
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de vacinas contra a gripe influenza

Setor: Responsável:

1 350 Doses 82,14 54,88 80,00 52,07 54,00
Média 

aritmética
64,62 22.616,30

___/___/_____

2. Devem ser indicadas as páginas que ratificam os preços lançados em cada uma das fontes utilizadas e anexadas no proad da contratação.

3. Na coluna "metodologia de cálculo", deve ser indicada a metodologia utilizada para o valor estimado de cada um dos itens da contratação (Média, mediana ou menor dos valores obtidos), devendo ser 

4. A unidade requisitante deverá atentar para a apresentação, no processo administrativo, em arquivo único, devidamente identificado (Planilha do Preço de Referência)

5. O valor estimado (unitário e total) deve constar no Termo de Referência da contratação.

6. A data do orçamento estimado refere-se à data de análise das fontes de pesquisa, escolha da metodologia de cálculo e formação do valor total estimado da contratação.

Vacinas influenza quadrivalentes contendo, 

obrigatoriamente, quatro tipos de cepas de 

vírus em combinação, dentro das 

especificações abaixo descritas, e em 

conformidade com o disposto na Instrução 

Normativa Anvisa nº 189, de 26 de outubro 

de 2022:

• um vírus similar ao vírus influenza 

A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09;

• um vírus similar ao vírus influenza 

A/Darwin/9/2021 (H3N2); e

• um vírus similar ao vírus influenza 

B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem 

Victoria).

• um  vírus similar ao vírus influenza 

B/Phuket/3073/2013 (B/linhagem 

Yamagata).                                                     

Para vacinas não baseadas em ovos, ou 

seja, obtidas de cultura celular ou 

recombinantes, a cepa do vírus A (H3N2) 

deve ser um vírus similar ao vírus influenza 

A/Darwin/6/2021 (H3N2), juntamente as 

demais cepas A (H1N1) e B.

A forma de apresentação do produto deve 

ser em solução injetável, em cartucho com 

seringa preenchida, com agulha, contendo 

uma dose de 0,5 ml, adequado para uso 

adulto, com prazo mínimo de validade de 

(12) doze meses a contar da data de 

fabricação.

VALOR TOTAL ESTIMADO
DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Observações:
1. A pesquisa de preços deve ser realizada de acordo com as diretrizes definidas neste ato.
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 Anexo II-B
FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES (Planilha de Preços)

Setor de Saúde Elen Ribeiro Silva Lessa
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