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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Av. Prudente de Morais, 2410, - Bairro Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-545
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.cbm.rn.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 08810071.000918/2022-42
1.

OBJETIVO

1.1.
O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e apresentação de informações que permitam a elaboração
de proposta de contratação de serviço de limpeza e manutenção da piscina com fornecimento de produtos químicos, equipamentos e mão de obra, em atendimento ao Parque Aquático do
CBMRN, com base na lei LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
2.

OBJETO

2.1.
Contratação de serviço de limpeza e manutenção da piscina localizada no Quartel do Comando Geral - Natal/RN, com fornecimento de produtos químicos, equipamentos e
mão de obra.
LOTE 01
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

UNIDADE

TIPO DE
BENEFÍCIO

01

Locação de Gerador de Hipoclorito de Sódio por empresa especializada para tratamento da água do Parque Aquático do CBMRN, localizada no
Quartel do Comando Geral - Natal/RN, com fornecimento de produtos químicos necessários para o pleno funcionamento do equipamento,
cabendo:
O equipamento deverá produzir o hipoclorito de sódio dosando automaticamente na piscina, sem que haja o armazenamento da substância em
tanque intermediário.
O equipamento deverá ter as especificações mínimas:
Retificador trifásico com potência de 1,8 kVA com 3 trafos independentes por fase, classe H de isolamento, 7 faixas de tensão e 6 diodos.
Capacitação de produção de Cloro puro: 3,6kg/dia, Cloro equivalente em hipoclorito de Cálcio (granulado 60%): 6kg/dia
A empresa deverá fornecer os insumos (sal) necessário para manutenção.
Fornecer o equipamento instalado na piscina do Parque Aquático do CBMRN, devidamente inspecionados e em pleno funcionamento;
Realizar manutenções preventiva e inspeções do equipamento empregado na limpeza;
Realizar manutenção corretiva que consiste em substituição de peças, quando necessário ao perfeito funcionamento do equipamento;
Substituir equipamento que ofereçam falha de funcionamento que impeça o tratamento da piscina e consequentemente a suspensão das
atividades, a empresa contratada deverá substituir o equipamento defeituoso ou prestar manutenção corretiva em até 24h com assistência
técnica local;
As manutenções preventivas deverão ser agendadas conforme disponibilidade prévia do CBMRN.

MENSAL

EXCLUSIVO
ME/EPP

3.

QUANTIDADE NATUREZA

12

MATERIAL
DE
CONSUMO

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.
O Quartel do Comando Geral, situado na Av. Prudente de Morais, na cidade do Natal/RN, detém um Parque Aquático, que corresponde à piscina de treinamento para
militares deste Órgão;
3.2.

Considerando que o Parque necessita de profissionais especializados para o tratamento de água da piscina e que;

3.3.
Este Corpo de Bombeiros Militar não dispõe de pessoal capacitado para exercer função correlata ao serviço supramencionado, uma vez que, os estudos preliminares
demonstraram o rol de motivos que se seguem:
3.4.
Depois de Realizadas as visitações nas empresas, pertinentes tanto à vendas de produtos de tratamento de água em piscinas, quanto a serviços de tratamento, verificamos
que fica inviável a capacitação de militares deste Órgão para suprir tal necessidade, pois o tratamento de água da piscina de treinamento requer uma mão de obra constante, o que torna
inviável a capacitação de militares para o serviço de tratamento de água da referida piscina.
3.5.
Considerando o motivo anterior, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para prestar tal serviço de tratamento, incluindo o fornecimento de insumos
necessários, perfazendo um único objeto de contratação qual seja, o serviço de tratamento de água da referida piscina, incluindo o fornecimento de todos os materiais químicos
necessários.
3.6.
Anteriormente, foi realizada uma licitação na busca de fornecedores que pudessem oferecer o gerador de hipoclorito de sódio, porém, passado o tempo de vigência
contratual, não houve a intenção de renovação por parte do fornecedor.
3.7.
Cabe salientar que anteriormente, os valores de locação não cabiam na previsibilidade da dispensa de licitação previsto na Lei 8.666/93 (R$ 17.600,00), porém, com o
advento da Lei 14.133, o valor reajustado nos permite tal contratação pela modalidade de dispensa de licitação.
3.8.

Desse modo, inicia-se esse processo a fim de obter, por dispensa de licitação, lastreado no Art. 75, II, da Lei federal 14.133/2021 a contratação do referido item.

4.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1.

DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1.1.
Serviço de limpeza e manutenção do Parque Aquático do CBMRN, localizada no Quartel do Comando Geral - Natal/RN, com fornecimento de produtos químicos,
equipamentos e mão de obra.
4.2.
Locação de Gerador de Hipoclorito de Sódio por empresa especializada para tratamento da água do Parque Aquático do CBMRN, localizada no Quartel do Comando Geral Natal/RN, com fornecimento de produtos químicos necessários para o pleno funcionamento do equipamento, cabendo:
4.3.

O equipamento deverá produzir o hipoclorito de sódio dosando automaticamente na piscina, sem que haja o armazenamento da substância em tanque intermediário.

4.4.

O equipamento deverá ter as especificações mínimas:

4.5.

Retificador trifásico com potência de 1,8 kVA com 3 trafos independentes por fase, classe H de isolamento, 7 faixas de tensão e 6 diodos.

4.6.

Capacitação de produção de Cloro puro: 3,6kg/dia, Cloro equivalente em hipoclorito de Cálcio (granulado 60%): 6kg/dia

4.7.

A empresa deverá fornecer os insumos (sal) necessário para manutenção.

4.8.

Fornecer o equipamento instalado na piscina do Parque Aquático do CBMRN, devidamente inspecionados e em pleno funcionamento;

4.9.

Realizar manutenções preventiva e inspeções do equipamento empregado na limpeza;

4.10.

Realizar manutenção corretiva que consiste em substituição de peças, quando necessário ao perfeito funcionamento do equipamento;

4.11.
Substituir equipamento que ofereçam falha de funcionamento que impeça o tratamento da piscina e consequentemente a suspensão das atividades, a empresa contratada
deverá substituir o equipamento defeituoso ou prestar manutenção corretiva em até 24h com assistência técnica local;
4.12.

As manutenções preventivas deverão ser agendadas conforme disponibilidade prévia do CBMRN.

4.13.

DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS

4.13.1.
É de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento do equipamento instalado na piscina do Parque Aquático do CBMRN, devidamente inspecionados e em pleno
funcionamento após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, em no máximo 5 dias úteis;
4.13.2.

Manutenção preventiva que consiste em limpeza e inspeção do equipamento;

4.13.3.

Manutenção corretiva que consiste em substituição de peças, quando necessário ao perfeito funcionamento do equipamento;
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4.13.4.
Para situações em que o equipamento ofereça falha de funcionamento que impeça o tratamento das piscinas e consequentemente a suspensão das atividades, a empresa
contratada deverá substituir o equipamento defeituoso ou prestar manutenção corretiva em até 24h com assistência técnica local;
4.13.5.

Manutenções preventivas deverão ser agendadas conforme disponibilidade e prévio agendamento do CBMRN.

5.

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1.

Será informada pelo setor financeiro do corpo de Bombeiros Militar do RN – CAFO.

6.

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.

O serviço se iniciará com a instalação dos equipamentos necessários para a limpeza automatizada da piscinas e todos os insumos necessários para o mesmo;

6.2.
Natal/RN.

Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, situado na Av. Prudente de Morais, 2410, Bairro Barro Vermelho, CEP: 59022-545,

7.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

7.1.
Por tratar de aquisição de complexidade baixa, que pode ser operacionalizada por técnicas de amplo conhecimento do mercado, a aquisição almejada pode ser enquadrada
como aquisição de bem comum, a exemplo do que se verifica em outras aquisições similares.
7.2.
É possível observar, diante das especificações contidas no Item 4 deste Termo de Referência que o objeto almejado possui padrões de desempenho e qualidade
objetivamente definidos, mediante especificações usuais adotadas no mercado, de forma a permitir aos potenciais fornecedores do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação
condições de ofertarem suas propostas, sendo possível a comparação objetiva das mesmas tendo como critério de julgamento o menor preço sem comprometimento da qualidade
desejada.
8.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (REFERENCIAL)

8.1.

O detalhamento da pesquisa de preços encontra-se em caderno posterior, que fará parte do processo licitatório.

9.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1.

A vigência será de 12 (doze) meses, a contar do inicio da prestação do serviço, indicado pelo setor competente.

9.2.
A vigência contratual independe da garantia dos materiais, cabendo à contratada a responsabilidade de reparar ou corrigir danos ou falhas daqueles cuja garantia supera a
vigência contratual.
10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.

Cumprir fielmente com o instrumento contratual, pelo qual se consolidarão as vontades das partes;

10.2.
Atender rigorosamente à especificação do objeto, observando suas características, o regime de execução do contrato, obedecendo aos prazos de início e de conclusão e os
preços exequíveis com aqueles praticados no mercado;
10.3.
Assumir, com exclusividade, a responsabilidade por quaisquer prejuízos causados por si ou por seus colaboradores ao contratante e/ou a terceiros, em detrimento da
execução do objeto contratado;
10.4.

Prestar o serviço, no prazo, na forma e no local estabelecido neste TR;

10.5.

Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.

Assegurar a regular execução do contrato, mediante fiscalização por agentes do CBMRN, previamente indicados em prol dos interesses fundamentais da Administração;

11.2.

Impor e executar sanções pela inexecução total ou parcial do contrato, assegurando ao contratado, o recurso ao Judiciário.

11.3.

Realizar o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias, finalizada a aquisição do objeto/prestação do serviço, concomitantemente com a emissão de nota fiscal.

12.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

12.1.
Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o contratante poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva ao contratado, diante do não cumprimento das
cláusulas contratuais.
12.2.
Com fundamento no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o contratado que:
12.2.1.

apresentar documentação falsa;

12.2.2.

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

12.2.3.

falhar na execução do contrato;

12.2.4.

fraudar a execução do contrato;

12.2.5.

comportar-se de modo inidôneo;

12.2.6.

cometer fraude fiscal.

12.3.

Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado:

12.3.1.

deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de serviço;

12.3.2.

deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

12.4.
A falha na execução do contrato estará configurada quando o contratado descumprir as obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade
competente, de acordo com o que preceitua o item 12.10.
12.5.

Para os fins do item 12.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 177 ao 180 da Lei federal nº 14.133/2021.

12.6.

O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 12.2 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.6.1.

multa:

12.6.1.1.
compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na
execução do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
12.6.1.2.

moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 dias.

12.6.2.

impedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até cinco anos.

12.7.

As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar.

12.8.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei federal nº 14.133/2021.
12.9.

O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual.

12.9.1.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventuais devidos pelo contratante.
12.9.2.
oficial.

Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação

12.9.3.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.9.4.
Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação
do contratante.
12.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.11.

A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.

12.12.
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 137, incisos I a IX da Lei federal nº 14.133/2021.
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12.13.

As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

13.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1.

A CONTRATANTE promoverá o acompanhamento e a fiscalização do contrato, através da designação de um agente para fiscalizá-lo.

13.2.
A fiscalização exercida no interesse do CBMRN não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições ou da qualidade dos serviços de assistência técnica.
14.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA

14.1.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o 30º (Trigésimo) dia corrido após fornecimento do equipamento instalado na piscina do Parque Aquático do CBMRN,
devidamente inspecionados e em pleno funcionamento, conforme prazos estabelecidos no Item 4 deste Termo de Referência, devendo a nota fiscal/fatura estar devidamente atestada pelo
setor competente e mediante comprovação de recolhimento dos encargos sociais, conforme art. 40, I, Lei 14.133/2021.
14.1.1.
O pleno funcionamento do objeto contratado, com sua respectiva nota fiscal/fatura, além de outras determinações constantes neste Termo de Referência, são condições
necessárias para o início da contagem do prazo mencionado no subitem acima.
14.2.
Os pagamentos em atraso pela administração, considerados após o prazo estabelecido neste item, sofrerão atualização financeira no intuito de manter o valor monetário da
prestação, da seguinte forma:

Onde,
AF = I x N x VP

AF = Atualização Financeira devida;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001643;
N = Números de dias em atraso;
VP = Valor da Parcela devida;

14.3.
À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços forem executados em desacordo com as descrições constantes neste Termo de Referência ou
Contrato ou se os equipamentos não funcionarem devidamente durante a fase de recebimento.
14.4.
Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá entregar a Nota Fiscal (correspondente a cada lote) em nome do Órgão beneficiado, com o nº do CNPJ, sem rasura, em
letra legível, e com as informações bancárias correspondentes.
14.5.
A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da DENFOP (Declaração Eletrônica de Nota Fiscal para Órgão Público), instituída pelo Decreto Estadual nº 21.033, de 20.02.2009, e
alterado pelo Decreto nº 21.087, de 03.03.2009, visando controlar a legalidade das despesas públicas relativas à aquisição de mercadorias e à tomada de serviços, sujeitas à incidência do
ICMS, através do Programa Compra Legal do Estado do Rio Grande do Norte.
14.6.
Os contribuintes que realizarem operações com mercadorias ou prestações de serviços sujeitas ao ICMS, destinadas a órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual
ou Municipal, direta ou indireta, deverão:
14.6.1.
Se contribuinte localizado neste Estado, se cadastrar como usuário do SIGAT, através do sítio www.set.rn.gov.br, para ter acesso ao sistema de digitação dos dados da
respectiva nota fiscal;
14.6.2.
Se contribuinte localizado em outra unidade da federação, se cadastrar previamente na Subcoordenadoria de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria de Estado da
Tributação – SIEFI/SET, para fins de obtenção de senha de acesso. Informações: (84) 3232-4058/4037 ou (84) 3232-2017/2018/2019.
14.7.

Operações realizadas por contribuinte usuário de nota fiscal eletrônica NF-e, no padrão nacional, serão dispensadas da digitação da nota fiscal no Sistema Compra Legal.

14.8.
Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para o Órgão contratante.
14.9.
Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal dos encargos sociais e previdenciários, quais sejam: INSS, FGTS,
Certidões Negativas da Fazenda e da Dívida Ativa Estadual, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.212, alterada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98 e do Decreto Estadual nº 17.518, de 21/05/2004.
14.10.
À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços forem executados em desacordo com as descrições constantes do Edital deste Pregão ou se os
equipamentos não funcionarem devidamente durante a fase de recebimento.
14.11.
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
14.12.
Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e acarretará na suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente regularizado.
14.13.
Todo pagamento devido pela administração à prestação do serviço objeto da licitação é condicionado à comprovação, pela CONTRATADA, da quitação das suas obrigações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, inclusive às pertinentes aos empregados evolvidos na execução do objeto, sem prejuízo de outras disciplinadas neste instrumento e nas normas
vigentes.
15.

QUALIFICAÇÕES

15.1.

A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 68 da Lei 14.133, de 01º de Abril de 2021.

16.

DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução do objeto porque não há elevado risco de dano à administração.

17.

DA SUBCONTRATAÇÃO E DO CONSÓRCIO

17.1.

Não será admitido subcontratação e/ou consórcio.

18.

RESCISÃO CONTRATUAL

18.1.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no art. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

19.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

19.1.
atualizado.

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial

20.

DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.
A contratada deverá estar devidamente em situação regular, com todas as obrigações fiscais em dia, para fins de contratação com a Administração pública, conforme a lei
14.133/2021.
20.2.
Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, em sua atual redação e pelo Decreto Estadual nº 20.103, de 19 de outubro de
2007 e suas alterações, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios gerais do direito.
20.3.

O horário de expediente no Corpo de Bombeiros Militar do RN é das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira.
Quartel em Natal/RN, 05 de setembro de 2022.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no
art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.
DA APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo o presente Termo de Referência, de acordo com o art. 14, inciso II, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e de acordo com o Art. 7, II e III, §1°, c/c art. 28 do Decreto Estadual n°
20.103/2007.
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(assinado eletronicamente)
LUIZ MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR - CEL QOCBM
Comandante Geral do CBMRN
(assinado eletronicamente)
ROBERTO NUNES DE MORAIS - TEN QOABM
Chefe do Centro de Planejamento e Instrução Processual de Contratações
(assinado eletronicamente)
JOÃO PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO - SD QPBM
Elaborador do Termo de Referência

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO, Soldado QPBM, em 05/09/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO NUNES DE MORAIS, 2° Tenente QOACBM, em 05/09/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Coronel QOCBM, em 06/09/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 16105978 e o código CRC 479F8BE3.
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