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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 DE SANTA MARIA, na Ata de Registro de Preços nº
114/2020, PROCESSO Nº 23081.022486/2020-31, , para Aquisição de equipamentos
de informática (Switch), 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: 114/2020, Processo 23081.022486/2020-31.
Vigência da ATA: até 18/09/2021
Órgão Gestor: Universidade Federal de Santa Maria, UASG 153164.
CNPJ: 95.551.764/0001-05
Endereço: Ed. Adm. Central - Departamento Material de Patrimônio , 6º andar
sala 666 - Campus Universitário - Bairro Camobi - Santa Maria/RS
CEP: 97.105-900 
UASG: 153164
Empresa vencedora: ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-
65
CNPJ: 06.105.781/0001-65
Endereço : Avenida das Águias, 162, Pedra Branca, Palhoça  - Santa Catarina.
CEP: 88.137-086
Email: andre@zoomtecnologia.com.br
Telefone: (21)3178.4110/999044974
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: Tem por objeto à
aquisição de equipamentos de informática (Switch) , sob a forma de entrega
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integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no
Termo de Referência.
Justificativa da adesão:  Com vistas a atingir as metas alinhadas com o
planejamento estratégico institucional e traçadas pelo Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, a GTGI tem a intenção de promover investimentos
em infraestrutura de TIC com o intuito de ampliar a capacidade, minimizar
riscos, aumentar a disponibilidade, reduzir custos, diminuir a dependência de
recursos e habilidades técnicas e elevar o nível de qualidade na entrega dos
serviços. No Governo, boa parte dos processos de trabalho já opera em
sistemas de informação. Os Ativos de Rede sofrem um processo de
depreciação natural. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a
ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da
prestação dos serviços de infraestrutura tem potencial de causar transtornos à
instituição. Uma das estratégias para minimizar a interrupção da prestação de
serviços está na aquisição de equipamentos. Portanto, faz-se necessário um
parque de tecnologia da informação (TI) atualizado com cobertura integral de
garantia. Em função de sua principal característica, o Switch tem a capacidade
de aumentar o desempenho da rede já que a comunicação está sempre
disponível, evitando a colisão de dados da rede principalmente quando as
mesmas estão congestionadas. O Switch também permite a comunicação em
redes que tenham máquinas com placas com velocidades diferentes
(10/100/1000), sem que a velocidade seja prejudicada. Atualmente a Fhemig
dispõe de servidores de autenticação, arquivos, backup e outros sistemas em
20 unidades, sendo que constantemente há queda de energia elétrica nos
hospitais da rede e essas quedas já trouxeram prejuízos, como a queima de
switches e equipamentos ativos, deixando a rede indisponível, o que é
imensurável tendo em vista que todo serviço administrativo e de prontuários
eletrônicos são feitos via rede. Assim, é necessário a compra de switches para a
substituição de equipamentos danificados permitindo a continuidade do serviço
nas unidades.
Tem por objeto à aquisição de equipamentos de informática (Switch) , sob a
forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência.
 
Quantidade aderida: 200. 
Preço registrado unitário por lote/item: R$ 2.800,0000   
Preço total: R$ 560.000,0000 ( quinhentos e sessenta 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
DPGF/FHEMIG
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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 19/08/2021, às 12:12, 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 19/08/2021, às 12:24, 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 33430111 e o código CRC 05BAC83A.

Referência: Processo nº 2270.01.0013037/2021-39 SEI nº 33430111
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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