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NOTA ORIENTATIVA N°.006/2017 
 
Dispõe sobre responsabilização acerca 
de pagamento indenizado. 

 
O AUDITOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Municipal n°.834/2012 e, 
 
 
Considerando  que Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece, 
como vimos em seu artigo 2.º, que todos os serviços contratados pela Administração 
Pública devem ser precedidos de licitação, salvo as hipóteses nela previstas.  
 
Considerando  que no caso de não ser realizada licitação ou haver qualquer 
nulidade nesta ou na contratação, haverá, por conseguinte, afronta direta às 
disposições do art. 2º e ao art. 26 da Lei 8.666/93 – irregularidade que precisaria ser 
apurada, aplicando-se as respectivas sanções aos responsáveis. 
 
Considerando  ainda que mesmo a contratação sendo nula, não existindo 
responsabilização do contratado, o pagamento dos serviços deve ser efetuado, a 
título de indenização, de conformidade com a regra constante do art. 59 da Lei 
8.666/93, para que não ocorra enriquecimento sem causa, por parte da 
Administração, prática vedada pelo art. 59 da Lei n°.8.666/93 
 
Considerando por fim que se o pagamento ao particular se efetivou, os danos ao 
erário deverão provocar a efetiva responsabilização do agente que lhe deu causa 
para que se reponha os valores e para que se puna exemplarmente quem agiu com 
conduta inadequada a um agente público. 
 
O R I E N T A:  
 
1. Qualquer pagamento realizado a particular a título de indenização seja precedido 
de Termo de Ajuste de Contas, no qual se efetuará a liquidação da despesa nos 
termos dos arts. 60-63 da Lei 4320/64, constando obrigatoriamente a descrição dos 
serviços e a sua quitação. 
 
1.1 O Termo de Ajuste de Contas deverá ser publicado no diário oficial do Estado do 
Espírito Santo em obediência ao princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, 
da Constituição Federal, e no art. 3º, caput, da Lei Federal nº.8.666/93. 
 
2. Após pagamento feito por indenização, deverá a autoridade competente, nos 
termos do parágrafo único do art. 59 da Lei n°.8666/1993, promover a 
responsabilização a quem lhe deu causa, nos seguintes termos: 
 

http://www.camarafundao.es.gov.br/
https://jus.com.br/tudo/licitacao
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2.1 Abertura de procedimento de tomada de contas com o objetivo de apurar os 
fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo 
ressarcimento, nos termos da IN TCEES n°.32/2014. 
 
2.2 Posteriormente, abertura de sindicância objetivando apurar as responsabilidades 
funcionais na conduta do agente público e aplicar penalidades previstas na Lei 
Municipal n°.804/1993.   
 
Fundão, 17 de abril 2017. 

 

 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 
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