
 

1 
 

 

((TÍTULO))ATA DA CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2022 

PROCESSO DE SEI Nº 7010.2022/0002744-4 

 

((TEXTO)) ((NG))“OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO AMAZON WEB SERVICES (AWS), PARA 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA AWS”((CL))   

 

(PERGUNTAS E RESPOSTAS) 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, a Empresa de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP torna pública as respostas aos questionamentos 

apresentados pela empresa abaixo, na Consulta Pública referenciada: 

 

Empresa: ((NG))“DATARIAN”((CL)) 

 

Referente ao Item 2. Documentos para Habilitação Técnica, subitem 2.1. Comprovação de Parceiro 

Certificado do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

Sugerimos incluir 

assim como o “Well-Architected Partner Program” 

Ficando a nova redação 

a) O LICITANTE deverá emitir declaração de ciência subscrita por representante legal da licitante, 

comprometendo-se a apresentar, por ocasião da celebração do contrato, a comprovação de sua 

condição de membro do “Programa de Parcerias com o Poder Público AWS PSP” (Public Sector 

Partner Program) e do “Programa de Provedores de Soluções AWS SPP” (Solution Provider 

Program), assim como o “Well-Architected Partner Program” e na categoria de “Consulting Partner” 

de nível Advanced ou Premier. 

 

Sugerimos incluir como item d)  

O Licitante deverá comprovar possuir em seu quadro funcional funcionários com as seguintes certificações 

oficiais AWS válidas: 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Solutions Architect Professional”, 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Solutions Architect Associate”, 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Security Specialty” 

 

Justificativa da sugestão/pleito 

Esta solicitação visa garantir a qualidade da arquitetura dos projetos em AWS, tanto em questões de desenho 

técnico quanto em questões de obtenção do melhor preço. 

Dado que, segundo o TR a Prodam terá direito a 40 horas mensais de recursos técnicos suficientes para 

suportar desenvolvimento, manutenção, administração e operação de ambientes na tecnologia AWS. 

 

RESPOSTA: As sugestões não serão acatadas, pois os níveis de qualificação que constam atualmente no 

Termo de Referência atendem às nossas necessidades, já foram ratificados junto ao fabricante (AWS) bem 

como atendem pontos elencados pelo TCM em processos semelhantes. 

 

 

Empresa: ((NG))“CLARO/EMBRATEL”((CL)) 

 

a) 8.6. Qualificação Técnica 8.6.1 A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em 

contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos 

de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e término e local da 
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prestação dos serviços; 4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 

bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

No eu tange a comprovação de capacidade técnica, “entendemos” que serão aceitos atestados de capacidade 

técnica no modelo de contratação, exemplo Broker de Nuvem. 

Nesta senda, nossa solicitação, é para que no texto contido no item 8.6, contenha ...“os tipos de serviços similares 

realizados” 

 

RESPOSTA: Item será excluído do Edital. 

  

b) 8.6. Qualificação Técnica 8.6.1 A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em 

contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos 

de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e término e local da 

prestação dos serviços; 4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 

bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

Ainda, tratando o tema “capacidade técnica”  

Entendemos que serão aceitos atestados de capacidade técnica com métricas em USN? 

 

RESPOSTA: Item será excluído do Edital. 

 

c) I) Exemplo da aplicação dos Créditos Promocionais concomitantemente a um pedido: Valor final de um dado 

Projeto com o uso da calculadora AWS: US$ 25.000,00 → portanto, a PRODAM recebe automaticamente US$ 

2.500,00 para uso nos seus projetos. Estes créditos promocionais serão acrescidos da Taxa Administrativa do 

vencedor do pleito e multiplicados pela cotação do dólar PTAX do BCB, conforme estabelecido no Acordo. A 

vigência dos Créditos Promocionais sempre será de 12 meses e sobreviverá após o término da vigência do 

Contrato Operacional e/ou Acordo para todo e qualquer produto e/ou serviço formalmente contratado. (Exceto 

Marketplace). 

j) Os Créditos Promocionais AWS sempre serão disponibilizados integralmente pelo Licitante à PRODAM Up-

front (à vista). Caso algum projeto PRODAM venha a gerar Créditos Promocionais e eventualmente o projeto 

venha a ser cancelado ou tenha seu escopo inicial reduzido, a qualquer título, nenhum valor será ressarcido pela 

PRODAM ao Licitante e/ou AWS. 

Entendemos que o fornecimento de créditos promocionais exemplificado no subitem 1.1, letra I, se refere ao 

mesmo exemplo dado no subitem 3.2, letras D e E no que se refere a descontos promocionais fornecido pela 

AWS. 

Está correto nosso entendimento? 

Caso contrário, solicitamos ajustar o texto para que fique mais claro aos participantes. 

 

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. O desconto promocional será fornecido na forma de crédito 

promocional, conforme descrito no item 3.2 letra “D” do Termo de Referência. 

 

d) Exemplo da aplicação dos Créditos Promocionais concomitantemente a um pedido: Valor final de um dado 

Projeto com o uso da calculadora AWS: US$ 25.000,00, portanto, a PRODAM recebe automaticamente US$ 

2.500,00 para uso nos seus projetos. Estes créditos promocionais serão acrescidos da Taxa Administrativa do 

vencedor do pleito e multiplicados pela cotação do dólar PTAX do BCB, conforme estabelecido no Acordo. A 

vigência dos Créditos Promocionais sempre será de 12 meses e sobreviverá após o término da vigência do 

Contrato Operacional e/ou Acordo para todo e qualquer produto e/ou serviço formalmente contratado. (Exceto 

Marketplace). j) Os Créditos Promocionais AWS sempre serão disponibilizados integralmente pelo Licitante à 

PRODAM Up-front (à vista). Caso algum projeto PRODAM venha a gerar Créditos Promocionais e 

eventualmente o projeto venha a ser cancelado ou tenha seu escopo inicial reduzido, a qualquer título, nenhum 

valor será ressarcido pela PRODAM ao Licitante e/ou AWS. 
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Considerando que o portal AWS não contém todas as facilidades necessárias, sugerimos que a empresa 

vencedora do certame forneça um portal exclusivo para gerar os relatórios mensais de consumo com mais 

detalhes que o portal oferecido pelo provedor. 

Tal premissa visa um melhor atendimento a Prodam, bem como uma evolução tecnológica necessária. 

 

RESPOSTA: O item 5.2 letras “B” e “C” do Termo de Referência já detalham as necessidades da Prodam neste 

tema. 

 

 

Empresa: ((NG))“UTILICON”((CL)) 

 

Referente ao Item 2. Documentos para Habilitação Técnica, subitem 2.1. Comprovação de Parceiro 

Certificado do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Sugerimos incluir 

assim como o “Well-Architected Partner Program” 

Ficando a nova redação 

a) O LICITANTE deverá emitir declaração de ciência subscrita por representante legal da licitante, 

comprometendo-se a apresentar, por ocasião da celebração do contrato, a comprovação de sua 

condição de membro do “Programa de Parcerias com o Poder Público AWS PSP” (Public Sector 

Partner Program) e do “Programa de Provedores de Soluções AWS SPP” (Solution Provider 

Program), assim como o “Well-Architected Partner Program” e na categoria de “Consulting Partner” 

de nível Advanced ou Premier. 

 

Sugerimos incluir como item d)  

O Licitante deverá comprovar possuir em seu quadro funcional funcionários com as seguintes certificações 

oficiais AWS válidas: 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Solutions Architect Professional”, 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Solutions Architect Associate”, 

2 (dois) profissionais certificados como “AWS Certified Security Specialty” 

 

Justificativa da sugestão/pleito 

Esta solicitação visa garantir a qualidade da arquitetura dos projetos em AWS, tanto em questões de desenho 

técnico quanto em questões de obtenção do melhor preço. 

Dado que, segundo o TR a Prodam terá direito a 40 horas mensais de recursos técnicos suficientes para 

suportar desenvolvimento, manutenção, administração e operação de ambientes na tecnologia AWS. 

 

RESPOSTA: As sugestões não serão acatadas, pois os níveis de qualificação que constam atualmente no 

Termo de Referência atendem às nossas necessidades, já foram ratificados junto ao fabricante (AWS) bem 

como atendem pontos elencados pelo TCM em processos semelhantes. 


