
Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nome do Grupo - Servicos complementares essenciais 
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82
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

22233
LOCACAO DE ENERGIA 
ININTERRUPTA 
(NOBREAK)

Locação anual 
de nobreak 
60KVA 
incluindo troca 
de baterias 
sempre que 
necessário.

UN 1 31.262,40 31.262,40

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Servicos 
complementares 

essenciais
Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO

Aprovado 
(AC)

O prédio onde está localizado o Datacenter do Centro de Computação 
(CECOM) possui um GMG (Grupo Motor Gerador) que mantém a 
energia do Datacenter, de um elevador, do auditório e da sala de 
sessões do Conselho Universitário. Este GMG atua oito segundos após 
a falha no fornecimento de energia elétrica da concessionária. Oito 
segundos é um tempo aceitável para os outros ambientes mas não para 
um Datacenter. Inicialmente o Datacenter utilizava nobreaks de 
pequena capacidade, instalados no próprio ambiente. Mas este tipo de 
instalação vai contra as normas de segurança, devido ao risco de 
intoxicação pelo vazamento do material das baterias, o risco de 
incêndio etc. Sabedor da dificuldade de se adquirir o nobreak do 
Gerador enquanto a Universidade estiver com recursos financeiros 
restritos, o CECOM pesquisou o mercado a procura de alternativas. 
Assim, conseguiu localizar três empresas, em Belo Horizonte, que 
oferecem os equipamentos no regime de locação. Este serviço tem 
como principal objetivo reduzir ao máximo as paralisações do sistema 
quando da ocorrência de queda de energia ou variação de tensão. Sendo 
de vital importância para o bom funcionamento dos recursos 
computacionais do CECOM, provedor dos principais sistemas 
administrativos da UFMG.

94
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27413

LOCACAO DE 
EQUIPAMENTO 
SERVIDORSTORAGE- 
ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
OPERCIONAL DE 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, SEM 
OPERADOR

Locação de 
equipamento 
storage

UN 2 94.242,00 188.484,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Servicos 
complementares 

essenciais
Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO

Aprovado 
(AC)

Justifica-se esta renovação contratual pelos seguintes motivos: Todos 
os sistemas de informação e a quase totalidade dos serviços de TI 
disponibilizados atualmente dependem da existência de equipamento de 
Storage; Existe planejamento de contratação de uma solução de 
hiperconvergência, já cadastrada no PGC, que será utilizada para 
substituir esta solução de storage, mas é necessário que as duas 
soluções estejam funcionando conjuntamente para viabilizar a migração 
dos dados armazenados na solução de storage.

Total: 2 item(s)
Valor total de itens: R$ 219.746,40

Usuário: CARLOS ALFEU FURTADO DA FONSECA

UASG: 153258 - CENTRO COMPUTACAO/UFMG
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