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Ofício FHEMIG/DPGF/GELC/CARP nº. 106/2021
Belo Horizonte, 01 de julho de 2021.

 
Divulgação de Intenção de Adesão como Carona

 
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais através da Administração Central
divulga a intenção em aderir como “Carona” ao Registro de Preços do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí , Ata de Registro de Preços
do Pregão Eletrônico nº 00004/2020 – Aquisição de materiais (elementos de
hardware e software) e serviços para a implantação (treinamento e instalação) de
infraestrutura de Data Center baseada em arquitetura hiperconvergente, 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 paragrafo 1º do art. 20 do decreto n° 46.311, do dia 16 de
setembro de 2013, e demais legislações pertinentes ao assunto.
               

N° do pregão Eletrônico: 00004/2020
Vigência da ATA: 11/11/2020 até  11/11/2021
Órgão Gestor: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
Endereço:  Avenida Janio Quadros, 330 - Bairro Santa Isabel, Teresina - Piauí
CEP: 64.053-390
Telefone: (86) 3131.1434
UASG: 158146
Empresa vencedora: APPROCH TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: n.º 24.376.542/0001-21.
Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, 416, sala 303, Centro,
Florianópolis/SC
CEP: 88.015-100
Email: mazzochi@approachtec.com.br; kent@approachtec.com.br
Telefone: (48) 4009-2160
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: Aquisição de materiais
(elementos de hardware e software) e serviços para a implantação (treinamento
e instalação) de infraestrutura de Data Center baseada em arquitetura
hiperconvergente.
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Justificativa da adesão: ID 26813424 A FHEMIG com o intuito de modernizar
e substituir os equipamentos obsoletos no Data Center em colocation na
Prodemge está instruindo o processo de "Carona" à ARP - Ata de Registro de
Preços, da UFBA - Universidade Federal da Bahia, por meio do Sei
nº 2270.01.0007568/2021-68, cujo objeto é Aquisição de Solução de
Infraestrutura Computacional Hiperconvergente. Entretanto, para haver
comunicação entre os servidores a serem comprados, é necessária  a aquisição
de uma unidade redundante de Switch ToR - Top Of Rack.

Por requisitos de desempenho e alta-disponibilidade, um ambiente de hiperconvergência
requer a utilização de switches projetados para grande tráfego de servidor e armazenamento
em baixa latência, que são as características presentes no Switch Topo de Rack (ToR). A
saber, os switches de acesso convencionais, embora possam eventualmente possuir portas
10 Gbps como switches de data center, geralmente não são feitos para lidar com grandes
quantidades de dados e possuem latência elevada, sendo, portanto, inadequados para
utilização em Data Center.

Em linhas gerais, é imperativo que switches de topo de rack (data center) possuam as
seguintes características, que não são encontradas em switches de acesso:

Garantir que todas as portas sejam capazes de atingir simultaneamente a taxa de
transferência máxima.

Baixa latência: minimizar a latência porta a porta, medida em microssegundos ou
nanossegundos.

Buffers grandes por porta: lidar com a incompatibilidade de velocidade de uplinks sem
perder quadros.

Nonblocking: reduzir a chance de paradas ou perdas de dados durante os períodos de pico
de tráfego. 

Sendo assim, torna-se clara a necessidade de aquisição do equipamento supracitado, para
reduzir possíveis falhas e lentidão no tráfego e armazenamento de dados, viabilizando um
ambiente de hiperconvergência com maior eficiência operacional.

 

Quantidade aderida: item 7  Switch ToR redundante - quantidade 01 
Preço registrado unitário por lote/item:  R$ 249.000,00   
Preço total: R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil  reais)

Nome do Órgão Interessado na Adesão: Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG.
 
Nome, cargo da Autoridade Competente do Órgão Carona: Maria Célia
Andrade Camponez - Gerente de de Licitações e Contratos - FHEMIG.
 

 

Solange César da Costa
MASP 10403344-2

Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP
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Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP
DPGF/FHEMIG

 
Maria Célia Andrade Camponez

Gerente de Licitações e Contratos - GELC
DPGF/FHEMIG

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe
de Setor, em 01/07/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Célia Andrade Camponez,
Gerente, em 13/07/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 31691881 e o código CRC F8265E16.

Referência: Processo nº 2270.01.0012402/2021-15 SEI nº 31691881
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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