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((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)) ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS, COM SUPORTE, 
MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO.((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) 
A PRODAM-SP possui desde 2014  em sua rede uma solução wireless com 
aproximadamente 800 Access Points (APs), gerenciadas de forma centralizada por 
duas controladoras wireless, em modo de redundância, do fabricante Aruba, tendo 
ambas controladoras o licenciamento para tal. Dentre esses APs temos atendimento da 
PRODAM, SMT, SMIT, DescomplicaSP e SMS como as unidades UBS. Foi realizada uma 
primeira pesquisa de demanda para uma ARP mantendo a solução atual. Com a 
consulta pública ficou decidido que o melhor caminho seria a contratação de uma 
nova solução, diferente da atual e não seria mais aquisição de equipamentos e sim 
a contratação por serviço. Com essa mudança, realizaremos uma nova pesquisa de 
demanda para reafirmar se o quantitativo informado pelas secretarias se mantem. 
Em função na crescente necessidade de redes sem fio pela PMSP e com a 
popularização de padrões que possuem alta velocidade, como o WIFI 6, 
remodelamos a ARP para esta atualização tecnológica. Assim essa ARP se presta a 
atualizar o parque atual, por quem tiver essa demanda e novas aquisições. 
Entendemos que 36 meses é um período mais adequado para esse tipo de 
contratação por serviço, para amortização dos equipamentos. ((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)) 36 meses para de 
manutenção e suporte das controladoras e solução de gerenciamento. 
 
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 20/06/2022.((CL)). 
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