
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 087/2018 – CODHAB

CONTRATO Nº 087/2018 – DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  -
CODHAB E COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA
- ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Processo nº. 00392-00007737/2018-70 – CODHAB.

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL   –   CODHAB,

empresa pública,  dotada de personalidade jurídica  de direito  privado,  com autorização legisla va  de
criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do
Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH,
inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco
“A”, Lote 13/14 6º Andar Edi cio Sede, Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor-
Presidente  GILSON  JOSÉ  PARANHOS  DE  PAULA  E  SILVA,  brasileiro,  viúvo,  portador  da  Carteira  de
Iden dade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta Capital, com
autorização da Diretoria Execu va da CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas
de  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  no.
32.598/2010)   doravante   denominada   simplesmente    CODHAB/DF,    e    a empresa COPIADORA
UNIVERSITÁRIA  LTDA  -  ME,  inscrita  no CNPJ/MF sob  o  nº.  03.462.349/0001-33 com  sede  no  Setor
Habitacional Vicente Pires Rua 12 Chácara 138/1 Lote 06 Loja 01, Brasília - DF , CEP:72.007-580, Telefone:
(61) 3964-5338, neste ato representada por seu Representante Legal, MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
brasileiro,solteiro,  empresário,  portador da cédula de iden dade n° 710.343,  expedida pela SSP/DF e
inscrito no CPF sob o n° 327.362.901-00, residente e domiciliado no Setor Habitacional Vicente Pires Rua
12  Chácara  302  Casa  21,  CEP:  72.007-690,  Brasília-DF,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADA,  conforme  Edital  de  Licitação  Nº  022/2018,  realizada  de  acordo  com  o  Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF- RILC em consonância a Lei 13.303/16,
entrando em vigor pela Resolução SEI-GDF n.º 228/2018, de 28 de junho de 2018, em 01 de julho de 2018
e  no  que  couber,  os  demais  diplomas  legais  que  regem  a  matéria,  à  qual  se  sujeitam  as  partes
contratantes tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº 00392- 00007737/2018-70 –
CODHAB resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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1.      CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (plotagem) de mapas e
projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, de acordo
com as especificações e quan ta vos con dos nesse Contrato.

2.      CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo
o disposto no inciso IV, do ar go 12 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da
CODHAB - RILC, e, no que couber, no inciso II, art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016 e na Lei nº 8.666, de 1993.

3.    CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total do presente do Contrato é R$ 24.657,60 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e
nove reais e noventa e nove centavos).

4.    CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será
reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA.

4.1.1.  O  marco  inicial  para  contagem  da  periodicidade  de  01  (um)  ano,  para  efeito  de
reajuste/repactuação será a data da assinatura deste Contrato.

4.1.2. O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da proposta no
processo licitatório.

5.    CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.  As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados
abaixo:

I. Unidade Orçamentária: 28209

II. Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625

III. Fonte de Recursos: 100

IV. Natureza da Despesa: 339039

5.2. O empenho inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , conforme Nota de Empenho Nº 2018NE0883
emi da em 13/09/2018 sob o evento 400091 na modalidade es ma vo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, conforme Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010.
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6.2. O pagamento dos serviços será feito por crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias contados a
par r da data de apresentação da respec va Nota Fiscal/Fatura pela empresa contratada.

6.3. A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada pela empresa contratada à CODHAB- DF até o 5º (quinto)
dia ú l do mês em que o pagamento se realizará, devidamente atestada e aprovada pelo executor dos
serviços.

6.4. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja apresentada pela empresa contratada após a data fixada no subitem
13.3, o pagamento será prorrogado por quantos dias forem os do atraso.

6.5. Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a nota fiscal/fatura será recusada
pela  CODHAB-DF,  mediante  declaração  expressa  das  razões  da  desconformidade,  ficando  também  o
pagamento prorrogado por quantos dias forem necessários à apresentação da nova fatura devidamente
corrigida.

6.6.  Para  efeito  de  pagamento,  a  futura  CONTRATADA  deverá  apresentar  os  documentos  abaixo
relacionados:

6.6.1. Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

6.6.2. Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

6.6.3. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei
nº  12.440/2011.  Visando comprovar  a  inexistência de  débitos  inadimplidos  perante  a  Jus ça  do
Trabalho;

6.6.4. Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais;

6.6.5.  Ou,  as  Cer dões  posi vas  com  efeitos  posi vos  na  impossibilidade  de  apresentação  das
cer dões nega vas, citadas nos itens I a IV, desde que exigida a regularização da situação de acordo
com os itens "d" e "f" da Decisão nº 6118/2017 do TCDF (4729710);

6.7. Os pagamentos observarão no que couber, as retenções previstas na Lei n° 8.212/91, complementada
pelas Ordens de Serviço do INSS; na n° 10.833/03; na Lei n° 13.701/03, com as modificações introduzidas
pela Lei n° 14.042/05 (ISSQN), sem prejuízo do disposto nas demais normas fiscais aplicáveis.

6.8. As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser liquidadas mediante
Ordem Bancária creditada em conta corrente no Banco de Brasília S/A – BRB, conforme estabelece o
"caput" do art. 6º do decreto Distrital 32.767/2011, exceto os pagamentos a empresas de outros Estados
da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que venceram processo licitatório
no âmbito deste ente federado (Inciso III do Parágrafo Único do art. 6º do referido Decreto) . Nos demais
casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada
pela futuraCONTRATADA.

7.    CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO E DOS PRAZOS

7.1. O Prazo de execução dos serviços objeto de contratação é de 12 (doze) meses, contados a par r da
data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respec vo extrato,  do Diário
Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado na forma dalei,

7.2.  A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pela  entrega,  incluindo  o  transporte  dos  materiais  para  a
CODHAB, a qual deverá ser efe vada depois de solicitado pela Contratante no prazo máximo de até 06
horas para serviços a serem entregues na sede da CODHAB e até 24 horas para serviços a ser entregues
nos Postos de Atendimento da Companhia.
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8.     CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. DA CONTRATADA

Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da  legislação
vigente;

1. 

Responsabilizar-se  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus  empregados,  das  normas
disciplinares determinadas pela Administração;

2. 

Todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços deverão ser, obrigatoriamente,
conferidos pela Contratada;

3. 

Fornecer  todos  os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  que  sejam  executados  os
serviços;

4. 

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  atender  aos  padrões  de
mercado  e  deverão  sa sfazer  as  especificações  e  recomendações  constantes  no  Projeto
Básico;

5. 

Fica  reservado  à  Contratante  o  direito  de  rejeitar  os  materiais  que  não  sa sfizerem aos
padrões exigidos nas especificações constantes no Termo de Referência;

6. 

A  Contratada  não  deverá  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, sem prévio consen mento por escrito da Contratante.

7. 

Prestar  todos  os  esclarecimentos  necessários  que  forem  solicitados  pela  Contratante,
obrigando-se  a  atender  de  imediato,  todas  as  reclamações  a  respeito  da  qualidade  dos
serviços prestados;

8. 

Comunicar imediatamente à Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra
durante a vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis;

9. 

A Contratada deverá respeitar, em todos os seus termos, os projetos enviados/entregues pela
Contratante;

10. 

Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços deverá ser
informada imediatamente à Contratante.

11. 

É  obrigação  de  a  Contratada  entregar  diretamente  as  pranchas  ao  setor  solicitante,  nos
termos e prazos descritos nesse Projeto Básico;

12. 

As pranchas devem ser entregues dobradas ou em rolos de acordo com a necessidade da
Contratante;

13. 

   14.    A  empresa  deverá  preencher  a  ordem  de  serviço,  contendo  o  po  e  a  quan dade  de
impressão solicitada para fins de comprovação no ato da entrega dos materiais e apresentar Nota
Fiscal /Fatura, em nome da Contratada para posterior pagamento pela Contratante.

8.2.    A CONTRATANTE obriga-se a:

Emi r Nota de Empenho em favor da contratada;1. 

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;2. 

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir seus compromissos,3. 
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dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo;

Efetuar  os  pagamentos  nas  condições  e  preços  pactuados  à  contratada  mediante
apresentação  da  Nota  Fiscal  devidamente  atestada  pelo  executor  e  das  cer dões  de
regularidade fiscal (GDF, UNIÃO, FGTS, INSS eTST);

4. 

Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s)objeto(s);5. 

Rejeitar  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em  desacordo  com as  obrigações
assumidas pelo fornecedor;

6. 

Será  de  inteira  responsabilidade  do  Contratante  o  conteúdo  do  arquivo  digital  a  ser
enviado/entregue à Contratada

7. 

9.     CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1.  Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante  a celebração de Termo Adi vo,  com
amparo no Regulamento Interno de Licitações,  Contratos  e  Convênios  da CODHAB -  RILC,  e,  no que
couber, na Lei nº 13.303/2016 e no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

9.1.1.  A  alteração  de  valor  contratual,  decorrente  do  reajuste  de  preço,  compensação  ou
penalização  financeira,  prevista  no  Contrato,  bem  como  o  empenho  de  dotações
orçamentárias,  suplementar,  até  o  limite  do  respec vo  valor,  dispensa  a  celebração  de
aditamento.

10.    CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1. Qualquer pessoa sica ou jurídica que pra car atos em desacordo com este Regulamento e pela
inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, mediante o
devido processo administra vo, garan da a prévia defesa, sujeitar-se às    seguintes sanções:

 I - advertência;

II  -  multa,  na  forma   prevista   no   instrumento   convocatório   ou   no   contrato;  

III  -  suspensão  do  direito  de  par cipar  de  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
CODHAB/DF,por até 02 (dois) anos;

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá o
contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada      judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II, devendo a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias úteis

11.    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ENTREGA DOS SERVIÇOS:

11.1.  O recebimento do material  será realizado de acordo com a Lei Federal n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) em atenção à Decisão nº 2.384/2017-TCDF, nos seguintes termos:

11.2.  Provisoriamente,  por  ocasião  da  entrega  pela  futura  CONTRATADA,  para  efeito  de  posterior
verificação da conformidade do objeto com a especificação;
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11.3. Defini vamente, após verificação da sua conformidade com as especificações con das na proposta
apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da entrega do objeto.

11.4. A entrega do objeto pela futura CONTRATADA e seu recebimento pela CODHAB não implicam sua
aceitação defini va, que será caracterizada pelo atesto na nota fiscal/fatura correspondente;

11.5.  Os  materiais  somente  serão  recebidos  após  minuciosa  inspeção  por  parte  do  preposto  do
contratante  que  rejeitará  caso  constate  qualquer  anormalidade,  devendo  a  contratada  entregar  os
materiais em perfeito estado e com todas as especificações descritas neste Termo de Referência.

11.6. O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega das folhas impressas ou dobradas,
ou em até 2 (dois) dias úteis desta, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:

condições da embalagem e/ou do material impresso;1. 
quantidade entregue;2. 
apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador, descrição
do serviço, quantidade, preços unitário e total.

3. 

11.7.  Atendidas  as  condições  indicadas  acima,  será  registrado  o  recebimento  provisório  mediante
atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio.

11.8.  O  atestado  de  recebimento  registrado  em  canhoto  de  nota  fiscal,  ou  documento  similar,  não
configura o recebimento defini vo do serviço.

11.9. O recebimento defini vo devera ser efetuado em até 03 (três) dias úteis,  contados da data do
recebimento provisório, sa sfeitas as condições abaixo:

verificação da qualidade das folhas impressas e ou dobradas;1. 
compatibilidade do serviço realizado com as especificações exigidas neste Termo de Referência
e constantes da proposta da empresa fornecedora;

2. 

conformidade do documento fiscal quanto a identificação do comprador, descrição do serviço
realizado, quantidade, preços unitário e total.

3. 

11.10. Caberá a unidade requisitante a definição do modelo de requisição a ser adotado, bem como da
forma de seu envio a empresa fornecedora (por. ex.: em mãos, fax, correio-eletrônico).

11.11.  Será  fornecida,  concomitantemente  a  requisição  de  fornecimento,  o  arquivo  digital
correspondente aos serviços a serem realizados, os quais deverão ser re rados na sede da Companhia.

11.12.  A  unidade  solicitante  poderá  também  a  seu  critério,  u lizar  meios  digitais  de  comunicação
(telefonia,  dados,  mídias  digitais,  internet)  para  permi r  maior  agilidade  nas  entregas  e  respostas
eventualmente necessárias ao desenvolvimento dos serviços.

11.13.      A entrega dos materiais impressos e ou dobrados deverá ser efetuada impreterivelmente no
prazo máximo de até 06 horas para serviços a serem entregues na sede da CODHAB – Endereço: no
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14 CEP 70.306-918 e até 24 horas para serviços
a ser entregues nos Postos de Atendimento da Companhia, nos endereços relacionados abaixo:

SOL NASCENTE TRECHO 1/2 - Prolongamento da Av. P4, próximo ao Terminal Rodoviário do P Sul,
Ceilândia/DF;

SOL NASCENTE TRECHO 3 - Sol Nascente Chácara 81 Conjunto A (ao lado do posto policial, descida
da Praça Bíblia);

BRAZLÂNDIA – Entre quadras 37/47, Área Especial, Galpão da Feirinha, Vila São José;

SÃO SEBASTIÃO - Avenida São Sebas ão,  Praça Residencial  Vitória,  São Sebas ão-DF referência
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Entrada Principal do Residencial Vitória - São Sebas ão/DF e Próximo ao balão do Morro da Cruz;

FERCAL - DF 150, KM 12 Rua 02 - Bairro Engenho Velho, Sobradinho II - ao lado da Administração;

ESTRUTURAL - Santa Luzia Cidade Estrutural - SCIA/DF (próximo à Igreja Católica);

PÔR DO SOL - SHPS, Quadra 303 Conjunto A Loja 28B - Ceilândia/DF (próximo ao mercado Leão;)

VILA  CAUHY  -  Área  especial,  Prefeitura  Comunitária  da  Vila  Cauhy  -  Núcleo  Bandeirante/DF
(entrada na lateral);

ÁGUA QUENTE - Recanto das Emas - Setor Habitacional Água Quente - Quadra 01 - Res. Guarapari -
DF 280, ao lado da Feira;

SAMAMBAIA - Setor de Mansões Tagua nga Leste Conjunto 10, 3 - Samambaia Sul, Brasília - DF,
Brasil;

A DEFINIR (NOVA).

11.13.1. Os endereços das dependências da CODHAB poderão sofrer alteração durante a execução
do contrato  de plotagem, em razão do cumprimento das polí cas  públicas,  por isso,  a CODHAB
comunicará formalmente a empresa contratada por o cio quando e caso um dos endereços seja
modificado.

12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

12.1. Será exigida a prestação de garan a pela futura Contratada, no percentual de (cinco por cento) do
valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a par r da data da celebração do
contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;

12.2. A futura Contratada terá 03 (três) dias úteis após a assinatura do contrato para apresentar a garan a
supracitada sob pena de nulidade do instrumento contratual e desdobramentos;

12.3. A garan a poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

Caução em dinheiro;

Seguro - garan a, ou

Fiança bancária

§ 1º A garan a a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e será
atualizada, nas mesmas condições, na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado.

§ 2º A  garan a prestada pelo contratado será liberada ou res tuída após a  execução e recebimento
defini vo do objeto contratual, mediante apresentação de cer dão nega va de regularidade com o INSS
rela va à baixa da matrícula do CEI  e,  quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base na
variação do índice da caderneta de poupança.

§ 3º A Contratada deverá apresentar à CODHAB/DF a garan a de execução contratual, no prazo de até 10
(dez) dias úteis após a celebração do respec vo instrumento, sob pena de aplicação de multa.

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

13.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de
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uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.

14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1.  A  CONTRATANTE  poderá  rescindir  unilateralmente  o  contrato  nas  hipóteses  autorizadas  pelos
ar gos 145 e  146 do Regulamento Interno de Licitações,  Contratos  e  Convênios  da CODHAB -  RILC,
jus ficando  o  mo vo  e  assegurado  à  CONTRATADA  o  direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,
sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo ar go 148 do mesmo diploma legal,
sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato.

15.   CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF

15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administra va prevista no
ar go 145, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB -RILC.

16.   CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admi da a subcontratação do objeto deste Contrato.

17.   CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com
a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93.

17.2.  O  presente  Contrato  foi  elaborado  segundo  o  Termo  de  Referência  constante  ao  Processo  nº
00392.0000.4523/2018-41  –  CODHAB,  o  qual  integra  o  presente  instrumento  independente  de
transcrição.

18.   CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na
Imprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

19.   CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

19.1.  É  competente o foro de Brasília,  Distrito Federal  para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes da
execução deste Contrato.
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Documento assinado eletronicamente por MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Usuário Externo,
em 18/09/2018, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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