
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília - DF 

ESTUDOS PRELIMINARES

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Titular da área demandante: Laura Alvares da Silva Campos (SEAMO)

Integrante técnico: Álvaro César de Alencar (SEAMO)

Senhor Diretor-Geral,

Em atendimento ao disposto no Manual de Planejamento das Aquisições - Versão 1.0, do Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal, esta Equipe de Planejamento de Contratação, instituída pela 
Diretoria Geral [0513645], apresenta os presentes ESTUDOS PRELIMINARES. 

I - ESTUDOS PRELIMINARES – CONTEÚDO MÍNIMO:

a) Atos normativos pertinentes à contratação pretendida:

Lei Nº 5.321 DE 06/03/2014 Institui o Código de Saúde do Distrito Federal

Resolução CNJ N° 207, de 
15/10/2015

Institui a Política de Atenção Integrada à Saúde de Magistrados 
e Servidores do Poder Judiciário.

Resolução CNJ N° 240, de 
09/09/2016

Institui a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do 
Poder Judiciário.

Resolução ANVISA - RDC Nº 
197, de 26/12/2017

 Dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos 
serviços de vacinação humana.
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Resolução ANVISA Nº 2.714, 
de 04/10/2018

Dispõe sobre a composição das vacinas influenza a serem 
utilizadas no Brasil no ano de 2019.

b) Análise da aquisição anterior:

Feita a análise dos procedimentos adotados na última aquisição de vacinas, constante 
no PA SEI nº [0000450-59.2018.6.07.8100], a fim de se identificarem eventuais inconsistências, 
entendemos que deve haver um aprimoramento na delimitação e priorização do público-alvo da 
campanha.

Desse modo, conforme consta no Despacho GDG nº 0511751, o contingente formado 
por magistrados e servidores deverá ser priorizado, durante a execução da campanha, e os demais grupos 
(dependentes, funcionários terceirizados e estagiários) serão contemplados, no caso de haver doses 
remanescentes.

c) Levantamento de mercado e justificativa para a escolha do objeto que se almeja contratar: 

Um dos macrodesafios, apontados no Planejamento Estratégico do TRE-DF 2015-
2020, diz respeito ao fortalecimento de gestão de pessoas. No presente caso, tem-se como base o 
indicador correlacionado à execução de Programas de Qualidade de Vida.

Dentro desse contexto, a campanha anual de vacinação contra a gripe (influenza) 
integra o Programa de Qualidade de Vida desenvolvido pelo TRE-DF e constitui uma das medidas mais 
eficazes na prevenção das formas graves da doença.  Ressalte-se que ações dessa natureza contribuem 
significativamente para a redução das taxas de absenteísmo nas organizações, sejam estas de natureza 
pública ou privada.

Cumpre informar que a contratação ora proposta se coaduna com o modelo adotado 
por outros órgãos da Administração Pública Federal.

A vacina objeto desta contratação pode ser comercializada em frascos multidoses ou 
em forma de dose única (acondicionada em seringa preenchida descartável). A primeira apresentação, 
geralmente, é adquirida por instituições de grande porte, tais como Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde, e o próprio Ministério da Saúde. Isso se justifica pela utilização em larga escala, com grandes 
grupos populacionais. 

A segunda apresentação é adotada, principalmente, pelas clínicas de vacinação privada, 
as quais trabalham com menores contingentes e buscam evitar eventuais desperdícios de doses com 
aquisições racionais, em menor escala.

Faremos opção pela dose individualizada, a fim de não se criarem entraves à ampla 
participação de empresas interessadas no futuro certame (pela provável dificuldade na aquisição de 
frascos multidoses) e, sobretudo, pelo fato das seringas preenchidas dispensarem o manuseio na 
aspiração das doses, oferecendo menores riscos de contaminação e, conseqüentemente, maior segurança 
ao vacinado.

d) Descrição detalhada do objeto:
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Contratação de empresa especializada, para o fornecimento e a aplicação (ato 
vacinal) de até 583 (quinhentas e oitenta e três) doses da vacina quadrivalente contra o vírus 
influenza, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS para a temporada 2019, e 
normatizado pela Resolução ANVISA Nº 2.714, de 04/10/2018, cuja composição dever conter, 
obrigatoriamente, as seguintes cepas de vírus em combinação:

• um vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
• um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2);
• um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87) e
• um vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagemB/Yamagata/16/88).

A vacina deverá ser apresentada na forma de dose única de 0,5ml, em seringa 
preenchida descartável, com agulha e embalada individualmente.

e) Justificativa para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do 
objeto:

Não se vislumbra a possibilidade de parcelamento do objeto, por se tratar de objeto 
único, diferindo, tão-somente, com relação ao quantitativo a ser contratado, qual seja de até 583 
(quinhentas e oitenta e três) doses de vacina quadrivalente contra o vírus influenza, as quais deverão 
estar, em sua totalidade, disponíveis para a administração ao público-alvo estabelecido, no dia 
programado para a Campanha de Vacinação.

Ratificamos que o Serviço de Saúde do TRE-DF não possui habilitação legal para 
executar, rotineiramente ou em caráter excepcional, qualquer atividade relacionada à vacinação 
(conservação, transporte, comercialização, manuseio e administração). Portanto, torna-se inviável a 
compra isolada de doses de vacina na expectativa de que o próprio TRE pudesse desenvolver todas as 
ações necessárias à gestão do imunobiológico, para levar a termo a execução da Campanha de 
Vacinação.

Observa-se ainda que, o objeto ora requerido tem caráter comum, tem generalidade no 
mercado, havendo ampla gama de empresas com capacidade técnica-operacional, legalmente certificada 
pelo órgão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, para executá-lo, não representando risco à 
competitividade do certame.

Sob a ótica da gestão contratual, configura-se mais vantajoso o não desmembramento 
do objeto, mantendo-se o escopo da compra de doses de vacina associado à prestação do serviço de 
aplicação das mesmas, pois desse modo firmar-se-á um único contrato.

  Pelas razões expostas, opina-se pelo não parcelamento no fornecimento das doses de 
vacina e pela manutenção do objeto na forma proposta.

f) Estimativas de quantidades:

Conforme consignado no item 5 do Documento de Oficialização de Demanda  
[0511919], a demanda identificada é de fornecimento e aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas 
e oitenta e três) doses da vacina contra o vírus influenza, nos termos da Resolução ANVISA - RE Nº 
2.714, de 04 de outubro de 2018, “a fim de imunizar, prioritariamente, magistrados e servidores
(efetivos, aposentados e requisitados), podendo, caso haja sobra, serem também imunizados os 
dependentes, estagiários e os servidores terceirizados” (Despacho GDG nº 0511751).

O quantitativo ora proposto é uma estimativa de uso máximo, considerando a 
disponibilidade orçamentária. Portanto, o TRE/DF não ficará obrigado a adquirir todas as doses 
previstas, mas somente as que forem efetivamente administradas.
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Convém destacar que, no curso do processo licitatório, almeja-se o decréscimo do 
valor unitário da vacina em relação ao valor inicialmente estimado. Caso essa situação se configure, 
dever-se-á adquirir o quantitativo máximo de doses, observado o orçamento destinado a esse fim, 
conforme prescrito no Despacho GDG nº 0511751. Sendo assim, é possível que o quantitativo inicial de 
doses possa ser suplantado.

g) Definição e documentação do método para a estimativa das quantidades a serem contratadas:

A totalidade de doses da vacina a serem adquiridas deve ajustar-se o mais próximo 
possível ao contingente definido como público-alvo da Campanha de Vacinação.

Neste exercício, conforme Despacho GDG nº 0511751, integram prioritariamente o 
público-alvo os magistrados e servidores (efetivos, aposentados e requisitados), com a possibilidade de 
inclusão de dependentes, estagiários e servidores terceirizados, em caso de haver doses remanescentes.

Utilizamos, ainda, como marco referencial a série histórica das Campanhas de 
Vacinação realizadas no TRE-DF, a partir de ano de 2011, conforme apresentado no quadro-resumo 
abaixo. Cabe esclarecer que, em 2016, foram aplicadas apenas 198 (cento e noventa e oito) doses, 
exclusivamente aos servidores do quadro e servidores requisitados, devido restrições orçamentárias à 
época. 

Histórico de vacinação contra gripe – CAMS

Ano Procedimento Administrativo Nº de doses 
administradas

2011 17.162/2011 369

2012 4.152/2012 529

2013 4.152/2013 418

2014 SES-DF 362

2015 9.972/2015 376

2016 0001771-03.2016.6.07.8100 198

2017 0000126-06.2017.6.07.8100 400

2018 0000450-59.2018.6.07.8100 625

Média 409,6
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h) Estimativas de preço:

 A estimativa dos preços se dará com base em pesquisa de valores de mercado, 
tomando-se também por referência os valores praticados no ano de 2018. Espera-se que a contratação em 
tela não ultrapasse o valor unitário de R$ 60,03 (sessenta reais e três centavos), perfazendo o total de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), montante previsto no Plano Anual de Aquisições do TRE-DF 2019.

 Deve-se considerar que podem ocorrer elevações no preço da vacina a ser adquirida, 
em virtude de possível incremento na procura do produto, geralmente associado ao aumento no número 
de casos de gripe influenza na região.

 Ressaltamos que as propostas comerciais serão anexadas à ocasião da elaboração do 
Termo de Referência, tendo em vista a dificuldade na obtenção destas e para dar maior celeridade ao 
andamento dos presentes autos. Assim, o preço unitário estimado para a vacina será atualizado com base 
nas propostas apresentadas.

i) Objetivos que se pretende alcançar com a aquisição:

A contratação em comento, por meio do fornecimento e aplicação de até 583 
(quinhentas e oitenta e três) doses da vacina quadrivalente contra o vírus influenza, pode contribuir 
para que haja diminuição do risco de adoecimento entre os vacinados, sobretudo quanto às formas graves 
da doença. Almeja-se, por conseqüência, a redução da taxa de absenteísmo, assim como a economia de 
recursos destinados ao custeio de gastos com medicamentos e despesas hospitalares.

j) Alinhamento da provável aquisição ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, ao PEI, ao 
Plano Gestor e ao Plano Anual de Aquisições do TRE-DF:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE-DF (PEI)

A contratação se alinha ao previsto no Plano Estratégico 2015-2020, aprovado pela 
Resolução nº 7656/2015:

 - Diretriz nº 6: Promover o desenvolvimento das pessoas em seus aspectos 
profissionais

 - Projeto estratégico: Fortalecer a gestão de pessoas.
                        - Ação nº 2. Realizar ações continuadas de qualidade de vida, com vistas ao bem-estar 

funcional e pessoal e possível redução de afastamentos por licença médica.

k) Critérios e práticas de sustentabilidade:

A empresa Contratada deverá observar as práticas de sustentabilidade previstas em 
leis, decretos e resoluções de órgãos ambientais, mormente a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro 
de 2010, do MPOG, ora Ministério da Economia, naquilo que for aplicável ao objeto da contratação, 
bem como o respeito a medidas e ações destinadas a evitar ou a corrigir danos ao meio ambiente, à 
segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo objeto contratado.      
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l) Necessidade de a futura contratada promover a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: 

O objeto pretendido nesta aquisição não exige transferência de conhecimento, 
tecnologias ou de técnicas empregadas para a sua consecução.

m) Inclusão de previsões que permitam resolver os casos em que haja necessidade de materiais 
específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação:

Não há necessidade de detalhamento, uma vez que a Contratada deverá adotar práticas 
adequadas e o uso de tecnologias previstas na legislação sanitária vigente.

n) Providências necessárias à adequação do ambiente à aquisição: 

A Equipe não identificou a necessidade de adequação nas infra-estruturas tecnológica e 
elétrica, no espaço físico ou no mobiliário existente.

o) Declaração de viabilidade da contratação:

Esta Equipe de Planejamento de Contratação declara, com base nos dados estimativos 
e nos aspectos legais contidos nestes Estudos Preliminares, que a pretendida contratação é viável.

Diante do exposto, remetam-se os presentes Estudos Preliminares para aprovação e 
prosseguimento da contratação pretendida.

Laura Alvares da Silva Campos – Mat. 0046

Titular da área demandante

Integrante

Álvaro César de Alencar – Mat. 1862

Integrante
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Documento assinado eletronicamente por LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS, Chefe de Seção, em 
13/02/2019, às 15:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALVARO CESAR DE ALENCAR, Analista Judiciário, em 
13/02/2019, às 15:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0514047 e o código 
CRC 7AB19AD8.

0000328-12.2019.6.07.8100 0514047v3
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