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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 para contratação de 
empresa para fornecimento de ((NG)) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM AMBIENTE 
DATA CENTER NA MODALIDADE COLOCATION EM CAGE PRIVADO COM 
SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE SAN, LAN E WAN PARA A OPERAÇÃO DO 
DATACENTER, EM ENDEREÇO DISPONIBILIZADO DENTRO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA A HOSPEDAGEM DE 
EQUIPAMENTOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), 
PELO PRAZO 60 (SESSENTA) MESES. 
 
 ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL))  

Esta contratação do serviço colocation, com a migração dos 
equipamentos do DataCenter Barra Funda, permitirá o atendimento ao PCN – 
Plano de Continuidade de Negócios da PRODAM, bem como manter a 
conformidade com os contratos que necessitam de redundância de sites para 
garantir a disponibilidade de seus serviços.Do ponto de vista estratégico, a execução 
desse projeto está fundamentada, principalmente na contratação de empresa 
especializada quepossa fornecer um ambiente tecnológico moderno, com infraestrutura 
demissãocrítica que possibilite uso flexível pelo agente público e pelo cidadão, 
melhorandoa disponibilidade, a capacidade e a segurança da infraestrutura de TIC, 
dando continuidade a redundância e contingenciamento das aplicações e serviços 
críticos da Prefeitura. 
((NG))Valor Total Estimado((CL)) Em cumprimento ao disposto no artigo 34 da Lei 
Federal nº 13.303/16 esclarece que o valor estimado será mantido em sigilo, constando 
de processo em apartado, na forma da lei 
 ((NG))Vigência de Contratação((CL)) 60 meses 
 
A Minuta do Edital encontra-se disponível no Portal da PRODAM-SP:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/consultas
_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 19/10/2020.((CL)). 
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