
MUNICÍPIOS UNIDOS POR UM 
BRASIL COM MAIS SAÚDE

Liderado pela



140 MILHÕES DE PESSOAS

68% DO TERRITÓRIO NACIONAL

Maior consórcio público do 
país, congrega mais de        
2 mil  municípios em todas 
as Unidades da Federação

Mobilização liderada pela

Frente Nacional de Prefeitos



Mudança no cenário de imunização no país 
abre espaço para buscar novas soluções 
para os desafios do SUS

O Conectar fortalece a organização 
institucional dos municípios viabilizando 
tecnicamente os arranjos pactuados pelo 
Cosems nas instâncias regionais de decisão 



Alex 
Rocha/PMPA

COMPRA PÚBLICA COMPARTILHADA
Estratégia para otimizar os recursos 
municipais e beneficiar consorciados

✔ Reduz gastos com aquisição em larga escala 

✔ Gera economia de, no mínimo, 15%

✔ Otimiza gestão dos recursos humanos 

municipais  

✔ Combate  a escassez de itens essenciais  

✔ Dá acesso a fornecedores de qualidade

✔ Oferece processo de compra simples e 

seguro 



PRIMEIRA COMPRA PÚBLICA 
INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES

- O edital de licitação foi lançado dia 23/09 e está disponível no Comprasnet e no 
site do Conectar

- Pesquisa com 600 municípios consorciados identificou onze itens em escassez: 
seringas, agulhas, máscaras, luvas e aventais

- Municípios consorciados poderão se beneficiar da licitação a partir de outubro



SEGUNDA COMPRA PÚBLICA - 2021
MEDICAMENTOS  - SAÚDE MENTAL E DCNTs

- O edital visa estruturar a rede municipal para os desafios do pós-pandemia,
a necessidade de  atendimentos multidisciplinares e procedimentos represados

- Contempla 31 medicamentos que fazem parte do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica para para o tratamento de hipertensão, diabetes, dislipidemia e 
transtornos mentais 

- Importância da participação dos municípios na captação de demanda



REPRESENTATIVIDADE E APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

O Conectar é uma ferramenta importante para execução dos 
recursos municipais com segurança jurídica, já que centraliza 
a prestação de contas junto aos órgãos de controle. 

É um aliado e parceiro executivo para a tomada de decisões 
técnicas por este conjunto de atores.

Se consolida como estrutura de apoio para  que as cidades 
sejam capazes de garantir atenção primária de qualidade.



Representa o PROTAGONISMO DAS CIDADES no 
enfrentamento à pandemia e estabelece

VIA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E SEGURA PARA 
DOAÇÕES DA INICIATIVA PRIVADA que beneficiam 
todos os municípios consorciados

Primeiras doações



DIÁLOGOS REGIONAIS

- Início das atividades regionais na próxima semana com o apoio do

COSEMS PA e da Prefeitura de Belém

- Apoio do CONASEMS e COSEMS na organização das agendas técnicas

estaduais

- Disposição do Conectar para dialogar como os gestores municipais

de todo o país



(61) 99943 9830

Contato da Secretaria Executiva
secretaria@consorcioconectar.org

OBRIGADO!

consorcioconectar.org.br


