
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO Nº 23106.010988/2019-51
 
1. INTRODUÇÃO
1.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os
cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização
da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções
identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo
processo de contratação.
Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.
 
2. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO E
TECNOLÓGICAS
2.1. A Universidade de Brasília é uma instituição pública federal de ensino
superior vinculada ao Ministério da Educação cuja a missão é ser uma universidade
inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades essenciais de ensino,
pesquisa e extensão, integradas para a formação de cidadãs e cidadãos éticos e
qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções
democráticas para questões nacionais e internacionais, por meio da sua atuação e
excelência.
2.2. Com a implantação do sistema SEI a utilização de impressoras diminuiu
drasticamente, no entanto, continua sendo grande a utilização das impressoras para
impressões de diversos documentos que tramitam fora do sistema ou também, por
ser uma instituição de ensino, existem as impressões de provas de alunos dos
diversos cursos em todo o campus e campi.
2.3. Dessa forma é essencial que a Universidade de Brasília possua de forma
centralizada a gestão do serviço de impressão e digitalização para:

a) Suprir os serviços de digitalização e impressão monocromática e
policromática com impressoras, multifuncionais, reprografias e plotters
em todas as unidades da UnB;
b)Dar continuidade, disponibilidade, qualidade e velocidade nas
atividades de impressão/reprodução/digitalização de documentos;
c) Promover recursos suficientes e adequados as atividades do
negócio;
d)Manutenção proativa e reativa de equipamentos;
e) Monitoramento e gestão de todos os equipamentos, e em particular
de impressoras e impressões, diminuindo o desperdício de impressões
e outros insumos /suprimentos/consumíveis;
f) Atualização tecnológica dos equipamentos;
g)Suprir a necessidade da UnB de recursos de impressão de tamanho
e precisão especiais, fazendo uso de papel, para atender às demandas
de impressão de mapas de referência geral e temáticos, posters para
divulgação em congressos, organogramas, plantas e projetos
arquitetônicos, impressão de elementos de comunicação visual predial
e viária para o campus e campi, provas de capa, cartazes, quadros
gerais de organização de entrega de materiais e imagens de
monitoramento sísmico em tamanhos variáveis (A0, A1 e A2).

2.4. Esses serviços já vêm sendo prestados, de forma satisfatória, mas com
necessidade de adequações, pelo contrato nº 026/2016 gerenciado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI-UnB), no entanto, esse contrato atingiu o limite de
renovações possíveis pela atual legislação, sendo necessária a elaboração de uma
nova solução para o atendimento das necessidades de impressões de toda a
universidade, evitando assim a descontinuidade dos serviços.
2.5. Como o Contrato nº 026/2016, de prestação de serviços de outsourcing
de impressão, chegou ao seu término, a empresa que presta os serviços irá recolher
todas as impressoras, deixando a grande maioria dos setores da universidade sem o
serviço, podendo gerar sua descontinuidade, bem como impactar diretamente na
prestação dos serviços finalísticos da universidade, quais sejam, o ensino, a pesquisa
e a extensão, sendo de extrema importância a realização de um novo contrato.
 
3. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS
3.1. Requisitos comuns da solução:
3.1.1. Equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior e em linha
de produção, entregues acondicionados em embalagens individuais adequadas, que
utilizem preferencialmente materiais recicláveis adequadamente, em caixas lacradas,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte, evitando danos.
Deverá ser apresentado documento(s) ao(s) fiscal(is) do contrato, comprovando que
os equipamentos ofertados estão em linha de produção e são novos e de primeiro
uso.
3.1.2. Todos os equipamentos e softwares devem ser compatíveis com
sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS. Na solução de impressão, o
software de bilhetagem deve ser, minimamente, compatível com Windows Server
2012 e Linux Debian 10.
3.1.3. Solução de impressão, digitalização e cópia, de forma ininterrupta, no
horário de expediente da UnB e fora dele, em todas as suas unidades acadêmicas e
administrativas.
3.1.4. Manutenções corretivas e preventivas com cobertura sobre software e
hardware.
3.1.5. Transporte e a logística operacional necessários para a manutenção e
instalação dos equipamentos e substituição de suprimentos.
3.1.6. Manter na base de conhecimento da ferramenta de gerenciamento de
serviços de TI, continuamente, todas as informações de processos, atividades e
tarefas referentes aos serviços, ocorrências de problemas, suas resoluções e lições
aprendidas, tempo de resposta e resolução do problema.
3.1.7. Os equipamentos da solução deverão ser compostos de hardware,
software, firmware e acessórios necessários à sua instalação, configuração e
operação completas, bem como a respectiva garantia.
3.1.8. Fornecimento de equipamentos de backup para que não haja paralisação
dos serviços quando de um eventual problema grave em um equipamento.
3.2. Requisitos dos sistemas informatizados de gerenciamento,
monitoramento, bilhetagem e contabilização para solução de impressão:
3.2.1. Configuração, registro e armazenamento de contadores de uso de
impressões, por tipo/categoria de impresso.
3.2.2. Detecção automática de equipamentos e identificação de equipamentos
através de número de série, fabricante, modelo e endereços IP/MAC.
3.2.3. Emissão de alertas (status de suprimento, falha técnica no equipamento
etc.) e emissão de alertas/avisos a usuários (controle de cotas etc.).
3.2.4. Interface e suporte ao usuário em Português (pt-BR).
3.2.5. Monitoração de nível e status de suprimentos e consumíveis.
3.2.6. Suporte a drivers 32 e 64 bits.
3.2.7. Permissão do acesso aos sistemas de gestão para usuários habilitados,
devendo ter sua interface de acesso compatível com navegador Google Chrome,
Firefox e Internet Explorer, no mínimo.
3.2.8. Integração/autenticação com o sistema Microsoft Active Directory e
OpenLDAP, de forma que seja possível contabilizar a quantidade de impressões por
usuários, devendo permitir controle e monitoramento sobre a fila de impressão e
possibilitar também a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de
usuários.
3.2.9. O software de bilhetagem deve possuir a funcionalidade de importação
automática, mantendo sincronia, via fontes externas de dados de usuários, por meio
de LDAP e Active Directory.
3.2.10. O Software de bilhetagem deve armazenar logs de impressão em casos
de queda de link/falha de conexão para reenvio desses dados ao banco de dados
principal após normalização do link/conexão evitando a perda e a interrupção do
serviço.
3.2.11. O software de bilhetagem deverá possuir a habilidade para inclusão de
marca d’água/assinatura digital.
3.2.12. Contabilizar apenas as páginas efetivamente impressas/copiadas,
descartando as tarefas que forem enviadas, porém não executadas.
3.2.13. Permitir a contabilização de trabalhos de impressão que são gerados e
enviados diretamente para a impressora, como por exemplo, impressões enviada
diretamente para a porta TCP da impressora, e inclusive impressões originadas a
partir da função de copiadora dos equipamentos multifuncionais.
3.2.14. Controle de cotas de impressão, gerenciamento de liberação de
impressões e configuração de bloqueios diversos.
3.2.15. Deve permitir o estabelecimento de cotas limitadoras de utilização do
serviço de impressão de forma integrada ao AD ou LDAP, possibilitando estabelecer
permissões diferentes aos usuários e aos grupos de usuários: por horário; por
quantidade de páginas; por funcionalidade (impressão e cópia reprográfica). Para
impressões, deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para coloridas e
monocromáticas.
3.2.16. Deve permitir a configuração e a implantação do recurso de pull printing,
que consiste na retenção do trabalho (job) de impressão no servidor até que o
usuário se autentique presencialmente junto a qualquer equipamento de interesse,
para coleta do trabalho, e autorize sua impressão.
3.2.17. Deve possibilitar ao usuário, na submissão do trabalho de impressão
(job), optar pela opção de pull printing ou pelo seu processamento imediato. O
processamento imediato iniciará a impressão no equipamento imediatamente após o
seu envio, sem prejuízo na contabilização e registro das impressões ou cópias.
3.2.18. Permitir registro de logs de impressão rastreamento de impressões.
3.2.19. Suporte a configuração de grupos de impressoras, usuários e estações
de trabalho.
3.2.20. Suporte à impressão via portas USB, placas de rede e servidor de
impressão.
3.2.21. Software de bilhetagem que possua suporte ao envio pré-agendado de
relatórios previamente configurados.
3.2.22. Gerenciar integralmente equipamentos de fabricantes diversos.
3.2.23. Geração de relatórios que, além de fornecer informações gerenciais
sobre o parque de impressão e a respeito das quantidades, data/horário, valores e
nomes dos documentos impressos, também possua filtros (rol exemplificativo que
pode variar dependendo da política de impressão e demais necessidades de cada
órgão ou entidade):

a) por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento,
coordenação, bloco, sala, etc;
b)por equipamento;
c) por centro de custo;
d) por usuário e por grupo de usuários;
e) por tamanho de papel;
f) por tipo de impressão: monocromática, policromática;
g)por modo de impressão: modo econômico, modo normal;
h)por intervalo de datas;
i) por nome do aplicativo que gerou a impressão;
j) por nome ou Endereço IP da estação que enviou o trabalho de
impressão;
k) por documento impresso;
l) por data e hora.

3.2.24. Geração de informações sobre o inventário do parque residente e o
período em que o equipamento ficou indisponível.
3.2.25. O sistema deve possuir recursos de redirecionamento dos trabalhos de
impressão, permitindo que o usuário realize impressões em qualquer impressora
englobada na solução de impressão. É necessário que o usuário realize o login,
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utilizando suas credenciais ou do AD ou do LDAP, e visualize sua fila de impressão.
3.2.26. Deve fornecer uma interface de gestão global, do tipo “painel de controle
(dashboard)”, configurável, que permita a visualização global, em tempo real, de
eventos relacionados ao serviço e equipamentos, como, consumo, faturamento
estimado, alertas sobre equipamentos, níveis dos consumíveis etc.
3.2.27. Informar usuário, nome do documento, horário de impressão,
impressora, número de páginas, modo de impressão, tamanho do papel, aplicativo,
qualidade e custo para cada trabalho impresso.
3.2.28. Permitir a exportação de dados e relatórios para análise nos formatos
.xls, .cvs, .pdf e .ods, contendo minimamente os modelos e o quantitativo de
equipamentos instalados, a unidade onde o equipamento se encontra instalado, se o
equipamento está ativo ou não, a data da última impressão e o nível de insumos
disponíveis.
3.2.29. Os documentos ou artefatos gerados pelo software de gerenciamento
devem permitir a saída em formato digital.
3.2.30. A solução de gestão de impressão e bilhetagem deverá operar em
ambientes Linux, Unix, Mac® e Windows®.
3.2.31. Suporte a múltiplas filas de destino de impressão.
3.2.32. Suporte ao cancelamento automático de trabalhos que não foram
liberados pelo usuário, integrado à gestão de fila e impressão segura.
3.2.33. Interface de administração de filas de impressão.
3.2.34. Todos os recursos necessários ao funcionamento do sistema de gestão
dos serviços, como software, banco de dados, hardware ou firmware deverão ser
integralmente licenciados e com suporte ao funcionamento e administração da
solução.
3.2.35. Preservação em banco de dados as informações que permitam o
rastreamento de impressões realizadas por um determinado usuário ou setor, dentro
de um determinado período ou data, durante a vigência do contrato.
3.2.36. Permitir uso de método para captura de informações sobre os trabalhos
de impressão diretamente do servidor de impressão.
3.2.37. Permitir uso de método que possibilite a captura das informações sobre
os trabalhos de impressão (bilhetagem) em ambientes onde não exista servidor de
impressão.
3.2.38. O software de bilhetagem deverá possibilitar a instalação em ambientes
com ou sem servidor de impressão;
3.2.39. Para a captura dos dados dos equipamentos, permitir preferencialmente
o uso do protocolo SNMP, podendo ser utilizado outro protocolo ou mecanismo,
caso necessário.
3.2.40. O software de bilhetagem, ao gerar os relatórios, não deve possuir a
diferença entre os contadores físicos e lógicos acima ou abaixo de 5% para cada
equipamento.
3.2.41. No caso dos plotters, os softwares de gestão devem:

a) Permitir a contabilização de metro quadrado impressos em todos os
equipamentos do parque instalado;
b)Operar em ambiente Web, devendo ter sua interface de acesso
compatível com o navegador Google Chrome, Firefox e Internet
Explorer, no mínimo;
c) Monitorar de forma remota, via rede TCP/IP, a quantidade de m²
impressos em todo o parque instalado;
d)Permitir a definição de custos por metro quadrado impresso para
cada equipamento, diferenciando impressões monocromática e
policromática e tipo de papel;
e) Permitir a geração de relatórios contendo minimamente: Nome do
documento, horário de impressão, impressora, quantidade de m²
utilizados nas impressões e custo para cada trabalho impresso;
f) Permitir geração de relatórios que poderão ser impressos e
exportados em formatos de saída em planilha eletrônica (em formato
.csv, .xls ou .ods);
g)Preservar em banco de dados as informações que permitam o
rastreamento de impressões, identificando minimamente o nome do
trabalho, quantidade de m² nas impressões, data e hora, sendo
também responsável pela realização e guarda de cópias de segurança
(backup) dessas informações;
h)Os itens listados nessa seção, não excluem as especificações
citadas no item “Requisitos dos sistemas informatizados de
gerenciamento, monitoramento, bilhetagem e contabilização”.

3.3. Especificação técnica para os equipamentos Tipo 1 ao 6 (Seção
– “TIPOS DE EQUIPAMENTOS”)
3.3.1. Deverá vir acompanhada de cabo de força, observando a compatibilidade
do padrão elétrico da localidade instalada, manual em português e todos acessórios
necessários à plena operação.
3.3.2. Os equipamentos deverão permitir operação ergonômica dos
colaboradores.
3.3.3. Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136 (exige-se o fornecimento de adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T).
3.3.4. Os equipamentos devem possuir a qualificação Energy Star®.
3.3.5. Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 220 Volts. Caso o
equipamento trabalhe com tensão de alimentação de 110 Volts, a CONTRATADA
deverá fornecer adequado dispositivo para a conversão de tensão.
3.3.6. Todos os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia laser,
LED ou equivalente, recurso de contabilização de páginas impressas pelo próprio
hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de
contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a
auditagem dos serviços.
3.3.7. Os equipamentos, para efeito de auditoria, deverão possuir recurso de
contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware e também via Web,
independentemente do software de gestão, para confirmação dos quantitativos
informados em relatórios sintetizados.
3.3.8. Os equipamentos não devem, em hipótese alguma, registrar informações
ocultas nos arquivos produzidos pelo equipamento, exceto aquelas previstas nos
formatos dos documentos.
3.3.9. Possuir compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft
Windows, Linux e MAC OS.
3.3.10. Possuir interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector
RJ45.
3.3.11. Possuir interface USB 2.0, no mínimo.
3.3.12. Possuir suporte aos protocolos de rede IPv4, IPv6 e SMB.
3.3.13. Permitir uso de papéis com gramaturas de 75 a 180 g/m2, inclusive
reciclados ou timbrados, no caso das impressoras e multifuncionais.
3.3.14. Permitir impressão em frente e verso automático (duplex), em todos os
formatos dependendo do tipo de impressora ou multifuncional.
3.3.15. Para os equipamentos policromáticos a resolução de impressão deverá
ser de no mínimo 1200x1200 dpi e para os equipamentos monocromáticos deverá
ser de no mínimo 600x600 dpi.
3.3.16. Restrição de acesso aos usuários autorizados, diretamente na tela touch
screen, por meio de autenticação ID e palavra-chave, controlada por diretório LDAP
ou AD, com definição de perfil por usuário.
3.3.17. Os equipamentos devem ser dotados de telas do tipo "touch-screen",
com as seguintes características:

a) Telas com interface gráfica, com menus em português e que permita
entrada de dados através de teclado alfanumérico;
b)Login (autenticação) dos usuários no AD do Windows e LDAP,
utilizando necessariamente o teclado alfanumérico da tela "touch-
screen";

3.4. Características mínimas comuns aos equipamentos Tipo 2, 4, 5
e 6 - Multifuncionais (Seção – “TIPOS DE EQUIPAMENTOS”):
3.4.1. O Destino de saída do documento deverá ser, minimamente, por e-mail,
rede, estação de trabalho e dispositivo USB externo tipo pen-drive.
3.4.2. Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF,
minimamente.
3.4.3. Deverá possuir funções mínimas de: copiadora e impressora
policromáticas e monocromáticas (de acordo com a especificação do equipamento) e
escâner de mesa integrado ao equipamento com capacidade de digitalização
policromático em formatos suportados pelo equipamento dependendo do tipo de
multifuncional.
3.4.4. Permitir a digitalização de documentos duplex de forma automática e em
única passada.
3.4.5. Permitir que, após a digitalização, o arquivo resultante possa ser
encaminhado por meio de correio eletrônico (O e-mail deverá ser informado utilizando
o teclado na tela "touch-screen"), pasta de rede (SMB) e dispositivo do tipo USB flash
drive (pendrive).
3.4.6. Prover sistema de OCR (Optical Character Recognition) em língua
portuguesa, licenciado para utilização de todos os usuários da UnB. Esta
funcionalidade deverá permitir a criação de arquivos com a extensão “.PDF”
pesquisáveis e editáveis em modo texto com OCR e deve estar embarcado no
equipamento.
3.4.7. Deverá possuir módulo de escâner de rede, duplex e colorido.
3.4.8. Deverá possuir painel com tela “touch” de no mínimo 7” polegadas.
3.4.9. Deverá possuir pré-visualização dos documentos digitalizados no próprio
painel (tela) do equipamento, permitindo aos usuários descartar antes de salvar ou
encaminhar o documento.
3.4.10. Modos de digitalização: Texto PB, fotos, texto/foto, foto full-color e escala
de cinza (256 tons).
3.4.11. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar
a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem
a necessidade de utilização de um microcomputador.
3.4.12. Para todos os equipamentos a resolução de digitalização deverá ser
600x600 dpi para impressões monocromáticas e 300x300 dpi para impressões
policromáticas, no mínimo.
3.4.13. Permitir a digitalização de documentos como arquivos confidenciais, com
a função enviar com encriptação PDF e proteção por palavra-chave, com controle de
acesso à visualização, edição e impressão e mecanismo que assegure que não serão
guardadas cópias de documentos digitalizados no equipamento.
3.4.14. Permitir a possibilidade de perfurar, agrafar e realizar folhetos e cadernos
automaticamente nos formatos e gramaturas disponíveis em cada equipamento A3.
3.5. Características mínimas comuns aos equipamentos 7 e 8 –
Plotters (Seção – “TIPOS DE EQUIPAMENTOS”):
3.5.1. Deverá vir acompanhada de cabo de força, observando a compatibilidade
do padrão elétrico da localidade instalada, manual em português e todos acessórios
necessários à plena operação.
3.5.2. Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136 (exige-se o fornecimento de adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T).
3.5.3. Os equipamentos devem possuir a qualificação Energy Star®.
3.5.4. Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 220 Volts. Caso o
equipamento trabalhe com tensão de alimentação de 110 Volts, a CONTRATADA
deverá fornecer adequado dispositivo para a conversão de tensão.
3.5.5. Os equipamentos devem, preferencialmente, possuir tecnologia de jato à
tinta.
3.5.6. Deverá atender a demandas de impressões originadas do AutoCAD,
Revit, CorelDraw e Photoshop.
3.5.7. Deverá suportar, no mínimo, impressões em papel comum, papel offset,
papel revestido e outros.
3.5.8. Alimentação de papel: páginas soltas e por rolo, com cortador
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automático.
3.5.9. O Destino de saída do documento dos plotters multifuncionais deverá
ser, minimamente, por e-mail, rede, estação de trabalho e dispositivo USB externo
tipo pendrive.
3.6. Características mínimas comuns ao equipamento tipo 9 –
Escâner de Mesa (Seção – “TIPOS DE EQUIPAMENTOS”):
3.6.1. Deverá vir acompanhada de cabo de força, observando a compatibilidade
do padrão elétrico da localidade instalada, manual em português e todos acessórios
necessários à plena operação.
3.6.2. Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136 (exige-se o fornecimento de adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T).
3.6.3. Os equipamentos devem possuir a qualificação Energy Star®.
3.6.4. Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 220 Volts. Caso o
equipamento trabalhe com tensão de alimentação de 110 Volts, a CONTRATADA
deverá fornecer adequado dispositivo para a conversão de tensão.
3.6.5. Possuir mesa de digitalização, onde o documento é digitalizado sem a
necessidade de tracionar o papel.
3.6.6. Interface com o usuário em português do Brasil.
3.6.7. Prover sistema de OCR (Optical Character Recognition) em língua
portuguesa, licenciado para utilização de todos os usuários da UnB. Esta
funcionalidade deverá permitir a criação de arquivos com a extensão “.PDF”
pesquisáveis e editáveis em modo texto com a extensão “.doc”, “.odt” ou “.txt” e
deve estar embarcado no equipamento.
3.6.8. Resolução óptica igual ou superior a 600 dpi (seiscentos pontos por
polegada).
3.6.9. Área de Digitalização deverá ser compatível ao tamanho 210 x 297 mm
(A4) ou superior.
3.6.10. Realizar digitalização simplex e duplex automática e em única passada.
3.6.11. A conectividade padrão deverá ser USB, que seja compatível com as
especificações USB 2.0 ou superior.
3.6.12. Deverá possuir um sistema de aprimoramento da imagem, através de
programas (software) com, no mínimo, as seguintes características:

a) Ajuste automático de brilho;
b)Alinhamento automático da imagem;
c) Reconhecimento automático do tamanho original do documento;
d)Remoção de páginas em branco.

3.6.13. O software de captura fornecido deverá oferecer, pelo menos, os
seguintes recursos:

a) Possibilidade de exportar a digitalização para arquivo de imagem nos
formatos TIFF (Tagged Image File Format), JPEG/JPG (Joint
Photographic Experts Group), PDF (Portable Document Format) e PDF
(Portable Document Format) Pesquisável e editável de uma ou várias
páginas, em português (Brasil);
b)Possibilidade de substituir página (imagem) em um lote já digitalizado;
c) Possibilidade de acrescentar página (imagem) a um lote já
digitalizado;
d)Possibilidade de excluir página (imagem) de um lote já digitalizado.

3.6.14. Permitir a digitalização de documentos como arquivos confidenciais, com
a função enviar com encriptação PDF e proteção por palavra-chave, com controle de
acesso à visualização, edição e impressão e mecanismo que assegure que não serão
guardadas cópias de documentos digitalizados no equipamento.
3.6.15. Deverá ser compatível, no mínimo, com ambientes Linux, Unix, Mac® e
Windows®.
3.6.16. Deve possibilitar a inclusão de marca d’água nas imagens digitalizadas de
forma personalizável.
3.7. Tipos de equipamentos:
3.7.1. As tabelas abaixo informam os requisitos mínimos de todos os
equipamentos necessários para atender à demanda pela solução de impressão e
digitalização.
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3.8. Requisitos Ambientais exigidos a todos os equipamentos no que
couber:
3.8.1. A correta destinação dos resíduos resultantes do serviço em tela precisa
ser uma constante, observando princípios de responsabilidade socioambiental, além
das normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de
toners, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados, em conformidade à
legislação, notadamente a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
e os preceitos de preservação ambiental.
3.8.2. No caso da logística reversa, deve ser adotado expedição periódica dos
cartuchos e toners já utilizados e respectivas embalagens dos equipamentos, para
fins de reaproveitamento no ciclo produtivo, em outros ciclos como cooperativas de
reciclagem ou outra destinação final ambientalmente adequada. Estas ações
possuem o intuito de não deixar acumular os materiais utilizados sem serventia nas
dependências da instituição.
3.8.3. Nenhum dos equipamentos em produção na solução poderá conter
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitido por
instituição credenciada pelo INMETRO ou órgão regulamentador internacional.
3.8.4. Todos os equipamentos devem possuir funcionalidades que promovam a
economia de energia elétrica, como, por exemplo, modo de economia de energia.
3.8.5. A abertura de chamados técnicos, encaminhamentos de demandas, bem
como de todos os relatórios e artefatos produzidos deverão ser realizados,
preferencialmente, sob a forma eletrônica, evitando-se a impressão de papel. Além
disso, as configurações de hardware e software deverão ser realizadas visando alto
desempenho com a utilização racional de energia, evitando-se a sobrecarga de
equipamentos ou dispositivos elétricos.
3.8.6. As seguintes práticas de sustentabilidade devem ser executadas nos
serviços:

a) Uso de equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços;
b)Realizar um programa interno de treinamento de seus colaboradores
para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e
redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes;
c) Respeitar as Normas Brasileiras NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

 
4. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS
4.1. Para a estimativa da demanda foi considerado a média do consumo de
impressões entre o período de Julho 2016 até Julho de 2019 de todas as impressoras
encontradas nas unidades acadêmicas e administrativas da UnB:

4.2. Com base nessas informações, o quantitativo de impressões foi baseado
na média dos anos de 2016 a 2019:

4.3. Há períodos que ocorrem algumas sazonalidades, como o período de
provas e matrícula dos alunos, onde há um aumento no volume de impressões. No
entanto, em períodos de paralisações ou greves e de férias, há uma diminuição no
volume de impressões, como mostrado na tabela abaixo sobre o consumo mensal
entre os períodos de 2017 a 2019:
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4.4. Como apresentado na tabela acima, os períodos de Janeiro, Fevereiro,
Julho e Dezembro o volume de impressões reduz consideravelmente por conta dos
recessos escolares. No entanto, há períodos que possuem grandes volumes de
impressões por conta do período de matrículas e provas, como por exemplo, nos
meses de Outubro e Novembro.
4.5. Para realizar o dimensionamento dos equipamentos foi levado em conta
as impressoras que se encontram em todos os campi da UnB e em todas as
unidades administrativas e acadêmicas:

4.6. Foi realizado uma consulta, por meio do sistema SEI, para que todas as
unidades de toda universidade pudessem expressar suas necessidades atuais e
futuras em equipamentos de impressão, cópia e digitalização, para que o
levantamento fosse mais adequado às necessidades institucionais. Assim, a tabela
abaixo reflete em síntese a demanda:

4.7. Mediante tal consulta pelo SEI, além das manifestações de interesse
relacionadas a equipamentos comuns, alguns departamentos requisitaram
equipamentos com requisitos específicos, isso poderia dificultar a competição de
empresas de Outsourcing de Impressão, por isso será necessário a criação de uma
nova licitação para os lotes de dois equipamentos – Plotters que realizam impressões
em filme (transparente, mate, poliéster), iluminação retroprojetada e auto-adesivo
(filme plástico de visualização dupla, papel para ambientes internos, polipropileno,
vinil) e Escâneres Planetários.
4.8. O parcelamento da solução foi considerado viável, pois é possível que
ocorra uma licitação deserta pela real dificuldade das empresas de outsourcing de
impressão trabalharem com portfólio de produto ampliado ao ponto de cobrir desde
os produtos mais básicos aos mais sofisticados e para finalidades específicas.
4.9. O parcelamento pode trazer um benefício de proporcionar um aumento
da competitividade e uma consequente diminuição dos custos para a execução do
objeto.
4.10. Características específicas dos plotters que os diferenciam dos Itens 7 e
8 da Seção “TIPOS DE EQUIPAMENTO”:

a) Tipos de mídia suportados: Papel fotográfico com proteção UV,
impressão em vinil adesivo com proteção UV e tecido.

4.11. Características específicas do escâner planetário que os diferencia do
item 9 da Seção “TIPOS DE EQUIPAMENTO”:

a) Deve permitir a digitalização de livros, revistas e processos (abertos,
com face impressa voltada para cima), manuscritos, relatórios
científicos, contratos ou quaisquer outros documentos sensíveis que
possam ser danificados em um processo comum de digitalização.
b)Deve permitir a abertura de livros em 180º sobre a mesa
digitalizadora (livro totalmente aberto). Deve possuir mesa
compensadora de lombadas para livros. Deve possuir iluminação com
LED integrada ao escâner.
c) Deve possuir software, a ser fornecido juntamente com o
equipamento (licenciado para uso da UnB), que realize as seguintes
funções:

Correção geométrica das lombadas e demais distorções (com, no mínimo,
10 cm) de livros;
Recurso de manipulação da imagem no que se refere a: rotação, remoção
de ruídos e/ou de pontos negros, recorte, mascaramento (remoção de
dedos) e redimensionamento;
Correção de variação de luz ocorrida em função da curvatura do livro;
Ajuste de cor e contraste da imagem digitalizada.

4.12. Ao longo da vigência do contrato, podem ocorrer novas necessidades de
equipamentos, devido à criação de novos departamentos ou mesmo à expansão
daqueles já existentes. Em outros casos, um setor pode requisitar a devolução do
equipamento, tanto por motivos orçamentários quanto por subutilização.

 
5. ANÁLISE DAS SOLUÇÕES
5.1. Para análise da solução foram identificadas especificações técnicas de
equipamentos que atendam às necessidades da UnB.
5.2. Para o estudo foram definidas especificações técnicas e cotação de
preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para marcas/modelos
específicos ou restringir a competitividade entre os fornecedores, conforme já
disposto em jurisprudência do TCU - Acórdão 2383/2014-P.
5.3. Identificação das soluções
5.3.1. Considerando as possibilidades de contratação existentes no mercado,
identifica-se as seguintes possibilidades:

a) Solução 1: No primeiro grupo a locação de equipamentos de
impressão com pagamento de páginas impressas, no segundo grupo a
locação de equipamentos de impressão de grande porte (plotters) com
pagamento de páginas de grande dimensões impressas e no terceiro
grupo a locação de equipamentos de digitalização;
b)Solução 2: No primeiro grupo a modalidade franquia mensal de
páginas impressas mais excedente, no segundo grupo a modalidade
franquia mensal de páginas de grandes dimensões impressas mais
excedente e no terceiro grupo modalidade franquia mensal de páginas
digitalizadas;
c) Solução 3: Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização.

5.4. Análise comparativa das soluções
5.4.1. Solução 1 e 2

a) Essas soluções consistem na inserção de equipamentos de acordo
com a necessidade de cada unidade acadêmica/administrativa e o
gerenciamento de impressões que visam controlar e reduzir gastos
excessivos dos serviços de impressão no ambiente de trabalho.
b)Em termos de economicidade, a redução de despesas é relevante
com essa solução de outsourcing de impressão. Tal redução deve-se a
diminuição dos gastos com impressão e cópias, eliminação do estoque
e logística dos insumos consumíveis, além da atualização tecnológica
sem necessidade de investimento por parte do órgão contratante.
c) Promove o gerenciamento dos equipamentos em rede, através de
um sistema integrado de gerenciamento de impressões e bilhetagem.
d)Proporciona um alto grau de escalabilidade, rastreabilidade de
utilização com a bilhetagem. Dessa forma tem-se uma gestão
centralizada do serviço de impressão, que em consequência, possibilita
a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade,
utilização de recursos de forma mais ágil e eficiente.
e) Proporciona também um melhor gerenciamento de equipamentos,
suprimentos, impressão e a redução de custos.
f) Permite a eliminação da necessidade de uma infraestrutura de
logística da UnB para atendimento de solicitações e distribuição de
insumos e consumíveis.
g)Proporcionam a eliminação de investimentos iniciais decorrentes da
aquisição de equipamentos.
h)O alto grau de escalabilidade proporciona redução de custos com os
insumos e materiais consumíveis, visto que estes são fornecidos com
menores preços, em razão de serem adquiridos em larga escala pelo
prestador do serviço.
i) Elimina a necessidade do órgão de realizar a contratação específica
de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos,
uma vez que tal encargo será de responsabilidade do prestador do
serviço.

5.4.2. Solução 1
a) Modalidade híbrida de outsourcing de impressão que envolve a
locação do equipamento de impressão mais a cobrança por páginas
impressas.
b)A amortização do ativo é por custo fixo da locação.
c) É caracterizada como um regime de locação de bens móveis.
d)Redução de custos fixos, transformando-os em custos variáveis,
em relação às impressões.
e) Não há o estabelecimento de uma franquia de páginas, no entanto
há o estabelecimento de uma estimativa mensal/anual de páginas por
equipamento para a composição do preço unitário da página impressa.
f) Como há a locação dos equipamentos de impressão, o valor das
impressões é menor.
g)O valor da página impressa, cobrada pelo fornecedor dos serviços,
tem imbuído em si todos os riscos de um quantitativo menor de
cópias/páginas impressas que possa ocorrer durante a vigência do
contrato.
h)A locação de equipamento de digitalização (Escâneres) com
tecnologia atualizada que não gera custo quanto ao volume de
digitalização produzida, somente o valor mensal da locação.

5.4.3. Solução 2
a) Há somente o pagamento por custo unitário de impressões ou
cópias;
b)É necessário um histórico das impressões realizadas para que haja
um parâmetro preciso para estabelecer a franquia.
c) Nesta modalidade, os equipamentos de impressão são cedidos sob
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regime de comodato e não sob regime de locação.
d)A amortização do ativo é sobre a quantidade de páginas a serem
produzidas (franquia).
e) É necessário um fiscal no contrato com a atividade de calcular
semestralmente as compensações de franquia, para que se mantenha
a contratação compatível com o que é produzido pelo contratante.
f) Se o contratante produziu menos impressões do que a franquia
contratada, ele deverá pagar o valor da franquia mensal. Caso a
franquia mensal seja extrapolada, a contratante deverá pagar a
franquia mensal acrescido do valor excedente gerado no respectivo
mês.
g)A cada evidência de que o volume realizado/produzido não esteja
atingindo o volume da franquia estipulada para o semestre, a
contratante deverá reavaliar o dimensionamento do contrato e aditivar
o contrato visando consolidar essa mudança.
h)A locação de equipamento de digitalização (Escâneres) com
tecnologia atualizada que gera custo quanto ao volume de digitalização
produzida mais o excedente, no entanto não há cobrança na locação
do equipamento.

5.4.4. Solução 3
a) Esse modelo consiste em adquirir os equipamentos, seus
suprimentos, peças e kits de manutenção, ficando a administração
responsável pelo serviço de manutenção, logística de troca de toners,
diagnóstico de problemas.
b)Para que seja possível atender aos requisitos desse ETP em relação
ao software de gerenciamento de bilhetagem, a UnB teria que adquirir
licenças de um dos softwares disponíveis no mercado, treinamento
para seu uso e mão de obra especializada para sua operação, o que
geraria um aumento significativo no custo da solução.
c) Parque heterogêneo de impressoras, dificultando a aquisição de
suprimentos e a manutenção. Além disso, a manutenção de tais
equipamentos demanda tempo e elevados custos financeiros com
aquisição de peças, suprimentos, assistência técnica, armazenamento
de suprimentos, controle, etc;
d)Equipamentos obsoletos e com vida útil indesejável, demandando
uma necessidade maior de assistência técnica, e por consequência um
custo unitário maior por página impressa;
e) Inexistência de pessoal especializado em manutenção de
equipamentos obsoletos, com custo maior de contratação de empresa
de manutenção técnica;
f) Alguns equipamentos podem apresentar alto custo por página
impressa, comparando-se o custo do cartucho e quantidade de
páginas impressas.

 
6. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS
6.1. Solução 3
6.1.1. Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização: Para aquisição
de impressoras devemos considerar, além do custo de aquisição dos equipamentos,
todo o material necessário que envolve a respectiva manutenção, por vezes com
mão de obra especializada, e também aquisição de insumos/suprimentos, como
cartuchos de toners e unidades de imagem. É preciso ainda adquirir a licença para
uso do Software de gerenciamento de impressão.
6.1.2. Justificativa: É inviável pois os custos de compra dos equipamentos é alto
e necessita de um investimento inicial; é necessário a contratação de uma empresa
para realizar manutenção preventiva e corretiva; é necessário a compra de
suprimentos e peças; é necessário adquirir o software para gerenciamento de
impressoras; por fim, as impressoras, ao final de sua garantia, ficam obsoletas,
desvalorizadas e depreciadas.
6.1.3. A UnB praticou a solução de aquisição de equipamento de impressão e
digitalização previamente ao contrato hoje em vigor (Contrato n° 026/2016), de modo
que vários problemas foram compartilhados pelo Almoxarifado Central com a
Secretaria de Tecnologia da Informação. Com um parque de impressão variado, sem
padronização, foi evidente a dificuldade para adquirir os toners compatíveis com as
impressoras alocadas nas unidades; muitas vezes, os consumíveis não eram
compatíveis, e acabavam amontoados no almoxarifado, sem ao menos chegarem a
ser utilizados. Muitas impressoras que apresentavam problemas sem a
correspondente manutenção ou mão de obra disponível para conserto permaneciam
subutilizadas ou até descartadas. A UnB não possui registro exato dos custos
dispendidos nessa solução, mas é evidente a antieconomicidade de sua implantação.
 
7. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)
7.1. Cálculo dos custos totais de propriedades
7.1.1. Solução 1: No primeiro grupo a locação de equipamentos de impressão
com pagamento de páginas impressas, no segundo grupo a locação de
equipamentos de impressão de grande porte (plotters) com pagamento de páginas
de grande dimensões impressas e no terceiro grupo a locação de equipamentos de
digitalização;
7.1.1.1. Descrição: Contratação de aluguel de equipamentos e cobrança de
impressões e cópias unitárias utilizadas e contratação de aluguel de equipamentos de
digitalização.
7.1.1.2. Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo: Os valores da
tabela abaixo possuem como fonte o site Painel de Preços e empresas que foram
consultadas a respeito dos preços dos custos fixos (aluguel dos equipamentos) e
variáveis (cópias/impressões) dos serviços.

7.1.1.3. Para a análise dos custos totais será feito uma simulação dos custos de
impressões usando os dados de impressão das impressoras do parque da UnB do
primeiro semestre de 2019 e disponibilizado no “ANEXO I – PROJEÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NA MODALIDADE LOCAÇÃO MAIS CUSTO UNITÁRIO DE
IMPRESSÕES-CÓPIAS”.
7.1.1.4. Não há uma projeção dos equipamentos de digitalização (escâneres),
pois não há dados históricos.
7.1.2. Solução 2: No primeiro grupo a modalidade franquia mensal de páginas
impressas mais excedentes, no segundo grupo a modalidade franquia mensal de
páginas de grandes dimensões impressas mais excedente e no terceiro grupo
modalidade franquia mensal de páginas digitalizadas;
7.1.2.1. Descrição: Contratação de uma franquia específica com pagamento por
custo unitário de impressões ou cópias mais excedente mais franquia mensal de
páginas digitalizadas mais excedentes.
7.1.2.2. Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo: Os valores da
tabela abaixo possuem como fonte o site painel de preços e empresas que foram
consultadas a respeito dos preços da franquia mais excedente das impressões.

7.1.2.3. Para a análise dos custos totais será feito uma simulação dos custos de
impressões usando os dados de impressão das impressoras do parque da UnB do
primeiro semestre de 2019 e disponibilizado no “ANEXO II – PROJEÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS
EXCEDENTE”.
7.1.2.4. Não há uma projeção dos equipamentos de digitalização (escâneres),
pois não há dados históricos.
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8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
8.1. Descrição: Prestação de serviços de solução de impressões, cópias e
digitalizações, a Solução 1: No primeiro grupo a locação de equipamentos de
impressão com pagamento de páginas impressas, no segundo grupo a locação de
equipamentos de impressão de grande porte (plotters) com pagamento de páginas
de grandes dimensões impressas e no terceiro grupo a locação de equipamentos de
digitalização. Todas as locações com a disponibilização de equipamentos novos e não
remanufaturados, software de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas,
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças
e suprimentos, exceto papel.
8.2. Bens e serviços que compõem a solução:

9. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO
9.1. A estimativa de preços da contratação foi elaborada de acordo com a
Instrução Normativa SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014, e suas atualizações.
9.2. O valor total estimado da contratação para 48 (quarenta e oito) meses é
de R$ 12.207.386,64 (Doze milhões, duzentos e sete mil trezentos e oitenta e seis
reais e sessenta e quatro centavos).
9.3. A composição da pesquisa de preços por item é:

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
10.1. Considerando que os serviços abordados na presente contratação
representam parcela indispensável ao alcance das Metas estabelecidas pela UnB, de
empreender todos os esforços e mecanismos necessários para a prestação de
serviço célere e eficaz aos servidores da UnB, bem como a fim de evitar a eventual
descontinuidade dos serviços e consequente inviabilização do funcionamento da
Universidade, torna-se vital a contratação em tela, já que, hoje, os processos são
digitais e os serviços de digitalização e impressão de documentos são volumosos e
cotidianos.
10.2. Em relação à economicidade da solução, a modalidade Franquia mensal
de páginas mais excedente é mais vantajosa que a modalidade Locação de
equipamentos de impressão com pagamento unitário de páginas impressas como
apresentado nos anexos I e II deste documento.
10.3. Em relação à economicidade, a Solução 2 é mais vantajosa que a Solução
1 como apresentado nos anexos I e II deste documento. No entanto, a viabilidade da
Solução 2 durante a situação de isolamento social e trabalho remoto se torna
economicamente inviável, com uma franquia mensal estabelecida, mas sem sua
utilização, os custos dessa modalidade aumentam demasiadamente em comparação
com a Solução 1 e este mesmo cenário pode ocorrer em situações de paralisação ou
greve na Universidade de Brasília. Como exemplo desta inviabilidade da Solução 2, foi
realizada uma projeção pontual usando impressões realizadas durante o isolamento
social que se iniciou em abril 2020 até setembro de 2020 da impressora TIPO 4 –
Impressora laser multifuncional A4 policromática:

a) Modalidade franquia mensal de páginas mais excedente:

b)Modalidade Locação de equipamentos de impressão com pagamento
unitário de páginas impressas:

10.4. Como apresentado no item “a”, a modalidade franquia mensal mais
excedente terá um valor fixo projetado a ser pago semestralmente de R$207.854,46
(Duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis
centavos). Esse valor não reduzirá durante o período em que as impressoras
estiverem ociosas devido ao trabalho remoto e ao isolamento social, o consumo de
impressões será baixo e a franquia mensal fixa deverá ser paga, sendo utilizada ou
não. No entanto, no item “b” a modalidade Locação de equipamentos de impressão
com pagamento unitário de páginas impressas terá um valor variável, pagando
somente o que será consumido e o aluguel das impressoras, que no caso nos
períodos entre abril e setembro de 2020 a projeção foi de R$161.917,99 (Cento e
sessenta e um mil, novecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos).
Durante o isolamento social o consumo das impressões não alcançará o valor das
franquias fixadas baseada no estudo preliminar, evidenciando uma perda econômica
durante esse período de distanciamento social e trabalho remoto.
 
11. ANEXO I – PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA MODALIDADE
LOCAÇÃO MAIS CUSTO UNITÁRIO DE IMPRESSÕES-CÓPIAS
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12. ANEXO II – PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA MODALIDADE
FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE
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com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Eric da Rocha Martins, Técnico(a)
de Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da
Informação, em 12/02/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Miranda da Silva,
Assistente em Administração da Secretaria de Tecnologia da
Informação, em 12/02/2021, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Domingos Pereira Costa,
Diretor(a) da Diretoria de Operações e Serviços da Secretaria de
Tecnologia da Informação, em 12/02/2021, às 16:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Jacir Luiz Bordim, Secretário(a)
Executivo(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação, em
12/02/2021, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pereira Pedro,
Técnico(a) de Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da
Informação, em 12/02/2021, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Tiego Andrade Parotivo,
Técnico(a) de Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da
Informação, em 17/02/2021, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Rodrigues Alves,
Técnico(a) de Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da
Informação, em 17/02/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius da Silva Jorge,
Coordenador(a) da Coordenadoria de Serviços Especializados da
Secretaria de Tecnologia da Informação, em 22/02/2021, às 16:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6315885 e o código CRC AB4C31E6.
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