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Estudo Técnico Preliminar 1/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 315/2022

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 tem aderido ao calendário
de imunização contra a gripe influenza, ação que impacta diretamente no índice de afastamentos
ao trabalho.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Saúde/SEGESP Elen Ribeiro Silva Lessa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa contratada deverá fornecer 300 (trezentas) doses de vacina influenza quadrivalente
contendo, obrigatoriamente, quatro tipos de cepas de vírus em combinação, dentro das
especificações abaixo descritas, de acordo com as disposições da RESOLUÇÃO RE Nº 3.903,

, do Ministério da Saúde - Agência Nacional de VigilânciaDE 14 DE OUTUBRO DE 2021
Sanitária (ANVISA).:

- um vírus similar ao vírus influenza A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
- um vírus similar ao vírus influenza A/Darwin/9/2021 (H3N2); e
- um vírus similar ao vírus influenza B/Austria/1359417/2021 (linhagem
B/Victoria).

- um vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013
(linhagem B/Yamagata),

 Recomenda-se que os componentes A (H1N1) e A (H3N2) de vacinas não baseadas em ovos
 para uso na temporada de influenza de 2022 sejam um vírus tipo A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)

 pdm09 e um vírus tipo A/Darwin/6/2021 (H3N2), respectivamente, juntamente com os outros
 componentes da vacina, conforme indicado acima

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. As vacinas deverão
ser entregues acondicionadas em embalagens que permitam o seu perfeito estado de
conservação, em completa segurança durante o transporte, fazendo constar a descrição do
produto, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade mínima de (12) doze
meses após a sua fabricação.
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5. Levantamento de Mercado

Existem várias empresas no mercado que vendem vacina influenza, que podem ser do tipo
trivalente ou quadrivalente, com ou sem aplicação (gesto vacinal). Optou-se pela aquisição da
vacina quadrivalente por oferecer maior proteção, em virtude de quatro cepas apresentarem melhor
cobertura vacinal. Ainda, como temos equipe de saúde capacitada para administração 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.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de 300 (trezentas) doses de vacina influenza quadrivalente para realização de
Campanha da vacinação no exercício de 2022, em servidores e magistrados do TRT da 19ª
Região.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade estimada de 300 (trezentas) 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

Valor (R$): 27.000,00

O Valor estimado para atender a demanda é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo
com o Plano Anual de Contratações 2022 (Código 8104).

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.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A referida contratação encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional,
especificamente quanto ao objetivo "Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito
nacional"; indicador "Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores". Plano anual de
aquisições e contratações - PAC 2022: Código 8104 - Vacinas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

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.

13. Providências a serem Adotadas

O TRT 19ª conta com equipe técnica para administração das doses. A proposta é realizar a
campanha nos moldes em que foi realizada em 2021, via drive-thru, diante do contexto da
pandemia. Para tanto, será preciso o envolvimento de outras unidade 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  esta contratação.viável

15.1. 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;  - Do alinhamento da contratação ao plano estratégico;
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16. Responsáveis

 

VÂNIA FLORÊNCIO DA COSTA CAVALCANTE
ENFERMEIRA

 

 

 

DORALICE CASTRO DE SOUZA
TÉCNICA JUDICIÁRIA

 

 

 

ELEN RIBEIRO SILVA LESSA
Assistente-Chefe do Setor de Saúde
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Análise de risco - Vacina 2022.pdf (60.54 KB)



UASG 80022 Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2022

Anexo I - Análise de risco - Vacina 2022.pdf



Ameaça Efeito Prob. Imp.
Risco 

Calc.

Ação de 

prevenção/contorno
Responsável Prazo

Ausência de proposta para o 

item que será Adquirido/ 

Contratado*

Item sem proposta 

válida (Item deserto) 
0,5 4 2

Verificar  se a descrição do 

item que será adquirido ou 

contratado está compativel 

com o oferecido pelo mercado

Equipe de 

planejamento

Antes da finalização do 

ETP

Percentual de multa 

desproporcinal a parcela não 

cumprida

Empresa prefere 

deixar de cumprir 

com a obrigação e 

paga a multa

0,25 5 1,25

Identificar se o percentual de 

multa ficado no Termo de 

Referencia é adequada 

Equipe de 

planejamento

Ante de finalizar o 

Termo de Referência

Atraso na entrega

do material. *

Ameaça de 

desabastecimento.
0,75 4 3

Antecipar a negociação com

o fornecedor para evitar

atrasos. 

Fiscais do Contrato Após o empenho.

Não fornecimento do 

material contratado 

(Inexecução contratual).*

Inviabilização da 

ação.
0,25 5 1,25

Aplicar as penalidades 

contratuais e buscar nova 

alternativa de contratação. 

Fiscais e Gestor do 

Contrato

Após o prazo de 

entrega

Fornecimento do material 

contratado em desacordo 

com as especificações/ 

acondicionamento 

inadequado

Inviabilização da 

ação.
0,25 5 1,25

Aplicar as penalidades 

contratuais e buscar nova 

alternativa de contratação. 

Fiscais do Contrato. No ato da entrega

* Exemplos de possíveis 

riscos para as contratações

Anexo I  - Análise de Risco



Referencial Prob. Grau do impacto Peso Características

Provavelmente 

ocorrerá.
0,95 Inviabilização da ação;

Grande chance de 

ocorrer.
0,75

Prejuízos à Instituição / 

Administração.

Igual chance de 

ocorrer ou não.
0,5

Atraso significativo da 

ação;

Baixa chance de 

ocorrer.
0,25

Impacto grave nos 

objetivos da ação.

Chance remota de 

ocorrer.
0,05 Moderado 3 Atraso da ação;

Pequeno 2

Impacto leve nos 

objetivos da ação, 

passível de contorno.

Muito pequeno 1
Nenhum impacto 

significativo à ação.

Probalidade 

Muito Grande 5

Grande 4

Analise de Impacto
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