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Ao Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS

 
 

Senhores Conselheiros,
 

Tratam os presentes autos de projeto para realização da Campanha de Vacinação - 2018,
para vacina contra o vírus da gripe H1N1, em conformidade com as especificações da Resolução RE 2.696,
de 06/10/2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS, que indica as vacinas trivalentes
ou quadrivalentes a serem utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2018.

 
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 a manifestação da DIPLA, no Despacho 5662015, no exercício de
2018 foram consignados para o Tribunal recursos orçamentários no valor de R$ 100.000,00 (RDO-25244),
para a aquisição de vacinas antigripais, no entanto, diante dos limites orçamentários recebidos pelo Conselho
da Justiça Federal - CJF, a Divisão de Planejamento retirou a despesa da proposta orçamentária ajustada ao
limite de 2018.

Em vista disso, a SECBE realizou pesquisa de preços a fim de que a campanha de
vacinação seja realizada por meio do sistema de reembolso, na modalidade livre escolha, nos termos do item II
da Decisão CDPS 4047568, reproduzida a seguir:
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Assunto Autorização para realização da Campanha de Vacinação contra o vírus da gripe H1N1 –
CEPAS 2017

Decisão

O Conselho Deliberativo do Pro-Social, à unanimidade, nos termos da proposta
apresentada pela Diretora da SECBE, após manifestação do Conselheiro Carlos
Frederico Maia Bezerra, decidiu:
I - autorizar, em sistema de reembolso, na modalidade livre escolha, exclusivamente aos
titulares do Programa, o pagamento das despesas com a aplicação de vacina contra
gripe H1N1 – CEPAS 2017, no valor máximo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) de
acordo com a pesquisa de preço constante dos autos;
II – determinar que as próximas campanhas anuais de vacinação contra o vírus da gripe
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H1N1 sejam realizadas no mesmo sistema de reembolso, na modalidade livre escolha,
tomando como referencial pesquisa de preços atualizada para o respectivo exercício, a
ser realizada pela SECBE.
Publique-se.

 
Apresenta-se a seguir o quadro resumo das propostas apresentadas.

Propostas de Preços para aquisição da Vacina contra a gripe (RE 2696/2017-ANVISA)
FO RNECEDO R VACINA TRIVALENTE VALO R

UNITÁRIO  (R$)
VACINA Q UADRIVALENTE VALO R
UNITÁRIO  (R$)

Clínica Imunocentro (5783433) 120,00 120,00
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
LTDA (5774050) 60,00 63,00

Imonosul - Clínica de Vacinas (5779599) 41,60 41,60
Imunizar Clínica de Vacinas LTDA
(5724077) 60,00 70,00

Clidip - Clínica de Doenças Infecciosas
Ltda (5812665) 49,00 63,00

Média de preços 66,12 71,52

 
Importa destacar que a empresa Imunosul cotou o preço das doses de vacinas sem

computar o valor relativo ao frete. Assim, a menor preço foi apresentado pela CLIDIP - CLÍNICA DE
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA.

 
2. Resultados da Campanha de Vacinação de 2017 e Estimativa para 2018

O sistema de reembolso, na modalidade livre escolha, introduzido por meio da Decisão
CDPS 4047568, proporcionou redução de gastos e economia dos recursos próprios do Pro-Social, o que
resultou no seguinte quantitativo de reembolsos.

Reembolso de vacinas contra o vírus da gripe H1N1 no TRF1 e Seccionais
Órgão Servidores

Seção Judiciária do Amapá 1
Seção Judiciária do Amazonas 1
Seção Judiciária do Maranhão 3
Seção Judiciária do Distrito Federal 37
Seção Judiciária de Goiás 33
Seção Judiciária do Mato Grosso 3
Seção Judiciária de Minas Gerais 58
Seção Judiciária do Pará 1
Seção Judiciária do Piauí 2
Seção Judiciária de Rondônia 1
Seção Judiciária do Tocantins 1
Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 52
Total 193
Fonte: Sistema e-ProSocial (Quantitativo de reembolsos no
Evento 9.00.50.391 - H1N1 – CEPAS 2017 Vacina))

 

Registra-se que a despesa com aplicação da vacina contra o vírus da gripe H1N1 foi
reduzida de R$ 208.627,20 em 2016 para R$ 14.475,00 em 2017, tendo em vista a sistemática de
reembolso, na modalidade livre escolha, exclusivamente aos titulares do Programa.

Destaca-se, ainda, que nos procedimentos licitatórios realizados pelas Seções Judiciárias
foram adquiridas 396 doses para a SJMG (0002151-10.2017.4.01.8008) e 1.163 para a SJBA (0013237-
24.2016.4.01.8004), no exercício de 2017.
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3. Conclusão

Considerando que os recursos consignados no Orçamento da União para 2018 são
insuficientes para realização de campanha de vacinação contra a gripe para todos 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,

Considerando que o Conselho Deliberativo do Pro-Social determinou que as próximas
campanhas anuais de vacinação sejam realizadas no sistema de reembolso, na modalidade livre escolha,
conforme Decisão CDPS 4047568,

Submeto à avaliação e autorização deste Conselho Deliberativo do Pro-Social, a proposta
para realização de Campanha de Vacinação - 2018, no sistema de reembolso, na modalidade livre escolha,
exclusivamente aos beneficiários titulares do Pro-social, no valor máximo de R$ 70,00 (setenta reais),
considerando a média de preços da unidade da vacina contra o vírus da gripe H1N1 – CEPAS 2018, em
conformidade com as especificações da Resolução RE 2.696, de 06/10/2017, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA/MS, conforme pesquisa de preços realizada pela SECBE.

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 09/04/2018, às 14:35 (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
5812683 e o código CRC 00C15C00.
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