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Área Requisitante Responsável 

Estudo Técnico Preliminar SESAU 01/2021 
 

1. Informações Básicas 

Número do processo: 270/2021 
 
 
2. Descrição da necessidade 

 
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, comprometido com a promoção e 

manutenção da saúde e bem estar de seus magistrados e servidores, nos últimos anos 

aderiu ao calendário de imunização contra a gripe, ação que impacta diretamente na 

diminuição no índice de afastamentos ao trabalho. 

 

3. Área requisitante 

 
Setor de Saúde/SEGESP Elen Ribeiro Silva Lessa 

 
 
 
4. Descrição dos Requisitos da Contratação 

 
A empresa contratada deverá fornecer 400 doses de vacina influenza quadrivalente 
contendo, obrigatoriamente, quatro tipos de cepas de vírus em combinação, dentro das 
especificações abaixo descritas: 

- um vírus similar ao vírus influenza A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; 
- um vírus similar ao vírus influenza A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);  
- um vírus similar ao vírus influenza B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria); 
- um vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagem B/Yamagata). 
 
A forma de apresentação do produto deve ser em solução injetável, em cartucho com 
seringa preenchida, contendo uma dose de 0,5 ml, adequado para uso em adulto, com 
prazo mínimo de validade de (12) doze meses a contar da data de fabricação. As 
vacinas devem estar de acordo com as disposições da Resolução -RE N.º 4.184, de 15 
de outubro de 2020, do Ministério da Saúde - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

 
 
5. Levantamento de Mercado 

Existem várias empresas no mercado que vendem vacina influenza quadrivalente, com ou 
sem aplicação (gesto vacinal). Como temos equipe de saúde capacitada para 
adminsitração das doses da vacina, optou-se por adquirir apenas as doses, sem o gesto 
vacinal. Assim, foi realizada pesquisa de preços com empresas/laboratórios que fornecem 
esse tipo de vacina. 
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6. Descrição da solução como um todo 
 

Aquisição de 400 doses de vacina influenza quadrivalente para realização de Campanha 
da vacinação no exercício de 2021, em servidores e magistrados do TRT da 19ª Região. 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 

A quantidade estimada (400 doses) está baseada no quadro de servidores e 
magistrados do Tribunal e no histórico de vacinação em anos anteriores. 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação 

O Valor estimado para atender a demanda é de R$ 34.797,33     (trinta e quatro mil 
setecentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) 

 
 
9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

A fim de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração, e por se tratar de 
fornecimento único, o parcelamento da  solução torna-se inviável economicamente. 

 
 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

Para a presente contratação existe a necessidade de insumos, porém estes já foram 
adquiridos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 

 
 
11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

A referida contratação encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, 
especificamente quanto ao objetivo: "Promover a melhoria da gestão de pessoas e da 
qualidade de vida". Plano anual de aquisições e contratações - PAC. 2021: Código 
8104 - Vacinas. Valor contido no PAC 2021 inferior ao valor estimado. No entanto, há 
possibilidade de remanejamento dos valores destinados aos exames periódicos. 

 
 
12. Resultados Pretendidos 

 
Vacinar servidores e magistrados durante a campanha, com o objetivo de reduzir 
doenças através da imunização, que reflete na melhoria da saúde e qualidade de vida e 
diminuição no índice de afastamentos ao trabalho.  
 
Considerando o contexto da pandemia, as ações de prevenção contra a gripe, como a 
vacinação, não só diminuirão a incidência de casos de Influenza, como também 
facilitarão o diagnóstico preciso para o Coronavírus. Além disso, uma diminuição dos 
casos de influenza leva a uma menor procura dos serviços hospitalares por pacientes 
portadores de síndrome gripal, diminuindo, assim, a transmissão e aumentando o 
diagnóstico preciso do Coronavírus. 
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13. Providências a serem Adotadas 

O TRT 19ª conta com equipe técnica para adminsitração das doses. A proposta é 
realizar a campanha nos moldes em que foi relaizada em 2020, via drive-thru, diante do 
contexto da pandemia. Para tanto, será preciso o envolvimento de outras undiade do 
Tribunal, como a Coordenadoria de Polícia Judicial e Coordenadoria de Comunicação 
Social. 

 
 
14. Possíveis Impactos Ambientais 

Considerando as características do material a ser utilizado na campanha, que se 
enquadra como resíduo hospitalar, o descarte será feito por empresa especializada 
nesse tipo de serviço, já contratada pelo Tribunal. 

 
 
15. Declaração de Viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 
 
 

16. Justificativa da Viabilidade 
 

1 - Da existência de fornecedores do mercado capazes de atender a esta necessidade; 
 

2 - Da existência de orçamento e previsão orçamentária 

para a contratação pretendida;  

3  - Do alinhamento da contratação ao plano estratégico; 

 

17. Responsáveis 
 
 

Equipe de planejamento: 
 

Doralice Castro de Souza 
(Unidade Requisitante) 

 
Rodrigo Dantas Feitosa 
(Unidade Administrativa) 

 
Vânia Florêncio da Costa 

(Unidade Técnica) 
 

Elen Ribeiro Silva Lessa 
Assitente-Chefe do Setor de Saúde 
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