
           
DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO FARMACÊUTICO

Belo Horizonte, 22 de setembro  de 2011.

O Centro Farmacêutico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais divulga a intenção em aderir como 

“Carona”, ao registro de Preços da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos da Lei Federal n° 8.666 

de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e n° 44787, do dia 18 de 

abril de 2008, e demais legislações pertinentes ao assunto.

• Pregão Eletrônico SRP – N° 047/2010; RP: 058/2010

• Vigência – 06/07/2012

• Órgão Gestor –  Secretaria de Estado de Saúde

• Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves -  Rodovia Prefeito Américo 

Gianetti, s/n – Bairro: Serra Verde – Ed. Minas – 13º andar – Belo Horizonte/ MG.

•  Representante Órgão Gestor: Belmiro Gustavo Ribeiro

• Empresa vencedora: Arcongel Refrigeração Soares Ltda.

• CNPJ: 17.262.395/0001-01

• Endereço: Rua Ituiutaba, nº 295 – Bairro: Prado – Belo Horizonte / MG -  Cep: 30.410-660

• Telefone: (31) 3295-3600 / 3295-4412 

• Representante  Legal: Guilherme Robson Carvalho       CPF: 467.325.356-68

• Descrição do(s) Item (ns) com intenção de adesão: 

         a)  SPLIT – Para refrigeração com capacidade nominal  de 60.000 BTU’s/H, com as funções 

desumidificação, com alimentação de 220V/bifásico,  mínima de 03 velocidades, controle por controle 

remoto, vazão de ar nominal de 430 m³/h, compressor tipo rotativo ou scrool, com dimensões internas de 

600X200X150mm e dimensões externas de 500X370X200mm. 

Ar condicionado tipo split, instalação hi-wall, com 01 unidade interna em plástico, opção frio, 01 unidade 

externa controle remoto sem fio, display de cristal líquido no controle ou no equipamento, com controle 

microprocessado de temperatura,  timer  24 horas,  incluindo ajuste hora,  velocidade ventilação,  ajuste 

direção  de  fluxo  de  ar,  controle  liga/desliga,  filtros  de  ar  de  fácil  remoção,  função  desumidificação, 

movimento e controle automático  do direcionamento horizontal do insulflamento de ar, capacidade 60.000 

BTUS, tensão de 220 volts, bifásico. Deverá acompanhar manual de instrução e de instalação.

QUANTIDADE: 01

1. Justificativa da Adesão: Adesão Carona ao RP da Secretaria de Estado de Saúde ,para atender 

as necessidades dos pacientes do  Hospital da Polícia Militar

ITEM UNIDADE DE 
AQUISIÇÃO

QTDE DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 UNIDADE 1 SPLIT – Para refrigeração com capacidade 
nominal  de  60.000  BTU’s/H,  com  as 
funções desumidificação, com alimentação 
de  220V/bifásico,   mínima  de  03 
velocidades, controle por controle remoto, 
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vazão  de  ar  nominal  de  430  m³/h, 
compressor  tipo  rotativo  ou  scrool,  com 
dimensões internas de 600X200X150mm e 
dimensões externas de 500X370X200mm. 
Ar  condicionado  tipo  split,  instalação  hi-
wall,  com 01 unidade interna em plástico, 
opção  frio,  01  unidade  externa  controle 
remoto sem fio, display de cristal líquido no 
controle ou no equipamento, com controle 
microprocessado de temperatura, timer 24 
horas,  incluindo  ajuste  hora,  velocidade 
ventilação,  ajuste  direção de  fluxo  de ar, 
controle  liga/desliga,  filtros  de  ar  de  fácil 
remoção,  função  desumidificação, 
movimento  e  controle  automático   do 
direcionamento horizontal do insulflamento 
de ar, capacidade 60.000 BTUS, tensão de 
220  volts,  bifásico.  Deverá  acompanhar 
manual de instrução e de instalação.

60CR

• Nome do Órgão Interessado na Adesão: Centro Farmacêutico da PMMG

• Nome,  cargo  da  Autoridade  Competente  do  Órgão  Carona: Andréa  Márcia  Viana 

Farnça Teixeira, Ten Cel PM QOS – Chefe do Centro Farmacêutico da PMMG

Esclarecemos  que  o  item  registrado  na  referida  Ata  de  Registro  de  Preços  atende  às 
necessidades do Centro Farmacêutico da PMMG , uma vez que foI  analisado pela Chefe da Seção de 
Suprimentos de Materiais de Saúde – SSMS/ C FARM.

Atenciosamente,

Andréa Márcia Viana França Teixeira, Ten Cel PM QOS
Ordenadora de Despesas – Chefe do C FARM


