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RESUMO: Este artigo traz os contornos jurídicos do Programa Protege Minas, 
utilizado como alternativa eficaz para o suprimento da demanda por equipamen-
tos de proteção individual dos pequenos municípios e hospitais filantrópicos in-
tegrantes do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais, necessários ao 
enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19. O objetivo é demonstrar a 
inexigibilidade de licitação para alienação de bens públicos a entidades privadas 
e outros entes da federação integrantes do Sistema Único de Saúde, à luz de um 
federalismo cooperativo.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Alienação de bem público; Inexigibilidade de 
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1. INTRODUÇÃO

É fato público e notório que a pandemia causada pelo 
Coronavírus – COVID-19, tem impactado nas políticas públicas tanto 
do Estado de Minas Gerais quanto de tantos outros organismos nacio-
nais e internacionais que, diariamente, publicam medidas que visam 

1 Procurador do Estado de Minas Gerais. Assessor Jurídico Chefe da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ex-Assessor Jurídico Chefe 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Ex-Assessor Jurídico Chefe 
da Secretaria de Estado de Saúde, Ex-Procurador Chefe do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas, Ex-Advogado da Petrobrás, Ex-Advogado da Empresa Brasil de 
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minimizar os impactos na saúde, bem como os impactos financeiros, 
dentre tantos outros que nascem diariamente em tempos de pandemia.

Surge, nesse contexto, a necessidade de criar políticas públicas para 
atendimento e auxílio aos pequenos Municípios e hospitais filantró-
picos para enfrentamento dos efeitos calamitosos do COVID-19. Isso 
porque, os Municípios de menor porte e hospitais filantrópicos en-
contram dificuldades na aquisição de insumos, pois não conseguem 
escala suficiente para a aquisição do material que se tornou escasso 
no mercado, o que leva, de um lado, ao superdimensionamento do 
quantitativo para gerar volume suficiente exigido pelos fornecedores 
para compra ou, de outro, o potencial desabastecimento dos materiais. 
Além do mais, essas entidades ficam sujeitas a prática de preços exces-
sivos em comparação com a economia gerada pelo ganho em escala.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS 
DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

A Constituição Federal de 1988 instituiu expressamente o Federalismo 
Cooperativo dispondo matérias de competência comum entre todos os 
entes federados, especialmente no que tange às ações e serviços públicos 
de saúde (art. 198, § 1º da CF2).

[…] num Estado intervencionista e voltado à implementação de políticas 
públicas, as esferas subnacionais não têm mais como analisar e decidir, 
originariamente, sobre inúmeros setores da atuação estatal, que necessitam 
de tratamento uniforme em escala nacional3.

Há necessidade de unidade no planejamento e direção das tarefas, 
com a finalidade de evitar choques e dispersão de recursos e esforços, 
coordenando-se as ações das pessoas políticas, com vistas à obtenção 
de resultados mais satisfatórios.

2 Art. 198, §1º da CF:O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

3 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. 2004, p. 57-58
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No que interessa ao exame em questão, verifica-se que o Estado de 
Minas Gerais4, optou, tendo em vista a escassez de EPI (Equipamento 
de proteção individual) disponíveis no mercado para o enfrentamento 
da COVID-19 e em virtude da economia de escala, por adquirir di-
retamente tais equipamentos, com o intuito de repassá-los ao preço 
de custo de aquisição, aos Municípios e eventualmente à hospitais 
filantrópicos que atuem complementarmente ao SUS (devidamente 
contratualizados).

Trata-se de alternativa à adoção do Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei 8.666/93 e regulamentado, no âmbito da 
Administração Pública Federal, pelo Decreto 7.892/2013 e no Estado 
de Minas Gerais pelo Decreto Estadual nº 46.311/13, que permitem 
que outros entes da federação se valham de suas atas de registro de pre-
ço, por meio do instituto da Compra Nacional e da Compra Estadual.

Isso porque, em virtude da alta demanda pelos materiais, com o con-
sequente risco de desabastecimento, em um primeiro momento, a ado-
ção do sistema de registro de preço não seria a melhor solução, já que 
este sistema é adequado quando não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração e for conveniente a 
aquisição de bens com entregas parceladas.

O sistema de registro de preços não obriga a contratação e gera in-
certeza, para a empresa vencedora do certame, do fornecimento à 
Administração Pública que possui a obrigação de manter o preço regis-
trado por um lapso de até 01 (um) ano. Consequentemente, na forma-
ção do preço final, as empresas participantes de licitação para registro 
de preços levam em consideração esses fatores, que podem elevar o 
preço de referência, como, por exemplo, a projeção da inflação para o 
período de vigência da ata de registro de preços.

Diante desse cenário, resta demonstrar a viabilidade jurídica da 
alienação onerosa dos EPI´s (Equipamentos de proteção individual) 
adquiridos em grande escala pelo Estado, aos Municípios e hospitais 
filantrópicos integrantes da rede SUS a despeito da realização do pro-
cedimento licitatório.

4 Programa Protege Minas. Portal de Compras MG. Disponível em: <http://www.
compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1172&Itemi-
d=#:~:text=O%20Protege%20Minas%20tem%20como,combate%20%C3%A0%20
pandemia%20do%20Coronavirus.>. Acesso em: 17/09/202.
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2.2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS 
PÚBLICOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Decorre diretamente da Constituição Federal o dever de licitar, nos 
termos do art. 37, XXI, in verbis:

[…] ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condi-
ções efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Outrossim, cumpre observar, considerando a previsão do art. 22, 
XXVII, da CF, que compete à União editar normas gerais sobre lici-
tações e contratos administrativos. De todo modo, no âmbito da 
Administração Pública de Minas Gerais a alienação de bens móveis 
está disciplinada no art. 18, § 1º da Constituição Estadual de acordo 
com o art. 17, inciso II, da Lei 8666/93, in verbis:

Constituição Estadual
Art. 18 – A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avalia-
ção prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, para a alienação, a 
licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a lei.
§ 1º – A alienação de bem móvel depende de avaliação prévia e de licita-
ção, dispensável esta, na forma da lei, nos casos de:
I – doação;
II – permuta

Lei nº 8.666/93
17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existên-
cia de interesse público devidamente justificado, será precedida de avalia-
ção e obedecerá às seguintes normas:
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensa-
da esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 
após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, rela-
tivamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a le-
gislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades 
da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
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f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.

Pelo disposto na alínea “f” do inciso II do art. 17 da Lei 8.666/93, au-
toriza-se a alienação onerosa de bens que componham o patrimônio da 
Administração Pública, independentemente de prévio procedimento 
licitatório, desde que tal negócio seja celebrado com outra entidade da 
Administração Pública.

Segundo prevê a mencionada alínea “f” do inciso II do art. 17 do 
Diploma Federal Licitatório, caso uma unidade administrativa não pos-
sua mais previsão da utilização de determinado material ou equipamen-
to, poderá aliená-lo a outro órgão ou entidade da Administração Pública, 
como forma de evitar-se que o mesmo se deteriore pela falta de uso.

Note-se que, nesse caso, não se trata de bem inservível, mas de bem que, 
sem uma utilização previsível, possa ser aproveitado de imediato, e antes 
que se perca pela ação do tempo, em outro órgão ou entidade estatal.

Apesar de a venda de materiais e equipamentos para outros órgãos 
ou entidades da Administração Pública ser hipótese de licitação dis-
pensada, há que se investigar a extensão desse permissivo, se abrange-
ria entidades de outra esfera de governo5.

A nosso sentir, a licitação dispensada, em referência, abrangeria toda 
a Administração Pública, conceituada na forma do art. 6º, XI, da Lei nº 
8.666/93, compreendida como a “a administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios…”.

A razão de inclusão deste permissivo legal está na tentativa de al-
cançar-se o interesse público, que é a finalidade precípua do Estado, 
independentemente de quem seja a pessoa estatal que o faça.

É por essa razão que as hipóteses previstas no art. 17 tratam da lici-
tação dispensada, hipótese em que o legislador se antecipou à discri-
cionariedade do gestor público para preestabelecer a inconveniência 
da licitação, cabendo ao agente administrativo, no caso de decidir pela 
contratação, apenas reconhecer a situação de dispensa.

Quanto à licitação dispensada, leciona Joel de Menezes Nieuhr6:

5 Veja que em relação aos bens imóveis o disposto no art. 17, I, e da Lei 8.666/93, 
foi expresso: e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo.

6 Niebuhr, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de Licitação Pública. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008. p. 372-373.
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É solar a diferença de sentido entre algo que se declara dispensado 
e outro que se declara dispensável. Dispensada significa que a licitação 
pública já foi efetivamente afastada do legislador, em virtude do que a 
competência do agente administrativo é vinculada, cabendo-lhe, diante 
de uma das figuras contratuais enunciadas, apenas reconhecer a dispen-
sa. A discricionariedade do agente administrativo, nesses casos, resume-se 
na avaliação da oportunidade e conveniência de realizar uma das espé-
cies de contrato qualificadas, efetivamente, como de licitação dispensada. 
Realizado esse juízo, tendo-se decidido a respeito da celebração de tais 
contratos, a dispensa se impõe.

Por outro lado, resta indagar a respeito da exigência de licitação, em 
relação às entidades privadas. Em princípio, apesar de o art. 22, § 5º, da 
Lei 8.666/93 não exigir autorização legislativa para alienação de bens 
móveis, impõe, via de regra, a licitação na modalidade leilão, in verbis:

Art. 22. São modalidades de licitação:
V – leilão.
§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imó-
veis prevista no art. 19, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação.

Vê-se, então, que para que um bem público seja alienado na modalida-
de supra referida, é necessário que, dentre outras especificidades, se trate 
de um bem móvel inservível7, o que não é o caso, uma vez que os mes-
mos visam aparelhar as entidades integrantes do Sistema Único de Saúde.

Além do mais, parece-nos presente a situação de inviabilidade de licita-
ção, amparada no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, consideran-
do que no caso não se pretende propriamente a alienação de bens à um 
terceiro (Art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93), mas, unicamente, a uma enti-
dade privada que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, ainda que com-
plementarmente, conforme autoriza o art. 199, § 1º da CRFB/88, in verbis:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

7 Bens inservíveis, de igual modo, induzem tratar-se de bens que não mais podem 
ser utilizados, que se tornaram sucata. Ferreira Neto (2003, p.9) esclarece que: Bens 
inservíveis são aqueles de que a Administração Pública não mais necessita, ou seja, 
não têm mais utilidade para o Estado, mas têm ou poderão ter utilidade para os 
particulares, razão por que são alienados, o que significa que bens inservíveis, no 
contexto da Lei n.º 8.666/93, não são bens imprestáveis, mas sim desnecessários 
para um ente determinado, qual seja, a Administração Pública.
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§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.

Lei Federal nº 8.666/93:
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando con-
tratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, res-
salvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

A inviabilidade de competição se configura não apenas quando a au-
sência de pluralidade de alternativas afasta a possibilidade de seleção. 
Pode configurar-se inviabilidade de competição, para os fins do art. 25 
da Lei nº 8.666/93, também nos casos em que houver impossibilidade 
de seleção entre as diversas alternativas segundo um critério objetivo 
ou quando o critério da vantajosidade for incompatível com a natureza 
da necessidade a ser atendida, tal como ocorre no presente caso, uma 
vez que os bens foram adquiridos para atender a demanda das entida-
des integrantes do Sistema único de Saúde.

Essa é a tese defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello8, ao 
afirmar que o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 contém uma regra geral 
autorizadora da contratação direta nas hipóteses em que a realização 
da licitação frustrasse a finalidade da atividade administrativa. É o que 
se retrata no trecho seguinte:

Em suma: sempre que se possa detectar uma induvidosa e objetiva contradição 
entre o atendimento a uma finalidade jurídica que incumba à Administração 
perseguir para bom cumprimento de seus misteres e a realização de certame 
licitatório, porque este frustraria o correto alcance do bem jurídico posto sob 
sua cura, ter-se-á de concluir que está ausente o pressuposto jurídico da lici-
tação e, se esta não for dispensável com base em um dos incisos do art. 24, 
deverá ser havida como excluída com supedâneo no art. 25, caput.

Além disso, no presente caso, a alienação de bens pretendida possui des-
tinatários específicos, uma vez que a aquisição deles é para atender toda 
rede integrante do Sistema Único de Saúde, em virtude de uma situação de 
calamidade pública e não para gerar receita para o Estado. Nesse sentido, 
inaplicável o disposto no inciso XXI do art. 37 da CRFB/88, que visa asse-
gurar igualdade de condições a todos aqueles que queiram contratar com 
o Poder Público e a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

8 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.14.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p.501.
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A habilitação dos Municípios e hospitais filantrópicos para participa-
rem do Programa deverá ser realizada de forma impessoal, obedecendo 
aos critérios objetivos definidos pela Secretaria Estadual de Saúde, o 
que assegura a isonomia e inviabiliza qualquer forma de competição, 
já que todos os beneficiários do Programa serão atendidos, inserin-
do-se, portanto, no disposto no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Importante frisar, que o referido programa governamental não se tra-
ta de atividade econômica em sentido estrito, uma vez que a alienação 
será feita a preço de custo de aquisição, mas mero instrumento para 
assegurar a manutenção da prestação do serviço público de saúde em 
virtude das restrições de oferta que acometeram o mercado fornecedor.

Saliente-se que, notadamente do ponto de vista da aquisição dos equi-
pamentos pelos Municípios, além de abarcados pelo raciocínio exposto, 
estes estão expressamente dispensados de licitar, conforme autoriza o art. 
4º da Lei nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus9. E, se o podem fazer junto à entes priva-
dos, com maior razão podem adquirir tais materiais junto à outro ente 
federativo que lhe seja parceiro na gestão do Sistema Único de Saúde, 
mormente em razão da vantajosidade em relação aos preços que se-
riam praticados por particulares.

Conforme já mencionado, a alienação de bens pretendida possui des-
tinatários específicos, uma vez que a razão da aquisição dos bens visa 
atender toda rede integrante do Sistema Único de Saúde em virtude 
de uma situação de calamidade pública e não para gerar receita para o 
Estado. Ante o exposto, não há que se perquirir a respeito de proposta 
mais vantajosa para a Administração “fornecedora” nem de ofensa ao 
princípio da isonomia, já que nenhum outro sujeito se encontra em 
situação idêntica à dos destinatários.

9 Art. 4º da Lei nº 13.979/2020: É dispensável a licitação para aquisição de 
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus de que trata esta Lei.
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3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendemos que o Federalismo Cooperativo impõe 
às maiores unidades políticas da federação o dever de apoiar os entes 
menores, coordenando as ações públicas que lhes sejam comuns, com 
vistas à obtenção de resultados mais satisfatórios, principalmente no ce-
nário de calamidade pública causado pela pandemia do COVID-19. Nos 
limites da análise alhures empreendida, pugnamos pela possibilidade de 
os Estados constituírem estoque e transferirem de maneira onerosa os 
equipamentos de proteção individual (EPI´s) para Municípios e hospitais 
filantrópicos que componham a rede SUS a despeito da realização de 
procedimento licitatório antecedente à essa alienação.
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