
 
 

((TITULO)) AVISO CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2022 
 
Processo SEI n° 7010.2022/0002744-4 
 
((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 para ((NG)) OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO 
AMAZON WEB SERVICES, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA 
TECNOLOGIA AWS.((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 computação em nuvem (PaaS, IaaS e/ou SaaS). 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 
AMAZON que permitirá à PRODAM ter um “estoque” de produtos “Unidades de Serviço 
de Nuvem AWS” para ser utilizado na contratação de serviços (PaaS, IaaS e/ou SaaS) da 
AWS, a serem ofertadas de acordo com as necessidades dos seus clientes e que serão 
pagos mediante consumo mensal medido, sendo certo que os produtos e percentuais 
referem-se à uma estimativa de consumo, e que não poderá ultrapassar o limite do valor 
estimado. Os acordos operacionais trazem vantajosidade à administração pública, tais 
como: 1. maior oferta de serviços aos clientes; 2. custo operacional medido pela 
utilização; 3. maior elasticidade ao permitir capacidade de realocar recursos de acordo 
com as necessidades da empresa e seus clientes; 4. potencial ganho de performance; 5. 
continuidade de operações de sistemas estratégicos para a PRODAM e a Prefeitura do 
Município de São Paulo; 6. viabilização de projetos com tecnologia AWS a custos 
compatíveis ((NG)) Valor Total Estimado: Em cumprimento ao disposto no artigo 34 da 
Lei Federal nº 13.303/2016 esclarecemos 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:  
https://portal.prodam.sp.gov.br/participacao_social/consulta-publica/ 
 
((NG))Os interessados em participar da Consulta Pública poderão solicitar 
esclarecimentos e apresentar sugestões ou opiniões, devidamente identificados, 
através do e-mail licitacao@prodam.sp.gov.br até o próximo dia 18/03/2022((CL)). 
 
 
 
JOHANN NOGUEIRA DANTAS - Diretor de Administração e Finanças (interino) 
 
ANTONIO CELSO P. ALBUQUERQUE FILHO - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia (interino) 

 
 


