
 
((TITULO)) AVISO CONSULTA PÚBLICA Nº 010/2021 
Processo SEI n° 7010.2021/0007097-6 
 
((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)) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SWITCHES E MÓDULOS TRANSCEIVERS (SFP E SFP+) PARA TODA A PMSP (PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) ((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) A Prodam-SP é uma 
empresa estatal e apoia a Prefeitura da Cidade de São Paulo na elaboração das políticas 
de informação e de informática da cidade, assim como atua na modernização dos órgãos 
e entidades municipais, oferecendo serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), viabilizando um atendimento de qualidade à população e 
contribuindo para o desenvolvimento social econômico. Atualmente a Prefeitura 
Municipal da Cidade de São Paulo (PMSP) possui aproximadamente 3500 pontos, tais 
como escolas, hospitais, unidades de saúde, unidades DESCOMPLICA, subprefeituras, 
secretarias e demais órgãos da administração direta e indireta, que geram necessidades 
constantes de novas instalações de infraestrutura de rede lógica ou reestruturação das 
mesmas. O objeto desta ARP é essencial para atender aos órgãos da administração 
Pública direta ou indireta que tenham interesse em manter ou atualizar a arquitetura 
de rede lógica e consequentemente a aquisição dos ativos de rede (Switches e Módulos 
Transceivers) que compõem a rede lógica de forma adequada. ((NG))Valor Total 
Estimado: Em cumprimento ao disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 13.303/2016 
esclarece que o valor estimado será mantido em sigilo, constando de processo em 
apartado, na forma da lei. 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 21/09/2021.((CL)). 
 
 
ALEXANDRE GEDANKEN JORGE PEREIRA LEITE 
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia                             Diretor de Administração e Finanças 


