
ORIENTAÇÃO  48 PARECER-C 004/2020 DO TCE/MS SOBRE PAGAMENTO 

ANTECIPADO NOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

O Parecer C/TC/MS 04/2020 trata sobre o questionamento da Prefeitura de 

Ponta Porã sobre a possibilidade de antecipação de pagamento aos contratos de 

transporte escolar durante o período de suspensão das aulas.  

A resposta ao questionamento pressupõe que os contratos administrativos 

formalizados para prestação de serviços de transporte escolar preencham as 

condições legais para a antecipação de pagamento/pagamento provisório 

durante o período de suspensão das aulas. 

Para tanto a resposta do TC/MS descreve que a análise deve pautar a partir de 

critérios de conveniência, oportunidade e ponderação entre os pilares da 

economicidade e da função social dos contratos administrativos, cujo resultado 

deve estar alinhado aos instrumentos legais existentes para sua 

operacionalização.  

A resposta alinha entre as ferramentas presentes na própria legislação para a 

resolução do impasse, o seguinte:  

(I) a rescisão, 

(II) a suspensão e  

(III) a revisão contratual;  

Sendo que cada qual com os seus prós e contras, a resposta recomenda que a 

adoção deverá ser detidamente sopesada e considerada pelo gestor, 

especialmente quanto as suas consequências práticas e dificuldades reais de 

implementação. 

RESCISÃO  

Nos termos da resposta a rescisão contratual, conquanto inserida na esfera de 

discricionariedade do gestor público, deve ser vista com extrema cautela, 

porquanto, além de possibilitar ao contratado o ressarcimento das perdas que 

houver sofrido, importará, necessariamente, na deflagração de uma nova 

licitação na retomada dos serviços, sendo inúmeras as dificuldades daí 

decorrentes, seja no aspecto temporal, para a conclusão do certame, seja no 

aspecto financeiro, diante das incertezas quanto a eventual economicidade para 

a entidade administrativa em contrato futuro. 

SUSPENSÃO 



Optando-se o gestor pela suspensão temporária dos contratos de execução 

continuada, remanesce à administração a possibilidade de antecipar os 

pagamentos, condicionados à compensação futura, limitados ao valor 

estritamente necessário para cobrir os custos fixos do contrato. A antecipação 

exige garantia de pagamento por parte do fornecedor. 

REVISÃO CONTRATUAL  

Será possível promover a modificação das cláusulas do contrato, para adequá-las 

ao novo regime de execução e reequilibrar a equação financeira, 

reestabelecendo a relação de equivalência entre encargos e remuneração, 

permitindo-se a remuneração do contratado proporcionalmente aos custos 

incorridos para a manutenção da mobilização operacional, a fim de que os 

serviços estejam à disposição do Poder Público e sejam imediatamente 

retomados quando do retorno das aulas presenciais.  

A escolha pela revisão contratual não deve comprometer a saúde financeira do 

Ente, nem a sua capacidade orçamentária e financeira, devendo o gestor 

promover os necessários estudos de viabilidade. 

 Quanto à remuneração, esta deve ser limitada à cobertura dos custos fixos 

incorridos, com pessoal (envolvendo o pagamento de salários e o recolhimento 

dos encargos sociais incidentes) e administrativos (envolvendo IPVA, 

licenciamento, DPVAT e seguro de responsabilidade civil).  

Quanto à remuneração dos motoristas, deve-se levar em conta a possibilidade de 

redução do salário em virtude da redução da carga horária, conforme permitido 

pela Lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020, bem como efetuar o desconto de 

valores que, por lei, acordo ou convenção coletiva, apenas sejam devidos aos 

empregados durante a efetiva prestação dos serviços, como, por exemplo, vale 

alimentação, vale-transporte, etc. 

TERMO ADITIVO  

A implementação das medidas deve ser justificada e considerar a análise prévia 

individualizada dos itens e custos de cada contrato, com participação do 

contratado e dos setores da Administração responsáveis pela execução e 

fiscalização contratual.  

A revisão contratual, temporária e válida apenas durante a emergência nacional 

ocasionada pelo novo coronavírus, deve ser ajustada por meio de Termo Aditivo,  

O Parecer C nº 004/2020 ainda estabelece que o Termo Aditivo: 



a) deve seguir as diretrizes constantes no art. 65, inciso II, alínea “d”, e § 6º, da 

Lei nº 8.666/93;  

b) cominar, para o caso de descumprimento total ou parcial do ajuste, as sanções 

previstas no art. 87 da mesma Lei Geral; e 

c) conter cláusula de distribuição de riscos, alocando-os aos agentes privados 

aqueles materializados da suspensão das aulas presenciais até a sua formalização 

e, daí em diante, à Administração, de sorte a facilitar a programação financeira e 

impedir a judicialização para recebimento de valores relativos ao período 

anterior. 

 

ORIENTAÇÃO 

Considerando que grande parte dos municípios já procedeu à suspensão dos 

Contratos com as empresas de transporte escolar, para atendimento ao item (ii) 

se faz necessário: 

1. A empresa deverá solicitar o adiantamento, demonstrando a 

necessidade e juntando os seguintes documentos: 

a. Comprovação de que informou ao Ministério da Economia a 

redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão 

temporária do contrato de trabalho, e requereu o auxílio, nos 

termos da MP 936/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda - Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda); 

b. Deverá demonstrar que buscou alternativas para minimizar o 

impacto causado pela pandemia, sendo: Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de 

crédito com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus 

empregados; 

c. Demonstrar que os valores dos programas acima descritos não 

foram suficientes para manutenção dos empregos e gastos para 

manutenção do contrato; 



d. Apresentar planilha de custos, com valores referentes aos custos 

com pessoal, encargos, despesas em geral, etc., apresentando o 

valor necessário para adiantamento, conforme modelo sugerido ao 

final desta orientação (valor do adiantamento não poderá ser 

superior à 30% do valor mensal do contrato); 

e. Apresentar relação com o número total de funcionários e os 

vencimentos, demonstrando qual o valor obtido através dos 

auxílios do Governo Federal e aqueles não abrangidos (que a 

empresa continua pagando aos funcionários); 

f. Certificados de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal. 

g. Certificados de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Obs.: 

h. Certificado de Regularidade Trabalhista. 

 

2. Incluir cláusula no Termo Aditivo, impondo as sanções do art. 87, da Lei 

n.º 8.666/93, para o caso de descumprimento total ou parcial do ajuste. As 

sanções são: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 



prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

 

3. Deverá adotar medidas (cautelas) aptas a reduzir o risco de 

inadimplemento contratual, com cláusula no termo aditivo, tais como: 

a.  A prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 

56 da Lei nº 8.666/1993 (caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária), de até 30% do 

valor do objeto; 

b. Exigência de devolução integral do valor antecipado na 

hipótese de inexecução do objeto; 

c. A emissão de título de crédito pelo contratado; 

d. Comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do 

objeto pelo contratado, para antecipação do valor remanescente; 

e. Outras que o órgão entender pertinentes para assegurar o 

adimplemento contratual. 

 

4. Deverá ser seguido o rito normal para aditamento dos contratos, 

seguindo as normas da Lei 8.666/93 e Resolução do TCE/MS n.º 88/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS 

ITEM 
VALOR MENSAL 

(VM) 

VALOR AUXÍLIOS DO 
GOVERNO FEDERAL 

(VA) 

SALDO 
(VM-VA) 

VALOR A SER 
ANTECIPADO 

Salários     

Outras despesas com pessoal 
(férias, 13º, INSS, FGTS, etc.) 

    

Uniformes e EPI’s     

Vistorias     

Combustível     

Manutenção     

Seguros     

Depreciação     

Encargos do Veículo     

Despesas Administrativas     

Lucro     

Tributos     

TOTAL     

 

QUADRO RESUMO 

A Valor mensal do contrato R$ 

B 30% do valor mensal R$ 

C % do valor mensal, referente aos 
auxílios do governo (R$ ....) 

XX% (R$ ...) 

TOTAL R$ (% do adiantamento) R$ ..... (B-C=X%) 

 

O valor necessário para assegurar a prestação do serviço, com a 

manutenção de empregos e da própria empresa, é no valor de R$ XXX,XX 

(XXXXXXX), correspondente à XX% (XXXXX por cento) do valor mensal do 

contrato. 

 

 


