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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00171/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2019 SRP 003/2019

EMPRESA: POTÊNCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 17.874.189/0001-44

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: 65 99284 – 6790

E-MAIL:

REPRESENTANTE: JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO

CPF: 055.344.181-76

LOTES

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UNID. 19 R$ 1.605,26 R$ 30.499,94

3 UNID. 79 R$ 2.468,35 R$ 194.999,65

AV DOMETILDES ROCHA LIMA Nº03,QD 04 – JARDIM MOSSÓRO – CUIABÁ – 
MT 

licitacao@potenciacba.com

AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 9.000 BTUS
Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a 
camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle 
remoto, a função permite que a temperatura desejada seja 
mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar 
mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + 
Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 
partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com 
apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função 
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função 
desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: 
Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga 
display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. Função 
Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada 
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar 
na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais 
comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de 
temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias 
Escerichia coli e Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) 
meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 
3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da 
parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem 
de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a 
necessidade da instalação parede-parede, e fixação da 
condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de 
cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento 
para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO 
tipo “A”. 

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-
obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa 
distância média de 6 metros entre a condensadora e a 
evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

ELGIN ECO 
INVERTER

AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS
Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a 
camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle 
remoto, a função permite que a temperatura desejada seja 
mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar 
mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + 
Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 
partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com 
apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função 
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função 
desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: 
Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga 
display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. Função 
Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada 
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar 
na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais 
comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de 
temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias 
Escerichia coli e Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) 
meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 
3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da 
parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem 
de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a 
necessidade da instalação parede-parede, e fixação da 
condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de 
cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento 
para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO 
tipo “A”. 

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-
obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa 
distância média de 6 metros entre a condensadora e a 
evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

ELGIN ECO 
INVERTER
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4 UNID. 54 R$ 2.997,96 R$ 161.889,84

5 UNID. 43 R$ 4.880,00 R$ 209.840,00

AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 24.000 BTUS
Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a 
camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle 
remoto, a função permite que a temperatura desejada seja 
mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar 
mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + 
Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 
partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com 
apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função 
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função 
desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: 
Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga 
display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. Função 
Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada 
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar 
na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais 
comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de 
temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias 
Escerichia coli e Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) 
meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 
3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da 
parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem 
de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a 
necessidade da instalação parede-parede, e fixação da 
condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de 
cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento 
para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO 
tipo “A”. 

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-
obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa 
distância média de 6 metros entre a condensadora e a 
evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. 

ELGIN ECO 
INVERTER

AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER  30.000 BTUS
Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a 
camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle 
remoto, a função permite que a temperatura desejada seja 
mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar 
mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + 
Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 
partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com 
apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função 
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função 
desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: 
Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga 
display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. Função 
Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada 
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar 
na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais 
comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de 
temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias 
Escerichia coli e Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) 
meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 
3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da 
parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem 
de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a 
necessidade da instalação parede-parede, e fixação da 
condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de 
cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento 
para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO 
tipo “A, B ou C”. 

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-
obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa 
distância média de 6 metros entre a condensadora e a 
evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

ELGIN ECO 
INVERTER
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7 UNID. 11 R$ 11.454,54 R$ 125.999,94

VALOR TOTAL R$ 723.229,37

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 895.826,96

OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

R$ 723.229,37

SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

R$ 172.597,59

CENTO E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 19,27%

DEZENOVE VIRGULA VINTE E SETE PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 14 de março de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                            EQUIPE DE PREGÕES – SML

AR CONDICIONADO SPLIT,  INVERTER PISO - TETO 48.000 
BTUS
Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a 
camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle 
remoto, a função permite que a temperatura desejada seja 
mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar 
mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + 
Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 
partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com 
apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função 
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função 
desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: 
Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga 
display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da 
unidade interna através de um botão no controle remoto. Função 
Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada 
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar 
na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais 
comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de 
temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias 
Escerichia coli e Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) 
meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 
3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da 
parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem 
de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a 
necessidade da instalação parede-parede, e fixação da 
condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de 
cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento 
para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO 
tipo “A, B ou C”. 

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-
obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa 
distância média de 6 metros entre a condensadora e a 
evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

CARRIER SPACE 
INVERTER

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .....................................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 


