
ANEXO I ao EDITAL) 

  

VACINA CONTRA GRIPE 2019 

 

1.  
  (quinhentas e oitenta e 

, nos termos da - 
a fim de imunizar, prioritariamente, 

magistrados e servidores (efetivos, aposentados e requisitados), podendo, caso haja 
 esta servidores 

t   0511751). 

 

forem efetivamente administradas, considerando-
 

  

1.1 o 
 Vacina influenza quadrivalente 
seringa pr  embalada individualmente e a respectiva 

 

 C
- a vacina 

 

  
 ; 
 

B/Victoria/2/87). 
 

(linhagemB/Yamagata/16/88) 
 
1.2 De  

 

Item  Unidade De 
Medida 

Quantidade 

Estimada 

1 

Vacina contra gripe (influenza) 
2019, quadrivalente
0,5ml, em seringa preenchida 

individualmente e respectiva 
 

unidade 583 



  
influenza seja inferior ao estimado, dever-se-  o quantitativo 
observado o  destinado a esse fim, conforme 
0511751.  

2. R NCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES E AO 
RESPECTIVO DOCUMENTO DO GERENCIAMENTO DOS 
RISCOS  

 O presente foi desenvolvido tomando-se por base os Estudos 
Preliminares, e Mapa de Riscos correlato, ambos acostados aos autos do procedimento 

 0000328-12.2019.6.07.8100. 
  

2.1 F  
 
Qualidade de Vida desenvolvido pelo TRE-DF, e constitui uma das medidas mais 

  Ressalte-
natureza contr

  
 

trados e Servidores do Poder 
 

  
-

recursos destinados ao custeio de gastos eventuais com medicamentos e despesas 
hospitalares. 

  
  

3.  
3.1  estabelecidas n

 
3.2 Lei n , de 6 
2014 ( ) e  na RDC ANVISA n
de dezembro de 2017, as licitantes 

: 
3.2.1 no 

 CNES; 
3.2.2 comprovantes  pelo 

 e seu substituto, 
 competente;  

3.2.3 comprovante de licenciamento 

previsto n para a 
licitante que fornecer as vacinas e for executar diretamente o ato vacinal; 



3.2.4 comprovante de licenciamento 
, 

para a empresa que fornecer as vacinas e vier a subcontratar o ato vacinal; 
3.3   por 

forneceu e executou, a contento, objeto de natu

aproximadamente o equivalente a 50% 
do objeto pretendido;  

3.3.1 
 

3.3.2 
r outro meio que permita ao 

 
3.3.3 a

da ao atestado. 
3.3.4 a 

apoio. 
 
 

4. -DF 
   -2020, 

aprov  
 - 

profissionais e pessoais. - 
- -

 

  
5.  
 O r  que o 

 prevista pela  

  

6. G  
6.1 Nos termos do  

Od - SEAMO/CAMS, por meio de servidores designados, que 
atesto do documento 

 
6.2 
da CONTRATADA pelo fiel  cumprime



constituindo-
todo ou em parte, o objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem    
defeitos  ou    resultantes  s empregado

 
6.3 

n
. 

6.4 

 

6.5 As    e    que  ultrapassarem  a    do(s) 
representante(s)    ser  solicitadas  ao  seu  gestor  ou  autoridade  
competente,  em   
  

7. 
 

7.1 
registradas por escrito pri -mails 

Whatsapp. 

7.2 

supracitados. 
7.3 A assinatura de documentos do procedimento administrativo da 

Contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no instrumento contratual e no 
 

 
8. 

-FINANCEIRA 
 -
e/ou do Termo de Contrato; 
 
9. 

 
 . 

 . 
  



 
10.  
 foi realizada por meio de pesquisa de valores de 
mercado, analisando-se os valores  propostas comerciais, 
apresentadas  

Adotou-se a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) como valor referencial
para a dose  vacina, haja vista ter sido este o menor valor ofertado. Deste 
modo, o valor total  o montante estimado de R$ 
37.895,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), caso sejam 
administradas todas as doses estimadas (583 doses). 

  
11.   
 
(20GP), na natureza de despesa 3390.30 - Material de Consumo, no subitem 09 - 

Tribunal. 
 

12. ENTREGA  
12.1 LOCAL entregue e -Sede do 
TRE-  

 
12.2 DATA e : as doses da  para 

nos dia 9 e 10 de abril de 2019, a partir das 17:00h. 
  

12.3 
s data 

ser alterados. 
 

12.4 O s datas estabelecidas 
recebimento da ordem de 

servi estor da   
 

13.   
13.1 Responsabilizar-

 doses de vacina influenza quadrivalente, 

monitoramento de temperatura para o acondicionamento e transporte das doses, 
-cortante, entre outros), assim como a 

os gerados no decorrer 
 

13.2 
- 

agulha, embalada individualmente, lacrada, para uso intramuscular ou 



 
13.3 m, 

 de 2017, a fim de garantir a qualidade e a 
integridade das vacinas. 
13.4 
coleta de assinaturas em lista fornecida pelo TRE-

 

e do 
 

13.5 Apresentar ao Gestor do C  
antes das datas estabelecidas 
seguintes documentos: 

13.5.1  nominal da equipe de profissionais que 

de registro no Conselho Profissional; 
13.5.2 

caso; 
13.5.3 
subcontratado  
CNES; 
13.5.4 comprovantes  pelo 

 e seu substituto, junto ao 
 do Distrito Federal; 

13.5.5 comprovante de licenciamento 

Distrito Federal , no qual conste a 

). 
13.6 -DF os 

e-mail e outros meios de 
contato. 

13.7 

como quaisquer out  

13.8 
antecede as datas da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

 

13.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou sub

 
13.10 Prestar todos os esclarecimentos inerentes ao objeto deste Termo de 

-DF. 



13.11 Executar o contrato, responsabilizando-se pelo transporte, 
acondicionamento e entrega do objeto, inclusive o descarregamento dos 

 
13.12 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

 
13.13 Responder pelos danos causados diretamente. 

13.14 
 

 

14. -DF 
14.1 

 
14.2 Prestar 

 
14.3 

 
14.4 Realizar o recebimento do objeto, pelo(s) servidor(es) Gestor(es) do 
Contrato, compreendendo duas etapas distintas: 
 14.4.1 provisoriamente, no ato da entrega do objeto 

material  

14.4.1.1  
a proposta 

rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, 
obrigando-se a Contratada a entregar novos objetos no prazo 

 

14.4.1.2 o item anterior, 
necessariamente escrita, suspende os prazos de recebimento 
definitivo e de 
integralmente sanadas. 

14.4.2 d

al e 
 

14.5 Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) do objeto do contrato, nos 
 ou 

do Termo de Contrato, limitado ao montante de doses efetivamente 
administradas e comprovadas por meio da assinatura do servidor em 

. 



 
15 GARANTIA CONTRATUAL  
 Neste certame  garantia contratual prevista no art. 56, da lei 

 8.666/93 

 
16  
            ntado da data da sua 
assinatura. 

 
17 P  

  
17.1 
previstas em 

itar ou a corrigir danos ao meio 

pelo objeto contratado. 
17.2 

 
12.305, de 2010   

 ANVISA.  

  
18 D ;  

18.1 
 ou alta complexidade 

 

18.2  

  

19   
  facultado  licitante subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da presente 

empresa subcontratada cumpra integralmente os requisitos de 
 

  
20 MODELO DE PROPOSTA 
 

Item  Unidade de Quantidade Valor (R$) 



medida Estimada Unit  Total 

1 

Vacina contra gripe (influenza) 
2019, quadrivalente
de 0,5ml, em seringa preenchida 

individualmente e respectiva 
 

unidade 583   

 
 

21  
:  

 
 (SEAMO) 

 

 

Laura Alvares da Silva Campos  Mat. 0046 
Titular da  

Integrante 
 

 

  Mat. 1862 
Integrante 

 


