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ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

MARCA
MODELO

11

CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI
PROFISSIONAL 16
MEGAPIXELS –
Câmera Fotográfica digital Semiprofissional, resolução mínima 16
megapixels, monitor LCD 3,0’,
zoom óptico mínimo 35x, zoom
digital
mínimo 4x, memória expansível por
cartão tipo SD, SDHC, SDXC,
Sensibilidade (ISO) 125 – 3200,
flash embutido, microfone
embutido,
estabilizador de imagem, gravação
de vídeos em HD. Conexão: E/S
Digital (USB), montagem em tripé.
Componentes: 01 Câmera Digital;
01 Cartão de Memória de 8Gb; 01
Adaptador AC/Carregador de
Bateria; 01 Cabo de Alimentação;
01 Bateria Recarregável; 01 Cabo
USB; Cordão de Mão. Idioma em
Português. Garantia mínima de 12
meses. ENTREGA VITÓRIA/PE.

CANON
SX 540

UN

UN

QT

7

V. UNIT
R$

V.TOTAL
R$

R$
1.615,00

R$
11.305,00
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CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.
 PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho Conforme
termos de entega do edital
 LOCAL DE ENTREGA: NOS LOCAIS INDICADOS NOS EMPENHOS RECEBIDOS.
 GARANTIA: CONFORME CADA ITEM INFORMADO NO EDITAL.
 Declaramos que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do
objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
 Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes
do Edital e seus anexos.
 Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos
diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).
 PAGAMENTO: até 10 dias uteis, contados a partir da data final do período de adimplemento a
que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) – AGÊNCIA: 3076 C/C.: 33.890-8;
 Declaramos estar de pleno acordo com as normas, cláusulas e anexos que regem o presente
Edital, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações.

___________________________________________________________
VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI - EPP
WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
SOCIO - ADMINISTRADOR
C.I.: MG-8.847.215
C.P.F.: 034.232.816-69

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020 .
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DECLARAÇÃO
A empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ
Nº 26.168.952/0001-02, Sediada a Rua Terezinha Lopes de Azevedo, n.º 25 – Loja 03 – Bairro: Planalto
– Belo Horizonte / Minas Gerais – CEP.: 31.730-560 – Telefone (31) 3646-3603 e E-Mail:
viainformatica@yahoo.com, por intermédio de seu representante legal SR. Wesdefran Paulo de Souza
Freitas, RG n.º MG.8.847.215, CPF n.º 034.232.816-69, declara,
1. Que, em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, sob pena de aplicação das
penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º do mesmo diploma legal, atende
plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
2. Que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos do Art. 27,
Inciso V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 (art. 7º, Inciso XXXIII, CF);
4. Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5. Na qualidade de proponente do procedimento licitatório, não ter sido declarada inidônea para
licitar e contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
6. A proposta apresentada engloba todas as despesas referentes ao fornecimento dos materiais,
bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, bem como que possuem as condições
necessárias para a execução dos serviços licitados;
7. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e estar aptos a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 e
49 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.
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VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI - EPP
WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
SOCIO - ADMINISTRADOR
C.I.: MG-8.847.215
C.P.F.: 034.232.816-69
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, inscrita no
CNPJ Nº 26.168.952/0001-02, Sediada a Rua Terezinha Lopes de Azevedo, n.º 25 – Loja 03 – Bairro:
Planalto – Belo Horizonte / Minas Gerais – CEP.: 31.730-560 – Telefone (31) 3646-3603 e E-Mail:
viainformatica@yahoo.com, por intermédio de seu representante legal SR. Wesdefran Paulo de Souza
Freitas, RG n.º MG.8.847.215, CPF n.º 034.232.816-69, declara sob as penas da lei que, (a) a proposta
apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 18/2020 foi elaborada de maneira independente pelo
Licitante VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI -EPP, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 18/2020, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão
Eletrônico N° 18/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico N° 18/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;(c) que não
tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 18/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 18/2019 não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico N° 18/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;(e) que o
conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 18/2020 não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do ao SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COORDENAÇÃO DE
LICITAÇÕES, antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão

desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
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DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI -EPP, inscrita no
CNPJ Nº 26.168.952/0001-02, Sediada a Rua Terezinha Lopes de Azevedo, n.º 25 – Loja 03 – Bairro:
Planalto – Belo Horizonte / Minas Gerais – CEP.: 31.730-560 – Telefone (31) 3646-3603 e E-Mail:
viainformatica@yahoo.com, por intermédio de seu representante legal SR. Wesdefran Paulo de Souza
Freitas, RG n.º MG.8.847.215, CPF n.º 034.232.816-69, DECLARA ao SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, sob as sanções

cabíveis, que os equipamentos por ela ofertados serão entregues, preferencialmente, acondicionados em
embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de materiais recicláveis, comportando o
menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos equipamentos durante o
transporte e o armazenamento. DECLARA ainda, que os equipamentos não contêm substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

____________________________________________________________
VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI - EPP
WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
SOCIO - ADMINISTRADOR
C.I.: MG-8.847.215
C.P.F.: 034.232.816-69
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Câmera Canon - PowerShot SX540 HS Zoom 50x e Wi-Fi
Caracterizada por seu zoom de longo alcance, a Câmera Canon PowerShot SX540
HS também é beneficiado pela inclusão de um sensor CMOS de alta sensibilidade de
20.3MP e processador de imagem DIGIC 6 para obter qualidade de imagem notável,
sensibilidade a ISO 3200 e disparo contínuo de 5.9 qps, bem como a capacidade de
gravar vídeo full HD 1080p a 60 fps. A lente zoom ótico 50x cobre uma faixa de
distância focal equivalente a 24-1200mm, abrangendo perspectivas de grande angular a
super teleobjetiva, e um sistema inteligente de estabilização de imagem suporta essa
faixa minimizando a aparência de trepidação da câmera ao fotografar e filmar.
Equilibrando esse alcance estendido, um design de corpo ergonômico incorpora uma
grande aderência para maior estabilidade, bem como um grande LCD de 3,0 e 461 mil
pontos para compor imagens e rever fotos e filmes.

Sensor CMOS de 20.3MP e Processador de Imagem DIGIC 6Um sensor CMOS de alta
sensibilidade de 20,3 MP 1 / 2,3 emparelha com o processador de imagem DIGIC 6
para obter qualidade de imagem e sensibilidade notáveis para tirar fotografias e gravar
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vídeo Full HD 1080p a 60 qps e 30 qps. Juntos, o sensor e o processador também
permite disparos contínuos até 5,9 qps, beneficiando o trabalho com assuntos em
movimento e fornece sensibilidade ao ISO 3200 para trabalhar em condições difíceis de
iluminação.
Lente Zoom 50x e Estabilização Inteligente de ImagemUma lente canon com zoom ótico
expansível de 50x oferece uma faixa de comprimento focal equivalente a 24-1200mm,
cobrindo perspectivas de grande angular a super telefoto. Este extenso alcance é
complementado por um sistema de estabilização de imagem Intelligent IS versátil que
minimiza a aparência da trepidação da câmera tanto para fotos como para gravação de
vídeo:Stills:• O IS normal corrige uma ampla gama de movimentos comuns da câmera.•
O Pan IS detecta movimentos deliberados de panoramização e não compensa os
movimentos laterais para permitir os movimentos desejados da câmera.• O Macro
(Híbrido) IS corrige a trepidação da câmera tipo deslocamento que normalmente ocorre
quando se trabalha com assuntos de close-up.• O tripé é uma configuração dedicada
que desativa automaticamente o IS quando o uso de um tripé é detectado, pois a
estabilização baseada na câmera não é necessária.
Vídeo:• O Dynamic IS é adequado para gravação em distâncias focais de grande
angular e reduz tremores indesejados que normalmente ocorrem durante a caminhada
durante a gravação.• O IS alimentado compensa movimentos da mão que se tornam
mais visualmente discerníveis quando se trabalha na extremidade telefoto da faixa de
zoom.• O Macro (Híbrido) IS minimiza a aparência de tremido ao caminhar, bem como
compensa o tremor de deslocamento que ocorre quando se trabalha com assuntos de
close-up.• O Tripé Ativo IS minimiza a pequena quantidade de tremido que pode
acontecer durante a gravação de vídeo durante o uso de um tripé.Wi-Fi integrado com
NFCO Wi-Fi integrado com NFC permite que você compartilhe sem fio suas fotos e
filmes com um smartphone ou tablet vinculado, além de controlar remotamente a
câmera a partir do dispositivo móvel usando o aplicativo Canon Camera Connect. Um
botão Wi-Fi dedicado também é exibido no corpo da câmera para agilizar o processo de
conexão com um smartphone ou tablet e o compartilhamento de imagens entre
dispositivos.
Outros recursos da câmera• Um grande monitor LCD de 3,0 e 461k pontos está disponível
para compor imagens, navegar pelo menu e rever fotos e vídeos.• O Assistente de
enquadramento de zoom aumenta ou diminui o zoom automaticamente para manter um
assunto dentro do enquadramento e em foco ao usar comprimentos focais de telefoto
mais longos.• O modo Híbrido Auto grava até quatro segundos de vídeo antes de tirar
uma foto estática e, em seguida, combina automaticamente os dois tipos de imagens
em uma recapitulação de vídeo.• Destaques da história podem produzir
automaticamente um rolo de destaque, composto de vídeos e fotos de um dia ou um
evento e, em seguida, adicionar música e efeitos para reprodução.• A bateria NB-6LH
incluída é classificada para fornecer aproximadamente 205 fotos por carga ou até 290
fotos ao usar o modo ECO para economizar energia.
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Características
Características Gerais
Caracterizada por seu zoom de longo alcance, a Câmera Canon PowerShot SX540 HS também é
beneficiado pela inclusão de um sensor CMOS de alta sensibilidade de 20.3MP e processador de
imagem DIGIC 6 para obter qualidade de imagem notável, sensibilidade a ISO 3200 e disparo
contínuo de 5.9 qps, bem como a capacidade de gravar vídeo full HD 1080p a 60 fps. A lente
zoom ótico 50x cobre uma faixa de distância focal equivalente a 24-1200mm, abrangendo
perspectivas de grande angular a super teleobjetiva, e um sistema inteligente de estabilização de
imagem suporta essa faixa minimizando a aparência de trepidação da câmera ao fotografar e
filmar. Equilibrando esse alcance estendido, um design de corpo ergonômico incorpora uma
grande aderência para maior estabilidade, bem como um grande LCD de 3,0 e 461 mil pontos para
compor imagens e rever fotos e filmes.
Sensor CMOS de 20.3MP e Processador de Imagem DIGIC 6
Um sensor CMOS de alta sensibilidade de 20,3 MP 1 / 2,3 emparelha com o processador de
imagem DIGIC 6 para obter qualidade de imagem e sensibilidade notáveis para tirar fotografias e
gravar vídeo Full HD 1080p a 60 qps e 30 qps. Juntos, o sensor e o processador também permite
disparos contínuos até 5,9 qps, beneficiando o trabalho com assuntos em movimento e fornece
sensibilidade ao ISO 3200 para trabalhar em condições difíceis de iluminação.
Lente Zoom 50x e Estabilização Inteligente de Imagem
Uma lente canon com zoom ótico expansível de 50x oferece uma faixa de comprimento focal
equivalente a 24-1200mm, cobrindo perspectivas de grande angular a super telefoto. Este extenso
alcance é complementado por um sistema de estabilização de imagem Intelligent IS versátil que
minimiza a aparência da trepidação da câmera tanto para fotos como para gravação de vídeo:
Stills:
? O IS normal corrige uma ampla gama de movimentos comuns da câmera.
? O Pan IS detecta movimentos deliberados de panoramização e não compensa os movimentos
laterais para permitir os movimentos desejados da câmera.
? O Macro (Híbrido) IS corrige a trepidação da câmera tipo deslocamento que normalmente
ocorre quando se trabalha com assuntos de close-up.
? O tripé é uma configuração dedicada que desativa automaticamente o IS quando o uso de um
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tripé é detectado, pois a estabilização baseada na câmera não é necessária.
Vídeo:
? O Dynamic IS é adequado para gravação em distâncias focais de grande angular e reduz
tremores indesejados que normalmente ocorrem durante a caminhada durante a gravação.
? O IS alimentado compensa movimentos da mão que se tornam mais visualmente discerníveis
quando se trabalha na extremidade telefoto da faixa de zoom.
? O Macro (Híbrido) IS minimiza a aparência de tremido ao caminhar, bem como compensa o
tremor de deslocamento que ocorre quando se trabalha com assuntos de close-up.
? O Tripé Ativo IS minimiza a pequena quantidade de tremido que pode acontecer durante a
gravação de vídeo durante o uso de um tripé.
Wi-Fi integrado com NFC
O Wi-Fi integrado com NFC permite que você compartilhe sem fio suas fotos e filmes com um
smartphone ou tablet vinculado, além de controlar remotamente a câmera a partir do dispositivo
móvel usando o aplicativo Canon Camera Connect. Um botão Wi-Fi dedicado também é exibido
no corpo da câmera para agilizar o processo de conexão com um smartphone ou tablet e o
compartilhamento de imagens entre dispositivos.
Outros recursos da câmera
? Um grande monitor LCD de 3,0 e 461k pontos está disponível para compor imagens, navegar
pelo menu e rever fotos e vídeos.
? O Assistente de enquadramento de zoom aumenta ou diminui o zoom automaticamente para
manter um assunto dentro do enquadramento e em foco ao usar comprimentos focais de telefoto
mais longos.
? O modo Híbrido Auto grava até quatro segundos de vídeo antes de tira

Detalhes






Captação flexível para todos os momentos especiais
Tudo o que precisa para obter excelentes filmes em Full HD
Ligue-se, partilhe e faça cópias de segurança das suas criações com toda a facilidade
Tão simples ou avançada quanto possa desejar
Concebida para uma captação confortável e fácil enquadramento
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Captação flexível
Aproxime-se de detalhes distantes ou inclua mais elementos na cena utilizando u m enorme zoom ótico de 50x com a objetiva
ultra grande angular de 24 mm. Desfrute de imagens vívidas e nítidas em quaisquer condições de iluminação, graças a um
sensor CMOS de 20,3 megapixels e ao poderoso processador DIGIC 6. Capte ações espontâneas com u ma focagem
automática de 0,13 s e um rápido disparo contínuo de 5,9 fps.

Filmes Full HD
Grave filmes em Full HD de 60p realistas com o toque num botão e mantenha a estabilidade das gravações em zoom total ou
em movimento com o Estabilizador de imagem din âmico e avançado. Capte filmes curtos e concisos de 4, 5 ou 6 segundos
com o modo de Clipe curto ou utilize a função Story Highlights para combinar fotografias e filmes de forma inteligente num
álbum de filmes.

Conecte-se e compartilhe
Ligue-se ao seu dispositivo inteligente compatível com apenas um toque, através de W i-Fi com NFC dinâmico, para uma
partilha fácil. Utilize a Sincronização de imagens para efetuar automaticamente cópias de segurança de novas imagens para
serviços na cloud e captar fantástic as fotografias de vida selvagem com o Disparo remoto sem fios a partir do seu dispositivo
inteligente. O botão W i-Fi proporciona um atalho simples e rápido para as funções W i-Fi.

Simples ou avançado
Basta apontar e disparar para poder captar fotografias fantásticas e obter um divertido resumo do dia em filme HD (720p) de
bónus com o modo Híbrido automático. A criatividade torna-se simples com os Disparos criativos, que criam
automaticamente 5 imagens adicionais e únicas da sua fotografia original. À medid a que a sua confiança aumenta, poderá
assumir total controlo criativo.

Simplicidade e conforto
Desfrute de fotografias mais estáveis, mesmo em zoom total, e fotografe confortavelmente durante mais tempo graças a um
punho ergonómico melhorado. Acompanhe m otivos distantes com o toque num botão e um nível de zoom elevado graças à
Assistência de enquadramento de zoom e utilize o Bloqueio da assistência de enquadramento de zoom para manter o
enquadramento estável e o motivo focado e automaticamente centrado.

Especificações

Sobre a Câmera:

Modelo da Câmera

Canon PowerShot SX540 HS

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja 03 Bairro: Planalto - Cep: 31.730-560 - BH / MG
Telefone: (31) 3646-3603
CNPJ.: 26.168.952/0001-02 - E-MAIL: viainformatica@yahoo.com

VIA INFO
Classificação

Bridge / Superzoom

Processador

DIGIC 6

Slot de Cartão

SDHC/SDXC

Disparo Contínuo

5,9 fps

Formato(s) dos Arquivos de Imagem

JPEG

Alimentação

Canon NB-6LH

Sobre o Sensor:

Tamanho do Sensor

Cropado (Fator de 5.62x)

Tecnologia do Sensor

CMOS

Megapixels

20.3 MP

Sobre Exposição:

ISO Nativo

80 - 3200

Obturação Máxima

1/2000

Obturação Mínima

15s

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja 03 Bairro: Planalto - Cep: 31.730-560 - BH / MG
Telefone: (31) 3646-3603
CNPJ.: 26.168.952/0001-02 - E-MAIL: viainformatica@yahoo.com

VIA INFO
Sobre o Viewfinder:

Sobre o Liveview:

Tipo de Tela

LCD

Tamanho da Tela

3.0"

Resolução da Tela

461,000 pixels

Sobre o Flash:

Flash Embutido

Sim

Sobre Vídeo:

Vídeo (Resolução Máxima)

Full HD

Resoluções de Vídeo

Full HD - 1920 x 1080 (29.97 / 59.94
fps)
HD - 1280 x 720 (29.97 fps)
VGA - 640 x 480 (29.97 fps)

Formato(s) dos Arquivos de Vídeo

MP4

Codec(s) de Vídeo

MPEG-4 AVC/H.264

Codec(s) de Áudio

AAC LC

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja 03 Bairro: Planalto - Cep: 31.730-560 - BH / MG
Telefone: (31) 3646-3603
CNPJ.: 26.168.952/0001-02 - E-MAIL: viainformatica@yahoo.com

VIA INFO
Microfone Embutido

Sim (Stereo)

Tempo de Gravação em Qualidade
Máxima

Limitado a 29 minutos e 59 segundos

Conectividade:

Wi-Fi Embutido

Sim

NFC

Sim

Conteúdo da Caixa








Câmara digital PowerShot SX540 HS
Correia de pescoço NS-DC11
Tampa da objetiva (com correia)
Bateria NB-6LH
Carregador de bateria CB-2LYE
Cabo CA
Kit de manual de utilizado

Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 Loja 03 Bairro: Planalto - Cep: 31.730-560 - BH / MG
Telefone: (31) 3646-3603
CNPJ.: 26.168.952/0001-02 - E-MAIL: viainformatica@yahoo.com
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SEI/GOVPE - 4768586 - SDS - Atestado de Capacidade Técnica

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
Rua São Geraldo, nº 111, Santo Amaro – Recife - Pernambuco - CEP 50040-020.
Telefone: 31835076 – Fax 3183-5077 - E-mail: segi@sds.pe.gov.br
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos ﬁns e efeitos que a Empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE
INFORMATICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.168.952/0001-02, estabelecida na Rua Terezinha
Lopes de Azevedo, nº. 25, loja 3, Bairro do Planalto em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.730-560, ﬁrmou com
esta Secretaria de Defesa Social o Contrato nº 072/2019 - GAB/SDS, sendo procedida a aquisição inicial,
decorrente da adesão a Ata de Registro de Preços nº 026/2018 do 6º BEC, de 24 (vinte e quatro) câmeras
fotográﬁcas digital 24mp, atendendo todas as especiﬁcações constantes no Edital do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 64044.002397/2018-88 , na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº
12/2018, solicitadas.
ATESTO AINDA que de acordo com o Fiscal do Contrato, o fornecimento foi executado de forma
sa sfatória, não exis ndo nos registros desta Secretaria de Defesa Social, até a presente data, quaisquer
fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, em relação a
qualidade, quan dade e prazos conveniados, portanto, a citada empresa demonstrou capacidade técnica
.

Recife, 07 de janeiro de 2020.

ANA CAROLINA DIAS DE MELO
Secretária Execu va de Gestão Integrada, em exercício.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias de Melo, em 07/01/2020, às 15:44,
conforme horário oﬁcial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5959976&infra_sistem…
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SEI/GOVPE - 4768586 - SDS - Atestado de Capacidade Técnica

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4768586 e
o código CRC D500816F.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO
Rua São Geraldo, 111 - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-020, Telefone: (81)3183-5076/5004

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5959976&infra_sistem…
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 26.168.952/0001-02
Certidão nº: 687259/2020
Expedição: 07/01/2020, às 14:19:42
Validade: 04/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
26.168.952/0001-02 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

31600351888

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Nome:

VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

002

1

J173273699013

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ALTERACAO

021

1

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2247

1

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

18 Dezembro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6443703 em 12/01/2018 da Empresa VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI - ME, Nire
31600351888 e protocolo 175714207 - 18/12/2017. Autenticação: 657B3D83D751BD1041B23F6C38B1B726C31A6D. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/571.420-7 e o código de
segurança v7RL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

17/571.420-7

J173273699013

18/12/2017

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

034.232.816-69

WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
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ATO DE ALTERAÇAO VIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE INFORMATICA
EIRELI ME
WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS, nacionalidade brasileira, empresário, casado, regime de bens
comunhão parcial, nascido aos 24/10/1978, CPF: 034.232.816-69 MG-8.847.215, SSP, MG, domiciliado a
Rua: Antônio Carvalho, nº. 166 Bairro: Juliana em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.744-551.
Titular da empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE INFORMATICA EIRELI ME com sede na
Rua: Terezinha Lopes de Azevedo, nº. 25 –loja 3- Bairro: Planalto em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.730-560,
registrada na Junta Comercial sob o Nº 316.0035188-8 e inscrita no CNPJ sob o nº. 26.168.952/0001-02
resolve a alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, mediante clausulas e
condições seguintes:
Cláusula Primeira: O capital será R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizadas neste ato em
moeda corrente do país.

CONSOLIDAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO

Cláusula Primeira: A empresa adotará o nome empresarial de VIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE
INFORMATICA EIRELI ME

Cláusula Segunda: A sede da empresa é na Rua: Terezinha Lopes de Azevedo, nº. 25 –loja 3- Bairro:
Planalto em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.730-560.
Cláusula Terceira: O objeto é comércio e representação comercial de produtos de informática em geral,
equipamentos multimídia, equipamentos de fotografia e filmagem e equipamentos eletrônicos em Geral.
Cláusula Quarta: O capital é R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizadas neste ato em
moeda corrente do país.

Cláusula Quinta: A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto.

Cláusula Sexta: Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração do
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Sétima: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Oitava: O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o
efeito dela, a pena que vedo ainda que temporariamente, o acesso á cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra nomes de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6443703 em 12/01/2018 da Empresa VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI - ME, Nire
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Cláusula Quarta: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma
outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Quinta: Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, como o único competente para dirimir as
divergências que surgirem da execução deste ato, com renúncia expressa de qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente o presente ato.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2017.

WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

17/571.420-7

J173273699013

18/12/2017

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

034.232.816-69

WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE
INFORMATICA EIRELI - ME, de nire 3160035188-8 e protocolado sob o número 17/571.420-7 em
18/12/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6443703, em 12/01/2018. O ato foi
deferido digitalmente pelo examinador Ivandilson Carneiro dos Santos.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

034.232.816-69

WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

034.232.816-69

WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS
Belo Horizonte. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

592.649.856-20

IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS

873.638.956-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 19/12/2018
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 26.168.952/0001-02
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 14/09/2016
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/08/2020
PROPOSTAS Nº 255/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 14:28 )
JOSE MANOEL FILHO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1134161

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
255, ano: 2020, tipo: PROPOSTAS, data de emissão: 13/08/2020 e o código de verificação: f53a04993f

