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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO SDPCD-PRC-2021/00061 
PREGÃO ELETRÔNICO C.G. n° 004/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 004/2021 
 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, CNPJ 09.495.438/0001-62 ÓRGÃO GERENCIADOR

neste ato representado pelo Senhor Ricardo Geciauskas, Chefe de Gabinete, RG nº 

29.011.555-3 e CPF nº 289.579.518-57, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei 

Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970 e pela legislação aplicável, em face do resultado 

obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela 

autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com 

fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do 

primeiro colocado e das demais FORNECEDORAS que concordaram em fornecer o objeto do 

certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos 

seguintes termos. 

1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, 

pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de máquina de escrita braile, conforme o detalhamento e as 

especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes 

do processo administrativo em epígrafe.  

Item Descrição CÓDIGO 
BEC 

Unidade de 
Medida 

BEC 

Quantidade total 
(Unidade de 

Fornecimento) 

01 

Máquina de escrita Braille 
Definição: Máquina que escreve em Braille e permite que aluno com 
deficiência visual seja capaz de escrever e ampliar sua agilidade na escrita. 
Descrição: Tipo mecânica; constituída de 09 teclas; sendo 01 tecla de 
espaço, 01 de retrocesso, 01 de avanço e 06 correspondentes aos pontos; 
capacidade de escrever 25 linhas e 42 cédulas; para diversos tamanhos de 
papel até o tamanho A4 (210x297mm); acompanha alça de transporte 

5424550 Unidade 104 

 

1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de 

fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como Anexo I do Edital que 

precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.  
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1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

1.4. A estimativa das quantidades a serem contratadas por Órgãos Não Participantes deve 

observar os limites quantitativos, individual e global, previstos nos itens 15.3 e 15.4 do Edital. 

 

2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. Figura como ÓRGÃO PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços:  

a) Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida Auro 

Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo, SP, CEP 01156-001. 

 

3. FORNECEDORES E CADASTRO DE RESERVA 

3.1. Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a 

empresa BJP Comércio Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.189.355/0001-76, estabelecida  

na  Rua João Franco de Camargo, 572, térreo sala 02, Centro, Bom Jesus dos Perdões, SP, CEP 

12955-000, Telefone (11) 97969-8416 e e-mail bjp.comercio@gmail.com. 

 

3.2. Consultadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico que precedeu esta Ata, nos 

termos do artigo 11 do Decreto Estadual n.º 63.722/2018, nenhuma concordou em fornecer 

ao preço ofertado, na licitação, pela DETENTORA da Ata. 

 

4.  PREÇOS   

4.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes: 

Item Material CÓDIGO 
BEC 

Unidade 
de 

Medida 
BEC 

Marca / 
Modelo 

Quantidade 
total 

(Unidade de 
Fornecimento) 

Valor 
unitário 

01 

Máquina de escrita Braille 
Definição: Máquina que escreve em Braille e permite que aluno com 
deficiência visual seja capaz de escrever e ampliar sua agilidade na 
escrita. 
Descrição: Tipo mecânica; constituída de 09 teclas; sendo 01 tecla de 
espaço, 01 de retrocesso, 01 de avanço e 06 correspondentes aos 
pontos; capacidade de escrever 25 linhas e 42 cédulas; para diversos 
tamanhos de papel até o tamanho A4 (210x297mm); acompanha alça de 
transporte 

5424550 1 
Unidade 

Laramara/
mecânica 104 4.090,00 

 

4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.  
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4.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento 

do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, 

frete e demais despesas correlatas. 

4.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR realizará periodicamente pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade do preço registrado. Se o preço registrado se tornar superior 

aos valores praticados no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as seguintes 

providências: 

4.4.1. convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de classificação no certame, 

visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado; 

4.4.2. liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelará o seu registro, 

quando frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas; 

4.4.3. convocará os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de negociação. 

4.5. Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR cancelará o item objeto 

do preço negociado. 

 

5.  VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado 

a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do 

Estado. 

5.2. A prorrogação da validade do Sistema de Registro de Preços será admitida até que se 

alcance o prazo máximo de 12 (doze) meses, nele incluídas as eventuais prorrogações. 

 

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO 

PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável; 

6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
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6.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos 

do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93; 

6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da 

Lei Federal nº 10.520/02. 

6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

7. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar 

as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em 

seus anexos e nesta Ata. 

7.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições. 

7.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio 

do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter 

a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado 

e dos preços registrados. 

7.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela 

celebração de contrato. 

7.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos 

apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou 

trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 

FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 
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situação de regularidade de que trata o item 7.2.1, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 

não se realizar. 

7.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização 

dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da licitante 

vencedora 

Estaduais  ção será considerada cumprida se a devedora 

comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 

8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

 e-

Inidôneas e Suspensas  

deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os 

itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital. 

7.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com 

exclusividade perante o contratante. 

7.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor 

deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a celebração do contrato. 

7.3.1. O prazo indicado no item 7.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração. 

7.3.2. O não comparecimento do fornecedor para a celebração do contrato dentro do 

prazo indicado no item 7.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das 

sanções cabíveis. 

7.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as 

disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às 

condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de 

pagamento e às sanções administrativas.  

7.5. A utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham 

participado do certame licitatório, quando admitida, obedecerá aos prazos, limites e demais 

condições estabelecidas no Edital que regeu o certame licitatório. 
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E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO 

GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta 

Ata, todos abaixo indicados e identificados. 

 

São Paulo, 08 de setembro de 2021. 

 

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

_____________________________________________________________________ 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

Ricardo Geciauskas 
Chefe de Gabinete 

 

 

PELA DETENTORA: 
_________________________ 
BJP Comércio Eireli-ME 

Silvia Goes  CPF 128166568-10 
Proprietária 

 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
_________________________________ 

Nome: 

CPF: 

___________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
D

P
C

D
D

C
I2

02
10

15
74

A

Assinado digitalmente por RICARDO GECIAUSKAS - Chefe de Gabinete / CG - 08/09/2021 às 17:00:06.
Assinado com senha por REINALDO XAVIER MOREIRA - Diretor Técnico III / CSAGC - 08/09/2021 às 16:36:28 e AKITOSHI
YOKOYAMA - Executivo Público / CSAGC - 08/09/2021 às 16:36:56.
Documento Nº: 24147520-692 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24147520-692

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

283



 

              GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                      Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

               

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564  Portão 10 
Memorial da América Latina 

01156-001 -  Barra Funda -  São Paulo - SP 
PABX  (11) 5212-3700 

ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Aquisição de máquina de escrita braile para sala de recursos de escolas estaduais 
do estado de São Paulo. 
 
1.1 - DEFINIÇÃO E QUANTIDADE 
 

Item Material 
CÓDIGO 

BEC 

Unidade de 
Medida 

BEC 

Quantidade total 
(Unidade de 

Fornecimento) 

01 

Máquina de escrita Braille 
Definição: Máquina que escreve em Braille e 
permite que aluno com deficiência visual seja 
capaz de escrever e ampliar sua agilidade na 
escrita. 
Descrição: Tipo mecânica; constituída de 09 
teclas; sendo 01 tecla de espaço, 01 de 
retrocesso, 01 de avanço e 06 correspondentes 
aos pontos; capacidade de escrever 25 linhas e 
42 cédulas; para diversos tamanhos de papel 
até o tamanho A4 (210x297mm); acompanha 
alça de transporte 

5424550 
1 

Unidade 
104 

 
2 - PRAZO DE ENTREGA 

 
A entrega dos materiais será realizada em até 30 (trinta) dias corridos contados da 
retirada da nota de empenho. 
 
3 - LOCAL DE ENTREGA 
 
A entrega será realizada na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, na Av.  Auro Soares de Moura Andrade, 564, portão 10, Barra Funda, 
São Paulo, CEP 01156-001, das 09 às 17h. 
 
4  GARANTIA 
 
Os materiais deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 
 

Fernanda Simidamore Ferreira 
Assessora Técnica IV 

 
 
 

S
D

P
C

D
D

C
I2

02
10

15
74

A

Assinado digitalmente por RICARDO GECIAUSKAS - Chefe de Gabinete / CG - 08/09/2021 às 17:00:06.
Assinado com senha por REINALDO XAVIER MOREIRA - Diretor Técnico III / CSAGC - 08/09/2021 às 16:36:28 e AKITOSHI
YOKOYAMA - Executivo Público / CSAGC - 08/09/2021 às 16:36:56.
Documento Nº: 24147520-692 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24147520-692

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

284



 

              GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                      Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

               

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564  Portão 10 
Memorial da América Latina 

01156-001 -  Barra Funda -  São Paulo - SP 
PABX  (11) 5212-3700 

ANEXO I.2 
 

RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
 

 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo, 
SP, CEP 01156-001 
Telefone para contato: (11) 5212-3700 
E-mail para contato: fernanda.ferreira@sp.gov.br 
Local de entrega: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São 
Paulo, SP, CEP 01156-001 
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ANEXO IV 
RESOLUÇÃO SEDPcD- 04, de 25-02-2016 

 
 
Estabelece normas para aplicação das multas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e 
na Lei Estadual nº 6.544-89, no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, usando suas 
prerrogativas legais e, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 31.138, de 09/01/1990, com a 
redação dada pelo artigo 2º do Decreto nº 33.701, de 22/08/1991, resolve: 

Artigo 1º - A aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80, e nos incisos e parágrafos do artigo 81 
da Lei nº 6.544, de 22/11/1989; nos artigos 81, 86 e no inciso II do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21/06/1993; e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, no âmbito da SECRETARIA 
DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, obedecerá ao disposto nesta 
Resolução. 

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, implicará em multa de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor do respectivo contrato ou instrumento equivalente, devidamente 
reajustado até a data da aplicação da penalidade, ou multa correspondente à diferença de preço 
decorrente de nova licitação realizada para o mesmo fim. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste, sem prejuízo do disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa compensatória: 

I - de  20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento conexo, reajustado até a 
data da aplicação da penalidade, ou 
II  multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para o mesmo 
fim. 
 
Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste acarretará ao contratado multa compensatória de 20% (vinte 
por cento) calculada sobre o valor dos materiais não entregues, das obras ou serviços não executados, 
ou multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação, referente à parcela da 
obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

Artigo 5º - Entende-se como inexecução parcial o inadimplemento de cláusulas essenciais do contrato, 
que comprometa a conclusão de seu objeto. 

Artigo 6º - Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução 
total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total faturado mensalmente pela Contratada, correspondente ao mês de ocorrência do ato 
ou fato irregular. 

Artigo 7º - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento, sem prejuízo do 
disposto no §1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, 
calculada por dia de atraso e a sobre o saldo devedor, na seguinte proporção: 

I - até 10 dias, multa de 0,1% por dia de atraso; 
II - superior a 10 dias e até 20 dias, multa de 0,5% por dia de atraso; 
III - superior a 20 dias e até 30 dias, multa de 0,8% por dia de atraso; 
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IV - superior a 30 dias e até 60 dias, multa de 1,0% por dia de atraso. 
Parágrafo único - nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia 
útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega; 

Artigo 8º - As multas previstas nesta Resolução serão descontadas do primeiro pagamento 
eventualmente devido pela SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, ou da garantia do respectivo Contrato ou instrumento equivalente, após notificação 
escrita da Contratada, pela autoridade competente.  

Parágrafo 1º - Se a multa aplicada for superior ao valor do primeiro pagamento, o excesso será 
descontado do pagamento seguinte e assim sucessivamente. 

Parágrafo 2º - Serão aplicados juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês às multas não 
recolhidas até o vencimento. 

Artigo 9º - O atraso superior a 60 (sessenta) dias será considerado inexecução parcial e ensejará a 
aplicação das multas estabelecidas no artigo 4º desta Resolução, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas cabíveis, salvo se justificado mediante a ocorrência de caso fortuito ou de força maior 
superveniente à apresentação das propostas. 

Artigo 10 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação, reajustado, e 
atualizado monetariamente pelo índice da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, desde a 
data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento, e poderá ser descontado da 
garantia prestada, quando exigida, e/ou dos pagamentos pendentes. 

Parágrafo 1º - Não havendo garantia ou pagamento pendente, o valor da multa deverá ser recolhido 
pela contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da sanção aplicada. 

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo estabelecido no §1º sem adimplemento da multa, será oficiada a 
Procuradoria Judicial, da Procuradoria Geral do Estado, para a propositura da medida judicial cabível. 

Artigo 11 - A não substituição, pela contratada, de material não aceito pela SECRETARIA DE 
ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no prazo estabelecido no instrumento 
contratual, ensejará a aplicação de multa em conformidade com o artigo 3º desta Resolução, 
considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo. 

Artigo 12 - O pedido de prorrogação do prazo de conclusão do objeto ou de qualquer etapa do serviço, 
obra ou fornecimento, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados. 

Artigo 13  Aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666, de 21.06.93, na Lei Estadual nº 6.544, de 
22.11.89 e na Lei federal nº 10.520, de 17.07.02 e suas alterações. 

Parágrafo 1º - A autoridade competente para aplicação das sanções, após o julgamento dos recursos ou 
transcorrido o prazo sem a sua interposição, providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br" considerando que o mesmo é acessado a cada 
licitação/contratação efetuada pela Administração. 

Parágrafo 2º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras, tampouco 
impedem a aplicação de outras sanções administrativas estabelecidas em lei. 

Artigo 14 - O infrator será notificado da imputação e do percentual máximo da multa cabível, para que 
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se defenda no prazo de 05 (cinco) dias úteis, decorridos os quais a autoridade decidirá pela sua 
aplicação ou não e, se for o caso, o valor da multa devida. 
 
Parágrafo 1º - Da aplicação das multas prevista nesta resolução, caberá recurso à autoridade superior, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo 2º - Observadas as disposições desta resolução, a autoridade só deixará de aplicar a multa se 
verificado que: 
I - não houver a infração ou que o notificado não foi o seu autor; 
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior. 
 
Artigo 15 - As disposições desta resolução aplicam-se, também às contratações realizadas com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos sobre 
todas as licitações que forem realizadas e contratos que forem celebrados a partir de sua vigência.  

Parágrafo único  O disposto nesta Resolução também deve ser aplicado aos contratos já assinados e 
os editais já publicados.  

Artigo 17  Fica revogada a Resolução SEDPcD nº 5, de 06-09-2010. 
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