
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FHEMIG/DPGF/Gerência de Licitações e Contratos -
Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP

 

Ofício FHEMIG/DPGF/GELC/CARP nº. 78/2021
Belo Horizonte, 16 de maio 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 da
Universidade Federal da Bahia, Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico
nº 038/2020 (SRP) - pregão eletrônico  38/2020 – para Contratação de empresa
especializada para fornecimento de equipamentos, baseada em
arquitetura hiperconvergente e demais componentes da solução, para a
FHEMIG, 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: 38/2020
Vigência da ATA: 03/12/2020 até 03/12/2021
Órgão Gestor: Universidade Federal da Bahia (Aceite órgão gestor ID
26466176).
CNPJ: 15.180.714.0001/04
Representante:  Elieide Santos Orrico – Coordenadora da Coordenação de
Material e Patrimônio da UFBA, nomeada em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 56, de 17/03/2015. 
Endereço: Rua Augusto Viana, s/n – Canela,
Telefone: (71) 3283.6085
email: filho.ubaldo@ufba.br
UASG: 153038
Empresa vencedora: APPROACH TECNOLOGIA LTDA.
Repesentante: Kent Johann Modes, portador (a) da Cédula de Identidade nº
4826448 SSP SC e CPF nº 047.478.629-35
CNPJ: 24.376.542/0001-21
Endereço: Avenida  Prefeito Osmar Cunha, 416 - sala 303 - Bairro Centro  -
Florianópolis / SC
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CEP: 88.015-100
Telefone: (48) 4009.2160
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: Registro de Preços
para contratação de empresa especializada para fornecimento de
equipamentos, baseada em arquitetura hiperconvergente e demais
componentes da solução.
Justificativa da adesão: ID 25595807

Visando atender aos diversos projetos de modernização tecnológica da FHEMIG é
imprescindível uma solução de infraestrutura computacional hiperconvergente para todas
as atividades dependentes de TI, tais como: utilização de sistemas informatizados, a
exemplo das aplicações, dos sistemas administrativos e dos Sistema de Gestão Hospitalar
implantado em toda a rede FHEMIG, dentre outros. A adoção da hiperconvergência nas
subseções visa otimização de espaço e performance, ganhos tecnológicos que reduzem
custos indiretos tais como: energia elétrica; disponibilidade de pessoal para
gerenciamento de diversas soluções separadamente; custos com suporte e extensão de
garantias futuras e das licenças, entre outros benefícios indiretos oferecidos por essa
inovação tecnológica.

Em linhas gerais hiperconvergência é uma arquitetura específica para infraestrutura de TI,
cujo papel é conectar os recursos computacionais em um único chassi físico — ou
equipamento, simplificando —, criando, assim, uma interface de gerenciamento integrada,
como ocorre na infraestrutura convergente.

Benefícios Diretos e Indiretos:

- Manutenção e atualização do parque tecnológico para atender às necessidades da
FHEMIG, diminuindo riscos de indisponibilidades;

- Economicidade da manutenção da infraestrutura de TI, descontinuando os equipamentos
de storages, provendo armazenamento local no servidor;

- Prover suporte técnico para melhor utilização, implantação, configuração dos
equipamentos;

- Garantia de suporte aos equipamentos que suportam diversos sistemas operacionais;

- Automatização da infraestrutura;

- Escalabilidade de recursos; 

- Segurança dos dados;

- Redução de equipe técnica;

- Manutenção e suporte simplificados.

Quantidade aderida: Item  1 - Servidor hiperconvergente tipo 1,
quantidade aderida 2 unidades marca NUTANIX;  Item 2 - Servidor
hiperconvergente tipo 2, quantidade aderida 3 unidades marca NUTANIX;
Item 3 -Servidor hiperconvergente tipo 3, quantidade aderida 2 unidades
marca NUTANIX. 
Preço registrado unitário por item: Item 1 - valor unitário R$ 512.350,00,
valor total R$   1.024.700,00 ;  Item 2 - valor unitário R$ 442.000,00, valor
total R$ 1.326.000,00 ;  Item 3 -  valor unitário R$ 373.500,00, valor total R$

Ofício 78 (29521884)         SEI 2270.01.0007568/2021-68 / pg. 2



747.000,00   
Preço total: R$ 3.097.700,00 (três milhões noventa e sete mil
setecentos 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
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 16/05/2021, às 19:30, 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 16/06/2021, às 20:44, 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 29521884 e o código CRC 425372AE.

Referência: Processo nº 2270.01.0007568/2021-68 SEI nº 29521884
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro

Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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