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Ofício Circular nº 005/2020 - CJU-RJ/CGU/AGU

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020

Aos Senhores Titulares dos Órgãos Assessorados

Assunto: Orientações sobre os contratos de cessão de uso onerosa

Prezado(a) Senhor(a),

1.          Considerando as recentes orientações emitidas pelo Ministério da Economia disponíveis no portal
de compras governamentais, considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 202, que reconhece a ocorrência do estado de
calamidade pública; a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) como pandemia; o Decreto n.º
47.282, de 21 de março de 2020, que suspendeu o comércio de bens, salvo os essenciais no Município do rio de Janeiro;
as disposições do art. 78, inciso XIV da Lei n.º 8.666/1993, servimo-nos do presente para informar a V. Sa. que:

                      a) Os contratos de cessão de uso onerosa de espaços públicos e as obrigações dele
decorrentes podem ser suspensos, desde que seu objeto esteja previsto dentre as atividades comerciais suspensas pelo
decreto municipal.  O  termo inicial  da  suspensão  deverá  contar a  partir  da  data  de  determinação  de  suspensão das
atividades, devendo perdurar até seu exaurimento ou revogação expressa.

                      b) A suspensão prevista no art. 78, XIV da lei n.º 8.666/93 pode ser feita por ato da
autoridade máxima do órgão, sem a necessidade de formalização de aditivo.

2.            Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas a esta Consultoria Jurídica, nos autos do processo
administrativo a que se refira a questão, ou através do e-mail: cju.rj@agu.gov.br, apenas nos casos de dúvidas informais,
de casos em tese.

                                                               Atenciosamente,

MARIANA MOREIRA E SILVA

Consultora Jurídica da União no Estado do Rio Janeiro
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Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00439000047202085 e da chave de acesso 3bb531e2

Documento  assinado  eletronicamente  por  MARIANA  MOREIRA  E  SILVA,  de  acordo  com os  normativos  legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 432634099 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  MARIANA  MOREIRA  E  SILVA.  Data  e  Hora:
26-05-2020 13:55. Número de Série: 17206039. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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