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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA
No cenário de pandemia da Covid-19 e diante do aumento da demanda pela aquição de bens e
insumos comuns pelos Municípios, sobretudo, no que se refere à aquisição de medicamentos,
equipamentos de proteção individual (EPI) e, recentemente, diante da decisão do Supremto Tribunal
Federal e da Lei 14.124/2021, que autorizou os Estados, os Municípios e o Distrito Federal a
adquirir, distribuir e aplicar vacinas caso o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 não seja cumprido pela União, a pesquisa teve por objetivo apurar quais
consórcios públicos na área de saúde tem previsão no seu contrato (protocolo de intenções
ratificado) de atuar na operacionalização de licitações compartilhadas e, destes, quantos já realizam
essas licitações na prática, a fim de verificar a abrangência desses arranjos no território nacional.

2. PÚBLICO-ALVO
A pesquisa buscou colher informações dos 559 (quinhentos e cinquenta e nove) consórcios
cadastrados na base do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos, independente da área
de atuação.

3. CONTEÚDO DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada entre os dias 18/02/2021 a 12/03/2021 via call center e se pautou em
três questões: (a) se a finalidade do consórcio tem relação com a área de saúde; (b) se o consórcio
tem previsão no seu protocolo de intenções para atuar com licitações compartilhadas; e, em
havendo previsão, se (c) o consórcio realiza na prática licitações compartilhadas em benefício de
seus entes consorciados.
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4. RESULTADOS
Dos 559 consórcios públicos cadastrados, obteve-se contato com 365 (trezentos e sessenta e
cinco), ou seja, 65,3%.
Daqueles que se propuseram a responder à pesquisa, no que se refere ao primeiro
questionamento, verificou-se que 207 (duzentos e sete) consórcios declararam atuar na área de
saúde, sendo que 117 (cento e dezessete) atuam apenas nesse segmento.

Àqueles 207 consórcios que declararam atuar na área da saúde, sejam eles unifinalitários ou
multifinalitários, foi questionado se no protocolo de intenções ratificado (contrato de consórcio) há
previsão para atuar com licitação compartilhada em benefício de seus entes consorciados, sendo
que 153 (cento e cinquenta e três) responderam afirmativamente, correspondendo a 73,9%.
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Já considerando os 153 consórcios que responderam possuir previsão no contrato de consórcio
para atuar com licitação compartilhada, 123 (cento e vinte e três) responderam que já atuam na
prática com essa finalidade, ou seja, 80,4% possuem alguma experiência no procedimento.

Sede: Setor de Grandes Áreas Norte - Quadra 601 Módulo N • CEP: 70.830-010 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

Por fim, os 153 consórcios públicos que declararam possuir previsão no protocolo de intenções
ratificado para atuar gerenciando licitações compartilhadas, abrangem 2.560 (dois mil, quinhentos e
sessenta) Municípios, cuja distribuição geográfica está representada em azul no mapa a seguir.
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