
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-SECBE 355/2017 TRF1-SECBE

PAe 0003342-17.2017.4.01.8000
Interessado: SECBE
Assunto: Autorização para realização da Campanha de Vacinação contra o vírus da gripe H1N1 –
CEPAS 2017

 
Ao Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS

 
 

Senhores Conselheiros,
 

Tratam os presentes autos de projeto para contratação de fornecimento e aplicação de
doses de vacina contra o vírus da gripe H1N1 – CEPAS 2017, em conformidade com a Resolução-RDC
119/2016 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que indica as vacinas quadrivalentes a
serem utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2017.

 
1. Cenário atual

O TRF-1ª Região promove a Campanha de Vacinação contra a Gripe desde 1999 para
Desembargadores e servidores ativos, como política de prevenção de saúde e de absenteísmo ao trabalho.

De acordo com o Despacho DIPOR (3603413), no exercício de 2017 foram consignados
para o Tribunal recursos orçamentários no valor de R$ 90.000,00 (RDO-18803), para a aquisição de vacinas
antigripais, no entanto, após o recebimento dos limites impostos pelo CJF, oriundos da SOF/MPOG, não foi
aprovada a receita no ajuste orçamentário final.

Destaca-se, por oportuno, que as Seccionais listadas a seguir contam com processo
licitatório em andamento, para aquisição das vacinas a partir dos recursos disponibilizados no Programa JC -
Julgamento de Causas, elemento de despesa 3.3.90.30.09:

Seção Judiciária da Bahia - PAe 0013237-24.2016.4.01.8004
Seção Judiciária de Minas Gerais - PAe 0002151-10.2017.4.01.8008
Seção Judiciária do Distrito Federal - PAe 0015555-74.2016.4.01.8005

As pesquisas de preços iniciais realizadas pela DISAO, deram suporte à negociação de
proposta comercial e cotação de preços junto à empresa Imunizar Clínica de Vacinas LTDA, para
fornecimento de doses da vacina gripe influenza quadrivalente, incluído o gesto vacinal, nos mesmos moldes do
contratado em 2016, por meio do PAe 0006890-84.2016.4.01.8000. Apresenta-se a seguir o quadro resumo
das propostas apresentadas.

Propostas de Preços para aquisição da Vacina contra a gripe (RDC 119/2016-ANVISA)

FORNECEDOR QTD VALOR UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

Clínica Imunocentro (3579558) 1.000 140,00 140.000,00
Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA
(3606021) 1.000 75,00 75.000,00

CLIVAC- Clínica de Vacinas (3606183) 1.000 85,00 85.000,00
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Imunizar Clínica de Vacinas LTDA (3620160) 1.000 90,00 90.000,00
Média de preços 1.000 97,50 97.500,00

 
O menor preço foi apresentado pelo Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA,

contudo, esse fornecedor não garante o atendimento fora do Distrito Federal, o que prejudicaria as demais
Seccionais interessadas que ainda não iniciaram seu processo licitatório para aquisição das vacinas.

 
2. Disponibilidade Orçamentária no Programa JC - Julgamento de Causas

Importa destacar que os estudos do Plano de Aplicação Anual – PAA – 2017, apresentado
pela SECBE na 1ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo do Pro-Social – CDPS, em cumprimento ao
previsto no art. 63, inciso IV, c/c art. 65, IX, do RGPS, projetou montante de receitas insuficientes para a
cobertura das despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas no exercício de 2017.

Em vista disso, solicitou-se a reprogramação do orçamento junto à Secretaria de
Planejamento e Orçamento do TRF1 - SECOR, a fim de adquirir vacinas antigripais Quadrivalentes CEPAS
2017, a partir dos recursos disponibilizados no Programa JC - Julgamento de Causas, elemento de despesa
3.3.90.30.09, ao custo unitário de R$ 75,00, conforme proposta do Laboratório Sabin, que cotou o citado
valor unitário para até 1.000 doses.

Em resposta à solicitação desta SECBE, a SECOR recomendou no Despacho 3717511,
que fosse realizada estimativa de custo da Campanha de vacinação para toda a Justiça Federal da 1ª Região,
com vistas à solicitação de crédito adicional que deverá ocorrer em junho de 2017.

Feito o levantamento requerido, foi apresentado o quantitativo pretendido no total de 6.111
vacinas, extensivas aos servidores em atividade no TRF1 e Seccionais, inclusive não beneficiários do Pro-
Social, de acordo com as informações encaminhadas pelas SEBES/NUBES das Seccionais, conforme
despacho SECBE 3906514.

Considerando a média de preço da unidade de vacina orçada em R$100,00 (cem reais),
tem-se uma perspectiva de despesa no valor de R$ 611.000,00, (seiscentos e onze mil reais), 
aproximadamente.

Registra-se, por oportuno, que as vacinas CEPAS-2017 estão disponíveis para aquisição
desde fevereiro de 2017 (art. 3º da Resolução RDC-ANVISA 119/2016 3094477). Assim, o atraso no
processo de aquisição poderá coincidir com a falta do produto no mercado, como ocorreu em 2016.

Em vista disso, é recomendável que a partir da aprovação do crédito adicional seja iniciado
o processo licitatório das Seccionais para aquisição das vacinas de 2018, a exemplo do ocorrido na Seção
Judiciária da Bahia nos autos do PAe 0013237-24.2016.4.01.8004.

 
3. Resultados da Campanha de Vacinação de 2016 e Estimativa para 2017

Em busca de parâmetro para a aquisição de doses da vacina gripe influenza quadrivalente,
incluído o gesto vacinal, para o TRF1 e Seccionais vinculadas, foram relacionados os resultados da última
aquisição, conforme prestação de contas nos autos do PAe 0006890-84.2016.4.01.8000, em comparação
com os quantitativos pretendidos para 2017.

Tabela 1 – Aplicação da vacina TRF1 e Seccionais 2016/2017
Órgão Doses aplicadas em 2016 Quantitativo pretendido para 2017

Seção Judiciária do Amapá 92 180
Seção Judiciária do Amazonas 90 90
Seção Judiciária da Bahia 203 00
Seção Judiciária do Distrito Federal 388 450
Seção Judiciária de Goiás 220 542
Seção Judiciária do Mato Grosso 49 105
Seção Judiciária de Minas Gerais 215 2.199
Seção Judiciária do Piauí 217 250
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Seção Judiciária de Rondônia 70 136
Seção Judiciária de Roraima 89 106
Seção Judiciária do Tocantins 142 203
Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 728 1.000

Total 2.503 6.111

 
Destaca-se que o levantamento realizado no presente exercício considerou como

interessados os servidores em atividade no TRF1 e Seccionais, inclusive não beneficiários do Pro-Social.
Cumpre esclarecer que a Seção Judiciária da Bahia realizou a vacinação nos dias 18, 19 e

20 de abril/2017, mediante processo licitatório próprio, nos autos do PAe 0013237-24.2016.4.01.8004 e
que a Seção Judiciária do Acre não informou os quantitativos de vacinas pretendidos.

Em se tratando de aquisição a partir dos recursos próprios do Pro-Social, há que se estimar
a despesa de acordo com os quantitativos de beneficiários titulares do Programa, exceto nas Seções
Judiciárias destacadas a seguir, as quais haviam apresentado quantitativo menor. Assim, teremos:

Órgão Estimativa Final
Seção Judiciária do Amapá 117
Seção Judiciária do Amazonas 90
Seção Judiciária do Distrito Federal 450
Seção Judiciária de Goiás 498
Seção Judiciária do Mato Grosso 105
Seção Judiciária de Minas Gerais 928
Seção Judiciária do Piauí 186
Seção Judiciária de Rondônia 136
Seção Judiciária de Roraima 84
Seção Judiciária do Tocantins 156
Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 1.000

Total 3.750
Fonte: Sistema e-ProSocial (Quantitativo de beneficiários titulares ativos)

 
2. Conclusão

Considerando que os recursos consignados no Orçamento da União para 2017 são
insuficientes para realização de campanha de vacinação contra a gripe para os magistrados e os servidores do
Tribunal,

Considerando que o TRF-1ª Região promove a Campanha de Vacinação contra a Gripe
desde 1999, como política de prevenção de saúde e de absenteísmo ao trabalho,

Considerando que o PRO-SOCIAL visa à promoção do bem-estar dos beneficiários por
intermédio de políticas de saúde,

Submeto à avaliação e autorização deste Conselho Deliberativo do Pro-Social, a proposta
para realização de Campanha de Vacinação contra a Gripe, com a aquisição de 3.750 doses de vacina contra
o vírus da gripe H1N1 – CEPAS 2017, em conformidade com a Resolução-RDC 119/2016 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, considerando a perspectiva da despesa no valor de R$
375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), tendo em vista a média de preço da unidade de vacina
orçada em R$100,00 (cem reais).

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE
 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
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em 15/05/2017, às 18:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4007108 e o código CRC 4C462F2D.

 
SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

0003342-17.2017.4.01.8000 4007108v1

Exposição de Motivos 355/2017 TRF1-SECBE (4007108)         SEI 0003342-17.2017.4.01.8000 / pg. 4


