
 
 
((TITULO)) AVISO CONSULTA PÚBLICA Nº 012/2021 
Processo SEI n° 7010.2021/0011723-9 
 
((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, objetiva colher subsídios que poderão ser utilizados na 
elaboração da versão final do Edital de ((NG)) Operacionalização do Acordo 
MICROSOFT, para fornecimento de produtos e subscrição de serviços da tecnologia 
Microsoft.((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) A PRODAM celebrou Acordo Operacional 
com a Microsoft, cuja natureza é normativa para concessão de benefícios e desconto 
aos grandes clientes sem acarretar ônus ou obrigação de aquisição ou 
comprometimento de recursos financeiros. Isso significa que constitui um instrumento 
entre as grandes empresas de desenvolvedores de softwares e os adquirentes de 
volumetria expressiva de produtos e serviços de software e tecnologia da informação. 
No âmbito das instituições governamentais, em especial a PRODAM, como integradora 
de serviços de tecnologia da informação do município de São Paulo, os acordos 
operacionais trazem vantajosidade, tais como: 1. Redução de custo para contratação de 
produtos e serviços Microsoft; 2. Manutenção dos sistemas implantados com custos 
reduzidos; 3. Desenvolvimento de novos sistemas para os clientes da PRODAM, com 
redução de custos proporcionando maior rapidez nos processos e melhoria de 
controles; 4. Continuidade de operações de sistemas estratégicos para a Prodesp e o 
Governo do Estado de São Paulo; 5. Viabilização de projetos com tecnologia Microsoft a 
custos compatíveis.((NG))Valor Total Estimado: R$ 204.779.371,52 (duzentos e quatro 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e 
dois centavos). Vigência de Contratação((CL))24 meses. 
 
A Minuta do Edital encontra-se disponível no Portal da PRODAM-SP:  
https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/consulta-publica/ 
 
((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 22/12/2021.((CL)). 
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