
 
 

((TITULO))AVISO CONSULTA PÚBLICA Nº 006/2021 
Processo SEI n° 7010.2021/0008961-8 
 

((TEXTO))A ((NG))EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.((CL)), nos termos do Decreto 
Municipal n° 48.042 de 26/12/2006, objetivando colher subsídios que poderão ser 
utilizados na elaboração da versão final do Edital de ((NG)) OPERACIONALIZAÇÃO DO 
ACORDO GOOGLE, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS 
DA TECNOLOGIA GOOGLE, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, SENDO O LOTE 01 COMPOSTO 
PELAS  FAMÍLIAS I E II “GCP” E “WORKSPACE” E O LOTE 02 PELA FAMÍLIA III “GMP” DA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA. ((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) A PRODAM possui 
clientes na Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Paulo que se 
utilizam de serviços de infraestrutura de nuvem pública e suítes de aplicativos para 
escritório/produtividade, focado no trabalho colaborativo. A condição de Integradora 
Estratégica, exige que a PRODAM esteja sempre a frente de seu tempo, a fim de criar 
um ambiente que proporcione a integração das soluções atualmente existentes, das 
novas soluções de mercado, bem como, aquelas que poderão surgir com o avanço 
tecnológico. Recentemente, foi assinado um acordo operacional com a empresa Google 
que permitirá seguir com a contratação de serviços e produtos a serem comercializados 
dentro de um modelo desenvolvido especificamente para os padrões Governamentais, 
atendendo, por demanda, as necessidades de seus clientes. Com o avanço e evolução 
das soluções de tecnologia da informação e comunicação implica na oferta, cada vez 
maior, de ferramentas que visam aprimorar as relações humanas coletivas e individuais, 
exigindo do poder público uma visão mais ampla e eficiente dos serviços públicos 
disponíveis aos cidadãos ((NG))Valor Total Estimado: R$ 63.320.000,00 (sessenta e três 
milhões e trezentos e vinte mil reais). Vigência de Contratação((CL)) 24 meses. 
A Minuta do Edital encontra-se disponível no Portal da PRODAM-SP:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/cons
ultas_publicas/index.php?p=5551 
((NG))Os interessados em participar poderão solicitar esclarecimentos e apresentar 
sugestões ou opiniões, devidamente identificados, através do e-mail 
licitacao@prodam.sp.gov.br até o próximo dia 06/08/2021.((CL)). 
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