofc o de pagemenios de oó as e se i(os de emendas,
ú)frio de pagemenios de oó as s i Tos e ergenciats,
I o de Pagomenlo (fPG) de oóms e servtfos/
I st pão de Pogamento (IPG) de mon tensão da administrar o,
vt. Insr tão de Pogamenlo (IpG) de t
fe énmas relativas o
c gé ses,
ii. f z/ I o de Pagamento (IPGf de oti dades acessó rtas
10.

leis)'.

11
Nesse sentido, a DAF enviou Oticio-Circular n'463/2019 DAF, de 17 dc julho de
2019, para todas as diretorias setonats, sohmtando escla emmentos e justificativas sobre o
de I ulho.
pagamento de obrigacões por IPG com prazo de retomo at

'1

Restou identificado q e todas as dtretonas realizam pagamentos de diversos contratos
na categoria Instruqão de Pagamento (IPG) de atividadcs acesso ias com base no mt 39 ó
IN 07/2015, conforme consta no processo 50600 023232/2019-41.
12.

3'a

'o

cum nmento dos
Dtante disso ode-se d er e a observãnma da re ra. a a I
rmci ios mencionados ta bé ae ro õe a rota ão do rinci io da economimdade da
com etáivtdadeedaobtcn ãoda ro ostamatsvantaosanalicita ão.
13
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Sendo certo que a dúvida quanto ao recebimento dos créhtos que lhes são de dos e a
a séncia de regras objeti separas realizafão dos pagamentos, const tuiria motivo potenci I de
afasta nento de supostos fomeeedores, ou mesmo de formulaqão de propostas que contivessem
prévias compensafões monetá ias por eventuais pr I I os.
As normas legais vigentes tém como fim não apenas assegurar a Ad mistrafão pública

15.

a contratafão e exm C 0 da melhor proposta p esentada em um procedimento concorrencial,
mas, também, assegurar ao hcitmt contratado uma relatâo juridica que garante a
intangib lidada da equafão económico-financeira que lhe possibihtou a celeb tão do vinculo
idico pretendido.
entes alcan ara os
Assim a enascomointe aires eitoasnormas
16.
ri norosa e or óbvio uma estão fiblica isenta de máculas morais e ili it des
17.

por

maexecu ã ~

'a
nos
que um dos objetivos dessa gestão é amphar a transpa
h,deafirmamos
izar
pagamento do DNIT, buscwuniformizafão dos procedimentos

procedimentos
os pagamentos em at aso

1

Diante do exposto encammho as Diieto as, Coordenaoões-G a s e Supcrintendenciss
estrita obser mma dos normativos cm
Regionms do DNIT, a ecomendaqão acima, pm
mento da I i
destaque, objetivando o reg lar c
18

Brasiha DF, 08 de agosto de 2019
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