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PARECER 
 

Trata-se o presente parecer, da análise jurídica do processo 

em epígrafe, pelo qual o Estado de Minas Gerais, por intermédio do 
Centro de Material Bélico (CMB), pretende adquirir, de forma 

emergencial, cem mil máscaras de proteção facial, com fulcro no art. 4º 

da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o art. 7º da Lei Estadual nº 

23.631/2020, conforme justificativa da lavra do i. ordenador de 
despesas do CMB. 

 

Ainda de acordo com a referida justificativa: 
 

Assim, evidencia-se a necessidade de se estabelecer 
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à 
propagação da Covid-19, de modo a reduzir os riscos 
epidemiológicos de transmissão em grande escala do vírus e 
preservar a saúde de agentes públicos, evitando-se a 
sobrecarga do sistema de saúde pública. 

 
Nesse contexto, há de se considerar o elevado nível de 
exposição a agentes etiológicos transmissíveis aos policiais 
militares que atuam no serviço operacional e o caráter 
essencial do serviço por eles prestado à sociedade. 

 
Importa ressaltar, ainda, o quadro de escassez de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI), no mercado nacional, 
notadamente, das máscaras cirúrgicas, acarretando o 
desabastecimento dos diversos órgãos e entidades estaduais, 
municipais e federais (como amplamente divulgado pela mídia). 
Em razão da escassez das referidas máscaras no mercado, o 
que tem sido amplamente noticiado são os altos preços 
praticados pelos fornecedores que ainda possuem tais bens em 
estoque. 

 
Esse fato vem causando séria preocupação às autoridades 
públicas, demandando a adoção de medidas emergenciais, que 
visem a garantia da disponibilidade das máscaras cirúrgicas 
aos profissionais de saúde diretamente expostos a pessoas 
contaminadas pelo novo coronavírus. 



Dentre essas medidas, está o uso de máscaras de pano pela 
sociedade em geral, de modo que o uso das máscaras 
cirúrgicas disponíveis ficará restrito aos profissionais de saúde, 
que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e 
pacientes infectados pelo SARS-Cov-2. 

 

Diz o art. 4º da Lei Federal 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 coronavírus de que trata esta Lei. 

 

Por sua vez, o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020 

estabelece: 
 

É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos 
termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

 

Discorrendo sobre a matéria, Lucas Rocha Furtado preleciona 
que: 
 

A situação emergencial ou calamitosa que legitima a 
contratação direta, primeiro requisito, é aquela cuja ocorrência 
escape às possibilidades normais de prevenção por parte da 
Administração e que, portanto, não possa ser imputada à 
desídia administrativa, à falta de planejamento ou à má gestão 
dos recursos disponíveis. (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Atlas, 2001. 
p. 73). 

 

No mesmo sentido, dispõe a jurisprudência da Corte de 

Contas da União: 
 

Para caracterizar situação emergencial passível de dispensa de 
licitação, deve restar evidente que a contratação imediata é a 
via adequada e efetiva para eliminar iminente risco de dano ou 
de comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. A 
emergência, per si, é suficiente para justificar a dispensa do 
processo licitatório. (TCU, Acórdão nº 1217/2014 - Plenário, 
Rel. Min. Ana Arraes, julgado em 14/5/2014). 

 

No caso em análise, é cediço, que, no final de fevereiro deste 
ano, o Brasil foi surpreendido com a pandemia de um novo coronavírus, 

altamente contagioso e mortal, conhecido como SARS-Cov-2, 

transmissor da Covid-19, exigindo das autoridades públicas imediata 
ação, a fim de impedir a propagação da doença. 

 

Dado o alarme, a corrida da população brasileira, dos 
hospitais, das casas de saúde, etc., em busca de materiais de proteção, 

notadamente, de máscaras de proteção facial (máscaras cirúrgicas), foi 

imensa, vindo a faltar tal produto no mercado, de forma rápida e sem 



facilidade de reposição, acarretando o desabastecimento, de forma 

geral, inclusive, dos diversos órgãos e entidades públicas e privadas de 

saúde, exatamente, como exposto na justificativa do CMB. 
 

Ante o exposto, entendo não haver qualquer empecilho 

jurídico ou legal a obstar a pretensão do CMB, podendo a 
Administração adquirir diretamente, sem licitação, nos termos do art. 

4º da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o art. 7º da Lei Estadual nº 

23.631/2020, as máscaras de proteção facial. 
 

Este é o meu parecer, salvo melhor juízo. 

 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2020. 
 

 

 
Jorge Eustáquio Netto Armando 
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