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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Campus Satuba

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.779.255/0001-34 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 13 R$ 2.698,3800 R$
2.028,7400

R$ 26.373,6200

Marca: ELGIN ECO INVERTER H
Fabricante: ELGIN ECO INVERTER HVFI09B2IA HVFE09B2IA
Modelo / Versão: ELGIN ECO INVERTER HVFI09B2IA HVFE09B2IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna;Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

2 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 6 R$ 2.100,3300 R$
1.668,4700

R$ 10.010,8200

Marca: ELGIN ECO POWER HWFI
Fabricante: ELGIN ECO POWER HWFI09B2IA HWFE09B2NA
Modelo / Versão: ELGIN ECO POWER HWFI09B2IA HWFE09B2NA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com
garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de
dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
energia; conduítes e serpentina de cobre deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

3 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 26 R$ 2.967,6700 R$
2.084,5900

R$ 54.199,3400

Marca: AGRATTO SPLIT NEO IC
Fabricante: AGRATTO SPLIT NEO ICS12FI402 ICS12FER402
Modelo / Versão: AGRATTO SPLIT NEO ICS12FI402 ICS12FER402
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a 75%
da QUANTIDADE TOTAL. Art. 48, III da LC 123 de 2006

4 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 21 R$ 2.244,0000 R$
1.804,6100

R$ 37.896,8100

Marca: ELGIN ECO POWER HWFI
Fabricante: ELGIN ECO POWER HWFI12B2IA HWFE12B2NA R$ 2.244,00 
Modelo / Versão: ELGIN ECO POWER HWFI12B2IA HWFE12B2NA R$ 2.244,00 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL ,tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000 BTUs, com
garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de
dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
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energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

5 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 30 R$ 3.733,1000 R$
2.976,4900

R$ 89.294,7000

Marca: AGRATTO SPLIT NEO IC
Fabricante: AGRATTO SPLIT NEO ICS18FIR402 ICS18FER402
Modelo / Versão: AGRATTO SPLIT NEO ICS18FIR402 ICS18FER402
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a 80%
da QUANTIDADE TOTAL. Art. 48, III da LC 123 de 2006

7 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 9 R$ 5.289,9500 R$
4.150,0000

R$ 37.350,0000

Marca: ELGIN ECO POWER HWFI
Fabricante: ELGIN ECO POWER HWFI30B2IA HWFE30B2NA
Modelo / Versão: ELGIN ECO POWER HWFI30B2IA HWFE30B2NA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 30.000 ~
31.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os
pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui:
Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com
suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa;
Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás
ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

9 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 10 R$ 8.056,7000 R$
6.249,6100

R$ 62.496,1000

Marca: ELGIN - PISO TETO AT
Fabricante: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI36B2ID - OUFE36B
Modelo / Versão: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI36B2ID - OUFE36B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo pisoteto, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a
76,92% da QUANTIDADE TOTAL. Art. 48, III da LC 123 de 2006

12 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 4 R$
12.292,0000

R$
8.387,7900

R$ 33.551,1600

Marca: ELGIN - PISO TETO AT
Fabricante: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI60B2ID OUFE60B4C
Modelo / Versão: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI60B2ID OUFE60B4C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e
evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com
controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V –
Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 58.000 ~ 60.000 BTUs, com
garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de
dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

16 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 22 R$ 3.155,7700 R$
2.443,3500

R$ 53.753,7000

Marca: AGRATTO SPLIT FIT CC
Fabricante: AGRATTO SPLIT FIT CCS18FIR4 CCS18FER4
Modelo / Versão: AGRATTO SPLIT FIT CCS18FIR4 CCS18FER4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000 BTUs, com
garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de
dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação.nclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas

18 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 8 R$ 2.967,6700 R$
2.084,5900

R$ 16.676,7200

Marca: AGRATTO SPLIT NEO IC
Fabricante: AGRATTO SPLIT NEO ICS12FI402 ICS12FER402
Modelo / Versão: AGRATTO SPLIT NEO ICS12FI402 ICS12FER402
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
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unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a 25%
da QUANTIDADE TOTAL DO ITEM 03. Art. 48, III da LC 123 de 2006

19 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 7 R$ 3.733,1000 R$
2.976,4900

R$ 20.835,4300

Marca: AGRATTO SPLIT NEO IC
Fabricante: AGRATTO SPLIT NEO ICS18FIR402 ICS18FER402
Modelo / Versão: AGRATTO SPLIT NEO ICS18FIR402 ICS18FER402
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação;Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a 20%
da QUANTIDADE TOTAL DO ITEM 05. Art. 48, III da LC 123 de 2006.

20 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 7 R$ 3.901,3300 R$
3.152,9700

R$ 22.070,7900

Marca: ELGIN ECO POWER HWFI
Fabricante: ELGIN ECO POWER HWFI24B2IA HWFE24B2NA
Modelo / Versão: ELGIN ECO POWER HWFI24B2IA HWFE24B2NA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação
elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a
18,4% da QUANTIDADE TOTAL DO ITEM 06. Art. 48, III da LC 123 de 2006

21 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 16 R$ 9.273,6900 R$
8.614,3000

R$ 137.828,8000

Marca: ELGIN - PISO TETO IN
Fabricante: ELGIN - PISO TETO INVERTER PVFI36B2NA PVFE36B2CA
Modelo / Versão: ELGIN - PISO TETO INVERTER PVFI36B2NA PVFE36B2CA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar INVERTER, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e
evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com
controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V –
Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou Classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia
total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já
existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade exter na; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a 19% da QUANTIDADE
TOTAL DO ITEM 08. Art. 48, III da LC 123 de 2006

22 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 3 R$ 8.056,7000 R$
6.249,6100

R$ 18.748,8300

Marca: ELGIN - PISO TETO AT
Fabricante: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI36B2ID - OUFE36B
Modelo / Versão: ELGIN - PISO TETO ATUALLE ECO PTFI36B2ID - OUFE36B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo pisoteto, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000
BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de
força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. O item corresponde a
23,08% da QUANTIDADE TOTAL DO ITEM 09. Art. 48, III da LC 123 de 2006

Total do Fornecedor: R$
621.086,8200

 
17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

8 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 69 R$ 9.273,6900 R$
9.273,6900

R$ 639.884,6100

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
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Modelo / Versão: ELGIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar INVERTER, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e
evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com
controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V
Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou Classe B . Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia
total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já
existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR;
Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte
de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de
energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta
camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica aut

11 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 21 R$
13.818,3300

R$
13.818,3300

R$ 290.184,9300

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: ELGIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split piso teto, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou Classe B . Capacidade de Refrigeração
54.000 BTUs com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os
pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui:
Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com
suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa;
Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás
ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assis

17 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 9 R$
15.878,0000

R$
15.878,0000

R$ 142.902,0000

Marca: TRANE
Fabricante: TRANE
Modelo / Versão: TRANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split cassete, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou classe B . Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs,
com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força
e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assist

24 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 7 R$
13.818,3300

R$
13.818,3300

R$ 96.728,3100

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: ELGIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split piso teto, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação;
alimentação elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou Classe B . Capacidade de Refrigeração
54.000 BTUs com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os
pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui:
Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com
suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa;
Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás
ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assis

26 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 3 R$
15.878,0000

R$
15.878,0000

R$ 47.634,0000

Marca: TRANE
Fabricante: TRANE
Modelo / Versão: TRANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split cassete, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou classe B . Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs,
com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força
e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assist

Total do Fornecedor: R$
1.217.333,8500

 
30.957.312/0001-59 - VITORIA LOGISTICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

6 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 31 R$ 3.901,3300 R$
2.999,9000

R$ 92.996,9000

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo / Versão: AGRATTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
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rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação
elétrica 220 V Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A . Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000 BTUs,
com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força
e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica aut

10 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 32 R$ 8.477,2400 R$
7.800,0000

R$ 249.600,0000

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo / Versão: elgin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split piso teto, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou classe B . Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs,
com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força
e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência téc

15 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 52 R$ 6.090,4400 R$
3.800,0000

R$ 197.600,0000

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo / Versão: elgin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação;
alimentação elétrica 220 V Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A . Capacidade de Refrigeração 22.000 ~
24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os
pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui:
Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com
suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa;
Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás
ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência t

Total do Fornecedor: R$
540.196,9000

 
34.453.840/0001-21 - PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

23 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 9 R$ 8.477,2400 R$
7.550,0000

R$ 67.950,0000

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão:  Atualle Eco - ELGIN - 380v - PTFI48B2ID 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split piso teto, composto por unidade
condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor
rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação
elétrica 380 V Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A ou classe B . Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs,
com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força
e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em
Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de
parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de
fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não
inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência téc

25 EQUIPAMENTO / COMPONENTE -
REFRIGERAÇÃO

Unidade 15 R$ 6.090,4400 R$
3.850,0000

R$ 57.750,0000

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão: Inverter - ELGIN - 220v - HVFI24B2IB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por
unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável;
compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação;
alimentação elétrica 220 V Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe A . Capacidade de Refrigeração 22.000 ~
24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os
pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui:
Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com
suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa;
Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás
ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência t

Total do Fornecedor: R$
125.700,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
2.504.317,5700

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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