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Instrumento n° XXXXXXXXXXXXX firmado com o DNIT, na modalidade de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
cujo
objeto
é
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
No caso, o consorciado/convenente/interveniente/fornecedor em questão
praticou as seguintes irregularidades as quais deram ensejo à lavratura do Auto de
Infração Ambiental em questão: Descrever as irregularidades na execução do
instrumento por parte do consorciado/convenente/interveniente/fornecedor (infrações
a cláusulas contratuais e/ou normas ambientais) tiveram como consequência a
lavratura do Auto de Infração Ambiental nº XXXXXXX, em face do DNIT pelo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX....
Desta
forma,
fica
a
pessoa
jurídica
(ou
consórcio)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intimada a ressarcir o DNIT no valor de R$ XXXXXX,XX,
bem como realizar as seguintes providências: Descrever eventual obrigação de reparar
danos ambientais....
Segue, em anexo ao presente ofício, a GRU referente ao valor a ser ressarcido. O
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor deverá comprovar o efetivo pagamento
junto ao DNIT no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do vencimento da referida GRU.
OU
(Casos
de
impossibilidade
de
responsabilização
do
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor)
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral, no uso das atribuições constantes no art. 3º da
Instrução Normativa DG nº XX/2017, de XX de xxxxxxxx de 2017, publicada no D.O.U.
em XX/XX/2017, seção X, página XXXXX, vem INTIMAR à pessoa jurídica (ou consórcio)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, na
pessoa de seu representante legal, do teor da DECISÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR
ADMINISTRATIVA Nº XX/2017/DG/DNIT, a qual REFORMOU ...OU...ANULOU a DECISÃO
nº XX/2017/DIREX/DNIT (ou SR/DNIT/XX), que constatou a responsabilidade do
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor em questão pelos custos ambientais
decorrentes do Auto de Infração Ambiental nº XXXXXXXX, emitido pelo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em razão da ausência de responsabilidade do referido
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor ...OU... da ocorrência de prescrição
...OU... da ocorrência de decadência ...OU... da ocorrência de nulidade no processo
administrativo, conforme apurado no Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX (Processo
aberto para fins de PRCA).
Não obstante a presente informação, destaca-se que o processo se encontra
à disposição do interessado para eventuais consultas, caso em que, a qualquer
momento podem ser solicitadas cópias integrais dos autos, desde que requeridas
formalmente ao Protocolo desta Diretoria Geral e efetuado o pagamento da respectiva
Guia de Recolhimento da União-GRU em relação ao Serviço de Cópias.
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor Geral

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa, com a finalidade de instituir o
rito do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR, referente às
infrações praticadas pelos contratados ou licitantes contra o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, bem como regulamentar a competência para a
aplicação de sanções administrativas cabíveis, conforme previsto nos contratos,
instrumentos convocatórios, normas e leis que os regem.
Art. 2º As sanções de que trata a presente Instrução são: advertência, multa,
suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de licitar e contratar
com a Administração Pública, declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993, art. 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da
Lei 12.462 de 04 de agosto de 2011 e suas alterações posteriores, que regulamentam as
licitações e os contratos na Administração, estabelecendo a Sistemática para a aplicação de
penalidades face a impropriedades cometidas por fornecedores, pessoas físicas e jurídicas,
no bojo da fase licitatória e/ou contratual, oriunda deste Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.
Art. 3º As definições dos termos descritos nesta Instrução Normativa
encontram-se no Glossário (Anexo I).
Art. 4º A adoção dos procedimentos descritos nesta norma não elide a realização,
a qualquer tempo, do rito próprio da Lei nº 12.846, de 1.º de agosto de 2013, bem como nos
casos previstos no Decreto Regulamentador nº 8.420, de 18 de março de 2015 .
CAPITULO I
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 5º O Pregoeiro, o presidente de comissão de licitação, o fiscal, e na
ausência ou impedimento deste, o gestor do contrato e, excepcionalmente, o chefe
imediato, quando for o caso, deverá intimar o fornecedor, para que apresente no prazo de
5(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do ofício, esclarecimentos e/ou
providências para resolução das eventuais irregularidades apontadas.
§1º Após análise dos esclarecimentos e/ou providências apresentadas,
entendendo por acatar a manifestação e pela não instauração do processo para fins de
apuração de responsabilidade, desde que devidamente fundamentada, a documentação
deverá ser anexada no processo da licitação e/ou contrato.
§2º Após análise da manifestação do fornecedor, ou caso não sejam
apresentadas justificativas e/ou providências, entendendo pela instauração do PAAR,
deverá ser elaborada Nota Técnica, na qual constará:
I - relato dos fatos e análise da manifestação do interessado, se houver, bem
como enquadramento da impropriedade a ser apurada;
II - exposição de motivos que deram causa à solicitação de abertura do
procedimento administrativo;
III - consequências para Administração Pública advindas do ato infracional, com
relação ao andamento do certame e/ou contrato; e
IV - memória de cálculo, nos casos de eventual aplicação de multa.
§3º Ato contínuo, solicitará abertura de PAAR à respectiva autoridade
competente, conforme definido no art. 13 da presente instrução.
§4º A autoridade competente, após análise formal do processo,
motivadamente, decidirá:
I - pela complementação de informações, quando não preencher os requisitos
formais previstos no §2º do presente artigo, retornando os autos ao servidor responsável
pela solicitação de abertura do PAAR;
II - pela não instauração do processo, por entender que a situação não é
motivo para instauração de PAAR;
III - pela abertura do PAAR, caso em que adotará as providências do art.7º
desta instrução.
§5º Da decisão não instauração do processo, o interessado deverá ser intimado
nos termos do art. 10 desta instrução.
§6º Em caso de instauração do procedimento, a autoridade competente deverá
intimar o fornecedor, mediante expedição de Ofício acompanhado da Nota Técnica,
prevista no §2º, e demais atos instrutórios, para que apresente defesa administrativa no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento, conforme disposto no art.
10 desta instrução.
§7º Nos casos em que o fornecedor não apresentar defesa prévia, a autoridade
competente, prevista no art. 13, proferirá a decisão de 1ª instância e intimará a parte para
que apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis.
§8º Em caso de apuração de supostas irregularidades na execução de contrato
coberto por seguro garantia, a Administração deverá oficiar a seguradora da expectativa de
sinistro.
Art. 6º É vedada a abertura do processo de PAAR sem os documentos e
informações citados no art. 5º da presente instrução, que constituem a motivação do ato
administrativo.
Seção II
Da Instauração
Art. 7º O procedimento de apuração de responsabilidade de que trata esta
Instrução será autuado em processo com numeração única e instruído pela Sede, pela
Superintendência Regional ou Administração Hidroviária, devendo conter os seguintes
documentos, conforme o caso:
I - irregularidade cometida por Licitante:
a) A descrição dos fatos, local, e demais circunstâncias que caracterizem o
suposto descumprimento da obrigação;
b) Qualificação da licitante;
c) Cópia da ata da sessão do procedimento licitatório;
d) Nota Técnica, relatando o impacto do descumprimento;
e) Intimação, anterior a abertura do processo, citada no art. 5º e seus
parágrafos;
g) Outros documentos que comprovem e/ou elucidam os fatos;
h) Solicitação para abertura de PAAR, com documentos do 5º e seus
parágrafos;
II - Irregularidade cometida por Contratante:
a) A descrição dos fatos, local, e demais circunstâncias que caracterizem o
suposto descumprimento da obrigação;
b) Qualificação do contratado;
c) Cópia da ata da sessão do procedimento licitatório;
d) Cópia integral do contrato, incluindo termos aditivos e apostilamentos;
e) Cópia da garantia apresentada pelo fornecedor ao DNIT;
f) Cronograma e diário de obra;
g) Data de início da contagem do prazo de atraso para contagem da multa;
h) Parecer técnico, relatando o impacto do descumprimento;
i) Memória de cálculo, nos casos em que couber a aplicação da multa;
j) Intimação, anterior a abertura do processo, citada no art. 5º e seus
parágrafos;
l) Outros documentos que comprovem e/ou elucidam os fatos;
m) Solicitação para abertura de PAAR, com documentos do 5º e seus
parágrafos;
Art.8º Os servidores citados no art. 5º deverão abster-se de dirigir novas
comunicações ou estabelecer tratativas relativas ao objeto da intimação, sem dar prévio
conhecimento a autoridade competente, responsável pela condução do PAAR.
Art. 9º As infrações correlatas, cometidas nas mesmas condições de tempo e
lugar semelhantes, no mesmo procedimento licitatório ou contrato, serão objeto do
mesmo PAAR, exceto quando se tratar de infratores distintos.
Parágrafo único. Para infrações cometidas em uma mesma atividade de
fiscalização, serão lavradas tantas notificações de infrações quantas forem as infrações
constatadas.
Seção III
Da Intimação
Art. 10. A intimação, por meio de Ofício, será realizada pessoalmente, com
anotação de recebimento por parte do fornecedor, ou por meio de Aviso de Recebimento
- AR, pela agência dos Correios, juntado ao processo.

ANEXO X
AVISO DA DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE PRCA
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições constantes no art. 3º da Instrução
Normativa XX/2017/DG, de XX de XXXXXX de 2017, com publicação no DOU em XX de
XXXXXX de 2017, Seção XX, página XXX, resolve RATIFICAR a decisão de Primeira
Instância, proferida pelo Diretor Executivo (ou Superintendente da SR/DNIT/XX),
publicada no DOU de XX de XXXXXX de 2017, Seção XX, página XXX, que constatou a
responsabilidade da Pessoa Jurídica (ou Consórcio) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., CNPJ nº
XXXXXXXXXXXXXXXXX, pelos custos ambientais decorrentes do Auto de Infração
Ambiental nº XXXXXXXX, emitido pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo em vista a
conduta realizada pelo referido consorciado/convenente/interveniente/fornecedor no
âmbito do Instrumento nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme apurado no Processo
Administrativo nº XXXXXXXXXX (Processo aberto para fins de PRCA) e exposto na
DECISÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR ADMINISTRATIVA Nº XX/2017/DG/DNIT.
O Auto de Infração Ambiental nº XXXXXXXXX, lavrado em face do DNIT pelo XXXXXXXXXXXX,
com base no art. XX...., tem como descrição da infração: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Conforme verificado no Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX (Processo
aberto para fins de PRCA), o Auto de Infração Ambiental nº XXXXXXXXX foi lavrado em razão
de ações realizadas pela referida empresa na execução do Instrumento n° XXXXXXXXXXXXX
firmado com o DNIT, na modalidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cujo objeto é
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. No
caso, o consorciado/convenente/interveniente/fornecedor em questão praticou as
seguintes irregularidades as quais deram ensejo à lavratura do Auto de Infração Ambiental
em questão: Descrever as irregularidades na execução do instrumento por parte do
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor (infrações a cláusulas contratuais e/ou
demais normas ambientais) que tiveram como consequência a lavratura do Auto de Infração
Ambiental nº XXXXXXX, em face do DNIT pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX....
Desta forma, a pessoa jurídica (ou consórcio) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
deve ressarcir o DNIT no valor de R$ XXXXXX,XX, bem como realizar as seguintes
providências: Descrever eventual obrigação de reparar danos ambientais....
Não obstante a presente informação, destaca-se que o processo se encontra
à disposição do interessado para eventuais consultas.
OU
(Casos
de
impossibilidade
de
responsabilização
do
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor)
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições constantes no art. 3º da Instrução
Normativa XX/2017/DG, de XX de XXXXXX de 2017, com publicação no DOU em XX de
XXXXXX de 2017, Seção XX, página XXX, resolve REFORMAR ...OU... ANULAR a decisão
de Primeira Instância, proferida pelo Diretor Executivo (ou Superintendente da
SR/DNIT/XX), publicada no DOU de XX de XXXXXX de 2017, Seção XX, página XXX, que
constatou
a
responsabilidade
da
Pessoa
Jurídica
(ou
Consórcio)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, pelos custos ambientais
decorrentes do Auto de Infração Ambiental nº XXXXXXXX, emitido pelo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em razão da ausência de responsabilidade do referido
consorciado/convenente/interveniente/fornecedor ...OU... da ocorrência de prescrição
...OU... da ocorrência de decadência ...OU... da ocorrência de nulidade no processo
administrativo, conforme apurado no Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX (Processo
aberto para fins de PRCA) e exposto na DECISÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR
ADMINISTRATIVA Nº XX/2017/DG/DNIT.
Não obstante a presente informação, destaca-se que o processo se encontra
à disposição do interessado para eventuais consultas.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor-Geral
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 24 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o rito de aplicação das penalidades
previstas nas Leis 8.666 de 21 de junho de 1.993,
10.520 de 17 de julho de 2.002 e 12.462 de 04 de
agosto de 2.011, instituindo o rito procedimental
conexo ao Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade - PAAR das infrações praticadas por
fornecedores, na fase licitatória e/ou contratual, no
âmbito
deste
Departamento
Nacional
de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.
A DIRETORIA COLEGIADA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES-DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução nº 26, de 05 de maio de 2016, publicado no DOU, de 12
de maio de 2016, aprovação da Diretoria Colegiada, em sua reunião do dia 31 de dezembro
de 2018, constante do Relato nº 40/2019/DIREX, o qual foi incluído na Ata da 19ª Reunião
Ordinária da Diretoria Colegiada de 2019, realizada em 20 de maio de 2019, e tendo em
vista o constante do Processo Administrativo nº 50600.069452/2014-29, resolve:
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

