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SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA 
SETOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - SEAMO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA GRIPE 

TERMO DE REFERÊNCIA – PROAD 745/2022

1. OBJETO

1.1 A presente peça tem por objeto fornecer elementos para a aquisição de vacinas e
os  insumos  necessários  para  a  realização  de  vacinação  contra  gripe  no  Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,  conforme especificações  e  condições  nesta
estabelecidas.

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1 Tendo em vista que a epidemia da Gripe, causada pelo vírus Influenza, acomete
anualmente vários servidores, predominantemente no período de abril a agosto, sendo
responsável  por  um  índice  elevado  de  absenteísmo  no  trabalho  nestes  meses,
estamos propondo dar continuidade à campanha de Vacinação contra a Gripe, que
vem  sendo  realizada  anualmente  neste  Tribunal.  O  objetivo  é  imunizar  todos  os
Desembargadores, Juízes e Servidores, incluindo as Varas do Trabalho do interior do
estado.  A  vacinação  será  realizada  nas  próprias  instalações  desta  Casa,  pelos
profissionais de enfermagem, e será realizada uma programação de visita às Varas do
Trabalho  do  interior  do  estado,  sendo  observadas  as  orientações  descritas  na
Resolução nº 310/2021 do CSJT e da Resolução RDC/Anvisa nº 222/2018 – Boas
práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
3.1 400  (quatrocentas) doses  para  adultos  de  VACINAS  ANTIVÍRUS INFLUENZA
QUADRIVALENTE, em 400 (quatrocentas) seringas já preenchidas prontas para uso.
3.2 O  material  cotado  deverá  ter  registro  no  Ministério  da  Saúde  ou  no  órgão
competente por ele designado.
3.3 O material deve ter o prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a contar da
data de entrega e estar de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº
151, de 20 de ABRIL de 2017  da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
Resolução RE 3.903 da ANVISA de 14/10/2021. 
3.4 O objeto é comum de acordo com o Artigo 3º, inciso II do Decreto nº 10.024/2019.
3.5 O objeto a ser adquirido se enquadra nos critérios de sustentabilidade no Guia de
Contratações Sustentáveis  da Justiça do Trabalho,  disposto no item 1.1.8 (material
médico-hospitalar e odontológico), por meio da Resolução nº 310/2021 do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, e em relação ao descarte dos materiais, esta
será  realizada  em conformidade  com o  regramento  da  coleta  de  resíduos  sólidos
provenientes  dos  serviços  de  saúde,  conforme  Contrato  TRT/DLC  nº  008/2019,
Contrato de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento por meio de
Termo Destruição e Destino Final dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde do
TRT 21ª Região, decorrente do PROAD Nº 928-2019.

4. DO VALOR ESTIMADO
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4.1 Com base em pesquisa de preços realizada, estima-se para a contratação, um
valor  total  na  importância  de  R$  32.020,00  (trinta  e  dois  mil  e  vinte  reais),  para
aquisição  das  400  doses  de  vacina  tetravalentes  contra  o  influenza  vírus  para
campanha de vacinação de 2022.

5. HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
5.1 Poderão participar  da licitação empresas que atuam no ramo de fabricação ou
revenda de vacinas.
5.2 A Qualificação Técnica consistirá na apresentação de  atestado(s) de capacidade
técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, compatível com o
objeto licitado.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1 O material  deverá ser entregue no Setor de Assistência Médico-Odontológica –
SEAMO,  do TRT da 21ª  Região,  na Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  3104,  bairro  Lagoa
Nova, Natal/RN, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 14h30min, em
observação ao Art. 4º, inciso I do Ato TRT21-GP/CR 001/2020, em vigência no TRT21.
6.2 O prazo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias corridos, após a data
do recebimento da nota de empenho pela empresa contratada. 
6.3 O  material  será  recebido  provisoriamente  pelo  Médico  ou  pelo  Auxiliar  de
Enfermagem do SEAMO, na forma do artigo 73, inciso II, da lei nº. 8.666/93, no ato da
entrega  do  produto,  mediante  termo  próprio,  ocasião  em  que  serão  verificadas  a
qualidade e a quantidade do material de acordo com a respectiva proposta, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações.
6.4 Após  a  entrega  provisória,  em  se  verificando  vicio/defeito,  será  a  empresa
notificada para, a partir da ciência, e às suas expensas, substituir os produtos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação. 
6.5 O material  será  recebido definitivamente,  por  meio de servidor  designado pelo
Contratante, com atesto da Nota Fiscal, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento
provisório.
6.6 Somente será declarado recebido o objeto licitado após a entrega total do item e
verificadas as especificações.
6.7 Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata a
alínea “a” não suspenderá ou interromperá a multa por atraso prevista no item 11 –
Penalidades.
6.8  Concluído  o  recebimento  e  a  aceitação  pelo  Setor  de  Assistência  Médico-
Odontológica, será expedido Termo de Recebimento Definitivo, o qual possibilitará o
pagamento e a conclusão do processo, mediante apresentação de nota fiscal/fatura
pela contratada.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 São obrigações da Contratada, além daquelas constantes no edital e que por lei lhe
couberem:
7.1.1  Fornecer  o  material  e  demais  componentes  novos  (sem  uso),  em  suas
embalagens originais, de acordo com as especificações técnicas e demais condições
contidas neste termo de referência e na sua proposta;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO

SPE/SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - SEAMO
Missão: Promover justiça com eficiência e celeridade, contribuindo para a

paz social e o fortalecimento da cidadania.

7.1.2 Manter,  durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
7.1.3 Entregar  o  material  devidamente  embalado de acordo com as  exigências  do
fabricante,  para  efeito  de  segurança  no  transporte,  e  lacrados,  para  garantir  a
integridade do conteúdo e sua inviolabilidade. O material devidamente transportado e
armazenado na temperatura entre +2º C e +8ºC;
7.1.4  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pelo
CONTRATANTE, seja na execução do fornecimento, seja na qualidade do objeto, no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento do chamado, sob pena das
sanções previstas no edital;
  
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 São obrigações do Contratante,  além daquelas previstas em outros itens deste
Termo de Referência  e  no  respectivo  Edital,  e/ou  ainda,  daquelas  que por  lei  lhe
couberem:
8.1.1 Designar,  em conformidade com o disposto no Art.  67 da Lei de Licitações e
Contratos,  um  representante  responsável  pela  fiscalização  e  acompanhamento  do
contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante
ou para com terceiros.
8.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada em relação ao material licitado.
8.1.3 Receber  o  material  provisoriamente  e  definitivamente,  mediante  Termo  de
Recebimento e em conformidade com a legislação.
8.1.4 Atestar as notas fiscais ou faturas da Contratada.
8.1.5 Efetuar o pagamento da fatura no prazo estipulado no Edital.

9.DO PAGAMENTO
9.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos,  após  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  devidamente  aceita  e
atestada pelo Gestor do Contrato designado pelo CONTRATANTE. 

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
10.1  A execução das atividades  contratuais,  em conformidade com as  disposições
contidas  no  art.  67  da  Lei  nº  8.666/1993,  será  acompanhada  por  servidor  do
CONTRTANTE.
10.2. Serão asseguradas ao representante do CONTRATANTE as prerrogativas de:
10.2.1  Fiscalizar  a  execução  do  contrato  de  modo  a  que  sejam  cumpridas
integralmente as condições constantes contratuais.
10.2.2  Comunicar  eventuais  falhas  ocorridas  no  fornecimento  dos  produtos  e
determinar  o  que  for  necessário  à  regularização  de  faltas,  defeitos  ou  vícios
verificados.
10.2.3 Aprovar ou recusar o fornecimento dos produtos.
10.2.4  Atestar,  após  a  verificação  da  conformidade,  as  notas  fiscais/faturas
apresentadas pela CONTRATADA.
10.2.5 Acompanhar o prazo de entrega dos produtos, de acordo com o estabelecido no
item 5 deste Termo de Referência.
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10.2.6 Solicitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco) do total
contratado, caso haja necessidade.
10.3  A  fiscalização  exercida  pelo  CONTRATANTE  não  excluirá  ou  reduzirá  a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução contratual.

11. SUBCONTRATAÇÃO
11.1 A CONTRATADA não poderá,  sob nenhum pretexto ou hipótese,  subcontratar
total ou parcialmente a execução do objeto do contrato.

12. DAS PENALIDADES:
12.1 Pela  inexecução total  ou parcial,  ou  pelo  atraso injustificado na execução do
contrato, sem prejuízo de responsabilidade civil, garantida a prévia e ampla defesa, as
seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
I – ADVERTÊNCIA;
II - MULTA nos seguintes termos:
a) de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de
atraso injustificado, no prazo de entrega do material objeto deste Termo de Referência
e/ou na substituição, ficando limitado este percentual em 9% (nove por cento). O atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto
e o contrato poderá ser rescindido a critério  da Administração, ocasião em que se
aplicará a previsão da alínea “c” deste inciso; 
b) de até 2% (dois por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho por infração de
qualquer  outra  condição  do  Termo de  Referência,  que  será  dobrada  em caso  de
reincidência.
c) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre
a parcela inadimplida, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique
o aproveitamento da parcela executada.

SEAMO, 09 de março de 2022

Gustavo Henrique dos Santos Morais
Chefe do SEAMO 

Aprovo o presente Termo de Referência, conforme Ato TRT/GP Nº 29/2009.

Secretaria Geral de Presidência, 09 de março de 2022.

SILVIO DA SILVA SANTIAGO
Secretário Geral da Presidência 
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