
 
 

((TITULO))AVISO CONSULTA PÚBLICA Nº 04/2020 
Processo SEI  n° 7010.2020/0005708-0 

 
((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 para contratação de 

empresa para fornecimento de ((NG)) “AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA 
AMBIENTE VMWARE, CONTEMPLANDO CONTRATAÇÃO DE SUPORTE 
TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) 
MESES.”((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) A Prodam é responsável pela gestão, 

suporte e manutenção do ambiente operacional dos Data Centers. Atualmente 

contando com 1.320 servidores virtuais, que correspondem a 93% do parque, rodando 

sobre a plataforma VMware. O ambiente de virtualização hospeda os principais 

sistemas como: nota Fiscal Paulistana, IPTU, SOF, EOL, Sistema de monitoramento e 

gerenciamento integrado- SMGI, Gerenciamento de Zeladoria- SGZ, SIGPEX, SLC-e, 

SIMPROC, ERP, Empreenda Fácil, Agenda Fácil, Sistema Eletrônico de Informações- 

SEI, entre outros. Além disso, o ambiente de nuvem privada é utilizado para prover 

serviço de IaaS para clientes como: SMIT, CET, SMG, PGM e PRODAM. Devido a 

depreciação e obsolescência, os atuais servidores que compõe a infraestrutura de 

virtualização VMware, estão em processo de atualização para uma solução de 

hiperconvergência, no qual necessitará de licenciamento. Novas licenças e subscrição 

de suporte serão necessários, já que as atuais licenças estão defasadas, desde que 

perdemos o direito de atualização de versão e suporte ao término do contrato. Além 

disso, não possui todos os recursos necessários para nova solução. Por se tratar de 

um ambiente de missão crítica, se faz necessário a contratação de Technical Account 

Manager, onde um profissional técnico do fabricante VMware irá apoiar a equipe de 

suporte da PRODAM, sempre quando houver necessidade. ((NG))Valor Total 
Estimado((CL)) 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 - ((NG))Vigência de Contratação((CL)) 36 

meses 

 
A Minuta do Edital encontra-se disponível no Portal da PRODAM-SP:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/consulta
s_publicas/index.php?p=5551 
 
((NG))Os interessados em participar poderão solicitar esclarecimentos e 
apresentar sugestões ou opiniões, devidamente identificado, através do e-mail 
licitacao@prodam.sp.gov.br até o próximo dia 20/11/2020.((CL)). 
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