
 

 

 
ANEXO II – PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº: 013/2022/SEPLAG Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 
Licitante: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda. CNPJ: 05.870.717/0001-08 
Telefone: (65)3925-5300  E-mail: stilusmt@hotmail.com Celular: (65) 98465-1600 
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, CEP.: 78020-290 Cuiabá – MT 
Conta Corrente: 46943-2  Agência: 046-9   Banco: Banco do Brasil 
 

LOTE 20 – REGIÃO 06 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA / MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 
- INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 
DE 9.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, 
CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E 
CHASSI COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, GÁS ECOLÓGICO R410A, 
COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", 
FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E 
ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO 
TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO 
PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA. INCLUINDO INSTALAÇÃO. 
UNIDADE. 

UN 183 

ELGIN 
 

HVFI09B2IA – 
HVFE09B2IA 

R$ 2.270,00 dois 
mil duzentos e 
setenta reais 

 

R$ 415.410,00 
quatrocentos e 

quinze mil 
quatrocentos e 

dez reais  
 

Total R$ 415.410,00 (Quatrocentos e quinze mil quatrocentos e dez reais ) 
Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: 
 
1. O prazo de eficácia da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da proposta 
realinhada. O prazo será suspenso caso haja recursos administrativos ou judiciais. 
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 
obrigações decorrentes da licitação. 
3. Declaro estar ciente de que os equipamentos serão entregues e instalados nas unidades designadas pelos Órgãos/Entidades 
do Poder Executivo Estadual, que aderirem à Ata de Registro de Preço, conforme suas necessidades e especificações, nos 
perímetros dos municípios das regionais indicadas em cada lote, sendo tal situação prevista quando da formalização e 
apresentação da proposta. 
4. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os 
itens que influenciam na formação do preço; 
5. Pagamento através do banco: Brasil 
 Agência Nº 046-9 C/C Nº 114400-6   Cidade: Cuiabá/MT   
 
 
 
Cuiabá /MT, 15 de setembro de 2022. 

 
 



Home / Climatização / Split High Wall / Eco Inverter

Onde Comprar

Eco Inverter
Mais saúde, economia e conforto para você

9.000 a 30.000 BTU/h

9.000 a 30.000

BTU/h

Garantia total de

3 anos e 10 anos
no Compressor

Classificação A

no Inmetro

Frio e Quente /

Frio

Serpentina de

cobre

Refrigerante

Ecológico

Wi-Fi opcional até

24.000 BTU/h

A capacidade ideal para você

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


De 9.000 a 30.000 BTU/h, o Eco Inverter tem a capacidade ideal para

manter o seu ambiente climatizado.

Um ambiente mais

saudável
Os íons combatem as bactérias e os fungos que

o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente

fica muito mais seguro para todos que nele

estiverem.

*Garantia válida para instalações realizadas por parceiros

credenciados Elgin com data de emissão da nota fiscal para o

consumidor a partir de 01/01/2022 e respeitadas as condições

estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos

produtos.

Tecnologia Inverter

O Eco Inverter conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais

econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


De Onde Estiver

(Função Wi-Fi Opcional)
Com o aplicativo AC Elgin(1) você pode controlar

seu Eco Power via Wi-Fi(2) para ajustar a

temperatura, o modo de operação ou ligar seu

aparelho antes mesmo de você chegar ao

ambiente. Mais conforto, comodidade e

economia ao alcance das suas mãos.

 

*Consulte aqui os modelos compatíveis.

(1) Aplicativo AC Elgin está disponível para

dispositivos Android e iOS. É necessário um

smartphone conectado no Wi-FI com acesso a

internet.

(2) Kit módulo Wi-Fi AMNI00NZWA vendido

separadamente.

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável

todo o tempo proporcionando maior conforto.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/Acessorios/Modulo_Wi-Fi
https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Alimentação Elétrica
Eco Inverter

Qualidade garantida
O Selo Procel é garantia de melhor

desempenho energético e maior economia na

sua conta de energia.  

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Classificação A no
INMETRO sem agredir o
meio ambiente
O Eco Inverter tem classificação A nos testes do

INMETRO e ainda utiliza o gás R-410A, que não é

tóxico, inflamável e não prejudica a camada de

ozônio pois não possui clorofluorcarboneto

(CFC). 

Display Invisível
O Eco Inverter conta com um elegante e

discreto display invisível tornando-o sutil em

relação ao resto da decoração do ambiente,

além de não atrapalhar com luminosidade

quando o ambiente estiver no escuro.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Sem surpresas na instalação

A versatilidade do dreno duplo para que a instalação se adapte

perfeitamente à estrutura de seu ambiente.

Serpentina de Cobre
Qualidade é confiança. A serpentina de cobre

proporciona uma grande durabilidade e

resistência contra intempéries com a maresia,

por exemplo.

Função Conforto e controle em

português

Com a função Conforto, O sensor de temperatura fica no controle

remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade

manterá a temperatura escolhida onde você estiver.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Onde Comprar
Selecione o modelo desejado

Conheça a Linha

Completa
Navegue pelo nosso site e confira mais produtos

para o seu dia a dia.

9.000 BTUS FRIO

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH
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  Assistência Técnica

Encontre a autorizada
mais próxima de você.

Linha de Produtos
Estado
Cidade

BRUMIL
R. BARAO DE MELGACO, 1767 - PORTO - 7.80253e+007

brumil@brumil.com.br
(65) 3624-2081
 (65) 3622-1921

Chiller ar condicionados
Avenida Senador Metello, 1009 - Centro-Sul - 7.80206e+007

chillercba@hotmail.com
(65) 3624-7874

 (65)99282-7622

MASTER REFRIGERAÇÃO EIRELI
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 1221 - Jardim Leblon - null

masterrefrigeracaomt@gmail.com
65 21363-224

65 99622-4358



 

 

 
ANEXO II – PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº: 013/2022/SEPLAG Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 
Licitante: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda. CNPJ: 05.870.717/0001-08 
Telefone: (65)3925-5300  E-mail: stilusmt@hotmail.com Celular: (65) 98465-1600 
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, CEP.: 78020-290 Cuiabá – MT 
Conta Corrente: 46943-2  Agência: 046-9   Banco: Banco do Brasil 
 

LOTE 23 – REGIÃO 06.1 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA / MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 
- INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 
DE 22.000 A 24.000 BTUS, TENSÃO 
NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU 
QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GÁS 
ECOLÓGICO R410A, COMPRESSOR 
ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA INMETRO "A", FILTRAGEM DE 
AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), 
DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, 
CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), 
MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA. INCLUINDO INSTALAÇÃO. 
UNIDADE.  

UN 122 

ELGIN 
 

HVFI24B2IA – 
HVFE24B2IA 

R$ 4.340,00 
quatro mil 
trezentos e 

quarenta reais  
 

R$529.480,00 
quinhentos e 
vinte nove mil 
quatrocentos e 

oitenta reais   
 

Total R$ 529.480,00 (Quinhentos e vinte nove mil quatrocentos e oitenta reais) 
Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: 
 
1. O prazo de eficácia da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da proposta 
realinhada. O prazo será suspenso caso haja recursos administrativos ou judiciais. 
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 
obrigações decorrentes da licitação. 
3. Declaro estar ciente de que os equipamentos serão entregues e instalados nas unidades designadas pelos Órgãos/Entidades 
do Poder Executivo Estadual, que aderirem à Ata de Registro de Preço, conforme suas necessidades e especificações, nos 
perímetros dos municípios das regionais indicadas em cada lote, sendo tal situação prevista quando da formalização e 
apresentação da proposta. 
4. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os 
itens que influenciam na formação do preço; 
5. Pagamento através do banco: Brasil 
 Agência Nº 046-9 C/C Nº 114400-6   Cidade: Cuiabá/MT   
 
 
 
Cuiabá /MT, 15 de setembro de 2022. 

 



Home / Climatização / Split High Wall / Eco Inverter

Onde Comprar

Eco Inverter
Mais saúde, economia e conforto para você

9.000 a 30.000 BTU/h

9.000 a 30.000

BTU/h

Garantia total de

3 anos e 10 anos
no Compressor

Classificação A

no Inmetro

Frio e Quente /

Frio

Serpentina de

cobre

Refrigerante

Ecológico

Wi-Fi opcional até

24.000 BTU/h

A capacidade ideal para você

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


De 9.000 a 30.000 BTU/h, o Eco Inverter tem a capacidade ideal para

manter o seu ambiente climatizado.

Um ambiente mais

saudável
Os íons combatem as bactérias e os fungos que

o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente

fica muito mais seguro para todos que nele

estiverem.

*Garantia válida para instalações realizadas por parceiros

credenciados Elgin com data de emissão da nota fiscal para o

consumidor a partir de 01/01/2022 e respeitadas as condições

estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos

produtos.

Tecnologia Inverter

O Eco Inverter conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais

econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


De Onde Estiver

(Função Wi-Fi Opcional)
Com o aplicativo AC Elgin(1) você pode controlar

seu Eco Power via Wi-Fi(2) para ajustar a

temperatura, o modo de operação ou ligar seu

aparelho antes mesmo de você chegar ao

ambiente. Mais conforto, comodidade e

economia ao alcance das suas mãos.

 

*Consulte aqui os modelos compatíveis.

(1) Aplicativo AC Elgin está disponível para

dispositivos Android e iOS. É necessário um

smartphone conectado no Wi-FI com acesso a

internet.

(2) Kit módulo Wi-Fi AMNI00NZWA vendido

separadamente.

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável

todo o tempo proporcionando maior conforto.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/Acessorios/Modulo_Wi-Fi
https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Alimentação Elétrica
Eco Inverter

Qualidade garantida
O Selo Procel é garantia de melhor

desempenho energético e maior economia na

sua conta de energia.  

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Classificação A no
INMETRO sem agredir o
meio ambiente
O Eco Inverter tem classificação A nos testes do

INMETRO e ainda utiliza o gás R-410A, que não é

tóxico, inflamável e não prejudica a camada de

ozônio pois não possui clorofluorcarboneto

(CFC). 

Display Invisível
O Eco Inverter conta com um elegante e

discreto display invisível tornando-o sutil em

relação ao resto da decoração do ambiente,

além de não atrapalhar com luminosidade

quando o ambiente estiver no escuro.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Sem surpresas na instalação

A versatilidade do dreno duplo para que a instalação se adapte

perfeitamente à estrutura de seu ambiente.

Serpentina de Cobre
Qualidade é confiança. A serpentina de cobre

proporciona uma grande durabilidade e

resistência contra intempéries com a maresia,

por exemplo.

Função Conforto e controle em

português

Com a função Conforto, O sensor de temperatura fica no controle

remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade

manterá a temperatura escolhida onde você estiver.

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH


Onde Comprar
Selecione o modelo desejado

Conheça a Linha

Completa
Navegue pelo nosso site e confira mais produtos

para o seu dia a dia.

9.000 BTUS FRIO

Especificações Técnicas Comparar Produto Encontre a Pôtencia Ideal Download Center Assistência Técnica

Onde Comprar

https://www.elgin.com.br/
https://www.elgin.com.br/PortaldeApoio/RH
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  Assistência Técnica

Encontre a autorizada
mais próxima de você.

Linha de Produtos
Estado
Cidade

BRUMIL
R. BARAO DE MELGACO, 1767 - PORTO - 7.80253e+007

brumil@brumil.com.br
(65) 3624-2081
 (65) 3622-1921

Chiller ar condicionados
Avenida Senador Metello, 1009 - Centro-Sul - 7.80206e+007

chillercba@hotmail.com
(65) 3624-7874

 (65)99282-7622

MASTER REFRIGERAÇÃO EIRELI
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 1221 - Jardim Leblon - null

masterrefrigeracaomt@gmail.com
65 21363-224

65 99622-4358



 

 

 
ANEXO II – PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº: 013/2022/SEPLAG Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 
Licitante: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda. CNPJ: 05.870.717/0001-08 
Telefone: (65)3925-5300  E-mail: stilusmt@hotmail.com Celular: (65) 98465-1600 
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, CEP.: 78020-290 Cuiabá – MT 
Conta Corrente: 46943-2  Agência: 046-9   Banco: Banco do Brasil 
 

LOTE 25 – REGIÃO 07 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA / MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 
- INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 
DE 12.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 
220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, 
GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, GÁS ECOLÓGICO R410A, 
COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", 
FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E 
ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO 
TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO 
PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA. INCLUINDO INSTALAÇÃO. 
UNIDADE. 

UN 218 
AGRATTO 

 
EICST12FR4-02 

R$ 2.900,00 dois 
mil e 

novecentos 
reais  

 

R$632.200,00 
seiscentos e trinta 

dois mil e 
duzentos reais   

 

Total R$ 632.200,00 (Seiscentos e trinta dois mil e duzentos reais) 
Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: 
 
1. O prazo de eficácia da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da proposta 
realinhada. O prazo será suspenso caso haja recursos administrativos ou judiciais. 
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 
obrigações decorrentes da licitação. 
3. Declaro estar ciente de que os equipamentos serão entregues e instalados nas unidades designadas pelos Órgãos/Entidades 
do Poder Executivo Estadual, que aderirem à Ata de Registro de Preço, conforme suas necessidades e especificações, nos 
perímetros dos municípios das regionais indicadas em cada lote, sendo tal situação prevista quando da formalização e 
apresentação da proposta. 
4. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os 
itens que influenciam na formação do preço; 
5. Pagamento através do banco: Brasil 
 Agência Nº 046-9 C/C Nº 114400-6   Cidade: Cuiabá/MT   
 
 
 
Cuiabá /MT, 15 de setembro de 2022. 

 
 



 m r

Início  Loja  Ar condicionado  Ar Condicionado Split Inverter  Ar Condicionado Split 

Ar condicionado, Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter ECO – Frio – Hi-Wall

  Adicionar à Lista de desejos d Comparar

• Classe A em economia 
• Com controle remoto 
• Gás ecológico R410a 
• Sistema de filtros Multifilter 
• Painel Clean Backlight 
• Tubos em cobre superduráveis 
• Produto Nacional

Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs (Top Discharge)

| |

n0

AjudaAjudaAjudaAjudaAjuda

https://www.agratto.com.br/
https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-eco-inverter-frio-hi-wall/
https://www.agratto.com.br/minha-conta/
https://www.agratto.com.br/
https://www.agratto.com.br/loja/
https://www.agratto.com.br/categoria-produto/ar-condicionado/
https://www.agratto.com.br/categoria-produto/ar-condicionado/inverter/
https://www.agratto.com.br/categoria-produto/ar-condicionado/
https://www.agratto.com.br/categoria-produto/ar-condicionado/inverter/
https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-eco-inverter-frio-hi-wall/?add_to_wishlist=10086&_wpnonce=a28f09fbc9
https://www.agratto.com.br/?action=yith-woocompare-add-product&id=10086
https://www.agratto.com.br/minhas-compras/
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-7.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-1..jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-1..jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-7.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-3.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-2.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-4.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10207-eicst-12fr4-5.jpg
https://www.agratto.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10208-eics-18fr4-5.jpg


Capacidades: 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs (Front Discharge)

Consulte disponibilidade.

Ar condicionado Inverter. Com circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura
mais constante e evita picos de energia. Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha
Split Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo

de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia. 

Descrição Especificações Avaliações

AjudaAjudaAjudaAjuda





Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

Ar Condicionado SPLIT ECO

FRIO

12.000 BTUs

INVERTER

A tecnologia Inverter supera as expectativas de climatização.



SERPENTINA     Tubos 100% em cobre

ECONÔMICO     Classificação A no Procel

GÁS R410a     Gás ecológico

PAINEL DE LED     Iluminação suave

Ar Condicionado SPLIT ECO
INVERTER

UNIDADE EVAPORADORA CONTROLE REMOTO

NO PROCEL
A

VISOR

BACKLIGHT

 Circuito inteligente para climatização, 
mantém a temperatura mais constante e 
evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a 
linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais 
além na economia. Seu ciclo de climatização 
inverter pode gerar até 60% mais economia.

Te c n o l o g i a  I nve r te r  co m  i nv e rs o r  d e 
frequência que ajusta a velocidade do 
compressor ao diagnosticar se o ambiente 
p r e c i s a  d e  m e n o s  r e f r i g e r a ç ã o  o u 
aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do 
sistema, evitando picos de energia e reduzindo 
o consumo. O aparelho fica mais silencioso 
devido a pouca variação na rotação do 
compressor e gera um ambiente confortável, 
a o  a l c a n ç a r  a  t e m p e ra t u ra  d e s e j a d a 
rapidamente. 

CONDENSADORA TOP DISCHARGE



agratto.com.br

A
Classe A Em Cobre Quente e FrioAssistência NacionalEcológico Multi-Filter

Splits Agratto tem certificação A do 
PROCEL/INMETRO  está entre os 
splits mais econômicos do mercado. 

Verificar modelos.

Painel BACKLIGHT, iluminação que fica 
por trás do painel e pode ser desligada. 
N ã o  i m p a c t a  n a  d e c o r a ç ã o  d o 
ambiente ou perturba durante o sono.

Possuem serpentinas com TUBOS 
1 0 0 %  D E  C O B R E  co m  r a n h u r a s 
internas que melhoram a condutividade 
térmica. 

O GÁS ECOLÓGICO R410A não possui 
gazes que danificam a camada de 
ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Até 
60% mais eficientes que outros gases.

Com um sistema de filtros que possui 
90% de eficiência em limpeza do ar. 
Com Função Antibactericida que 
elimina grande parte das bactérias.

Assistência Técnica distribuída por 
t o d o  o  B r a s i l ,  p a r a  i n s t a l a ç ã o , 
manutenção e garantia dos aparelhos. 
Basta entrar em contato.

Painel Backlight

Conforto, onde você estiver

INVERTER

COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?

SILENCIOSO DEVIDO
A BAIXA ROTAÇÃO
DO COMPRESSOR

GERA AINDA
MAIS ECONOMIA

DE CONSUMO

ALCANÇA
TEMPERATURA
RAPIDAMENTE

PEQUENA VARIAÇÃO
DA TEMPERATURA

DO AMBIENTE

VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA INVERTER

VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA ON/OFF

VELOCIDADE DO
COMPRESSOR INVERTER

VELOCIDADE DO
COMPRESSOR ON/OFF

CONFORTÁVEL

R
P

M

TEMPO

climatização para todos os ambientes



| Split EICST 12 F | Etiqueta Inmetro

95mm

139mm

Impressão em adesivo plástico
Tamanho real (aplicar como está)

Aplicar na lateral direita da Unidade Interna



Início Assistências Técnicas Agratto

Assistências Técnicas Agratto

Assistência Técnica

Procure pelo nome da Assistência

Os produtos Agratto são especialmente desenvolvidos para que você consumidor possa usufruir da
qualidade, praticidade e design. Para sua segurança criamos uma Rede de Serviços Autorizados que é
responsável pela realização de serviços dentro e fora de garantia. Abaixo você poderá escolher o produto
no qual necessite de Assistência Técnica. Existindo dúvidas, favor enviar e-mail para
sac@agratto.com.br.

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Para a instalação e/ou manutenção você pode selecionar um de nossos parceiros cadastrados em nosso
site.

Informamos que também trabalhamos em parceria com a empresa ISNOW, credenciada a rede
AGRATTO.

 Para acionar os serviços ISNOW e não perder a garantia estendida, o contato deve ser feito diretamente
com a empresa ISNOW e comprovada através de nota fiscal ou voucher.

Contato: www.isnow.com.br ou 0800 777 7017 (não atende telefone celular) 11 2188-6999 (atende
qualquer tipo de telefone) 11 97252-4777 (whatsapp, apenas mensagem de texto).

https://www.agratto.com.br/


MT (80) Cuiaba (5)

Ar Condicionado Split

 Desejo ser uma assistência
técnica

Esfriar Ar Condicionado
Endereço: Rua Marechal Zenobio da Costa, nº
201
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Bairro: Duque de Caxias
Telefone: (65) 3624-2202 / (65) 99217-2797

Master refrigeração
Endereço: Av. Governador Dante Martins De
Oliveira, nº1221
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Bairro: Jardim Leblon
Telefone: (65) 2136-3224 (65) 99622-4358

Polo Ar Condicionado
Endereço: Rua E, nº 768 - Sala A
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Bairro: Jardim Aclimação
Telefone: (65) 3051 - 7000

Renascer Assistência
Endereço: Rua D ( Lot Prq N Esperança II ),
Quadra 02 - Lote 16
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Bairro: Jardim Industriario
Telefone: (65) 3364-3685

Servmaster
Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº2549
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Bairro: Centro
Telefone: 93222-3232

https://www.agratto.com.br/desejo-ser-uma-assistencia


 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 

DECLARAÇÃO GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
A Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., Inscrita no CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08. Com 
sede na RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, BAIRRO CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, Por intermédio de seu 
representante legal, declara: 
 

• Sob as penas da Lei, que é de sua total responsabilidade manter a garantia do objeto cotado no período 12 meses, 

conforme solicitado no Edital, a contar da data de entrega e/ou instalação. Contudo compromete-se a cumprir todas as 

obrigações previstas. A mesma, tem conhecimento e aceita sem restrições todas as condições estabelecidas e proposta pelo 

órgão, e que se compromete a entregar o objeto cotado até o prazo proposto. DECLARA que terá a disponibilidade, caso 

venha vencer a disputa do objeto, realizará a entrega no prazo previsto, de acordo com o artigo 299 do código penal. 

DECLARA também, sob as penas da lei, reunir todos os requisitos que dará garantias técnicas e suportes necessários aos 

equipamentos e mão de obras, exigidas no c.d.c.  

 

• Possuímos os materiais e equipamentos necessários a execução do objeto do presente certame, em quantidade e 

especificações constantes, inclusive previsão de devolução, troca e substituição dos equipamentos com a mesma 

característica e especificação igual ou superior quando este apresentar defeito ou falha de fabricação ou embalagem 

danificada. DECLARAMOS ainda que nos responsabilizamos pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas 

exigidas. 

 

• DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, 

realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência, Garantindo a entrega dos 

equipamentos no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no Edital. Que os equipamentos a serem entregues 

obedecem á estipulação do presente edital, e assume o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como 

fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidade adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.        
 
 
 
 
 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 



 

 

 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 
 

DECLARAÇÃO PROPOSTA 

 

A Empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda., Inscrita No CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08. Com sede na 
Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal abaixo 
assinado... 

DECLARA que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, 
transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de 
custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. 

 

A VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Sra. Quesia Dourado Silva de Moraes, 
Representante Legal, CPF: 708.896.941-68, RG: 13632302 SSP/MT. 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis. 

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil. Ag.: 0046-9. C/c.: 114400-6 

GARANTIA: 12 (doze) meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG  
 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

 
A Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda., Inscrita Nº CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08. Com sede na Rua 
Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-290, declara, que: 
 

• Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório; 

• Não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório; 

• De que não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos, conforme disposto na 

alínea “d”, inciso IV do Art. 5° do Decreto N° 7.218/2006; 

• Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, para fins do disposto na alínea “c” do inciso IV,Art. 5° do Decreto Estadual N° 7.218/2006; 

• Os equipamentos ofertados são novos, não recondicionados, não remanufaturados ou reciclados; 

• Declaramos de que a Empresa Proponente Possui Todos os Equipamentos Necessários à Realização dos Serviços 

Contratados 

• Declaramos compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica. 

• A empresa Stilus é a responsável pela montagem e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 30, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
 
 

Para fins de participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, a Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada à RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, 
por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei que: 

• Atendo a legislação ambiental – em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável – naquilo 

que aplicável ao contrato de compra e venda firmado por via deste certame licitatório, bem como atenderei as políticas de 

desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal. 

 

• Que promoverei em minhas dependências, de acordo com a natureza de meus serviços internos, a aplicação da Instrução 

Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6° desta 

referida instrução. 

 

• Que atenderei, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável (art. 170, VI cc. Art 225, V, da CF e arts. 4° e 5° da Lei 6.938/81), Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3° da 

CF e arts. 4°, VII e 14, § 1° da Lei 6.938/81) e Princípio da Prevenção/Precaução (art. 225, IV, e art. 9°, I, III, V da Lei 6.938/81). 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada à RUA JOAQUIM 
MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal, doravante 
denominada LICITANTE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, foi elaborada de maneira independente 
pela LICITANTE, 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 Nº 016/2022, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, 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 Nº 016/2022 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 016/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 

 

 

 

 

 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 

DADOS CADASTRAIS 
 

 

Nome Fantasia: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio  

Razão Social: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda. 

CNPJ: 05.870.717/0001-08 Optante pelo Simples(Sim/Não): Não 

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140 Bairro: Centro Sul 

Cidade: Cuiabá – MT C.E.P.: 78020-290 

E-mail: stilusmt@hotmail.com  Telefone: (65)3925-5300 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 0046-9 

Conta: 46943-2 

 
 
 
REPRESENTANTE DA SESSÃO E RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

Nome: Quesia Dourado Silva de Moraes 

Cargo: Vendedora 

RG: 1363302 SSP/MT CPF: 708.896.941-68 

Fone: (65)3925-5300 Fax: (65)3925-5300 

E-mail: stilusmt@hotmail.com  

 

 

 

 

Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 
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ANEXO IV 
 

Declaração 
 
 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. 
Nº 016/2022/SEPLAG TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE. 
 
 
Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., CNPJ n° 05.870.717/0001-08 sediada na Rua Joaquim 
Murtinho, 1140, Bairro Centro Sul, CEP 78020-290, Município Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2022/SEPLAG, DECLARA, sob as 
penas da lei, que:  
 
a) Estar ciente e concordar com as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2021/SEPLAG e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;  
 
b) Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93;  
 
c) Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da 
Lei nº 8666/93, com redação determinada pela Lei nº 9.854/99;  
 
d) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  
 
e) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9 da Lei nº 8666/93 e 
inciso X, art. 144 da Lei Complementar nº 04/90). 
 

 
 
 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO ME, EPP E MEI 
 
 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 016/2022/SEPLAG TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE. 
 
 
 
Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., CNPJ n° 05.870.717/0001-08 sediada na Rua Joaquim 
Murtinho, 1140, Bairro Centro Sul, CEP 78020-290, Município Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2022/SEPLAG, DECLARA, sob as 
penas da lei, ser ME, EPP ou MEI e que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/06 e, nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 605/18, está apto a 
usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
 
 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 016/2022/SEPLAG TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE. 
 
 
 
Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., CNPJ n° 05.870.717/0001-08 sediada na Rua Joaquim 
Murtinho, 1140, Bairro Centro Sul, CEP 78020-290, Município Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2022/SEPLAG, – Todos os Lotes, 
DECLARA, sob as penas da lei, que caso sagrar-me vencedora do certame irei realizar os serviços de instalação de 
condicionadores de ar. Declaro, ainda, que considerei, na formulação do preço, as despesas com a instalação dos 
equipamentos. Declaro, também, que tenho ciência que a execução dos serviços, neste caso, se fará mediante 
autorização do Órgão/Entidade Contratante, onde a responsabilidade pelo ônus do serviço será de nossa 
empresa, sem prejuízo a execução do objeto, atendendo os prazos e a qualidade exigida no Edital. Declaro, por 
fim, que apresentarei, no prazo determinado, em nome de minha empresa, os mesmos documentos exigidos no 
item 12.3.5.3 do Edital do Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2022/SEPLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuiabá /MT, 16 de setembro de 2022. 
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