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Carta de Serviços



APRESENTAÇÃO

 A PRODAM (Processamento de Dados Amazonas S.A.) é 
uma empresa pública de economia mista, cuja maior 
acionista é o governo do Estado do Amazonas, sendo este 
também o seu maior cliente. Nos seus 49 anos de atuação, a 
PRODAM consolidou um modelo de gestão eficaz, baseado 
no pioneirismo, competência e credibilidade. Para 
apresentar um comprometimento com a qualidade ao 
longo dos anos, a Empresa é certificada na norma 
internacional ISO 9001:2015.
 Não obstante, isso não seria uma realidade se a 
PRODAM não se preocupasse com o bem-estar, qualidade 
de vida no trabalho e a satisfação dos seus empregados, que 
são os responsáveis diretos pelo seu sucesso.
 Nossos serviços são disponibilizados para os órgãos do 
Governo Estadual do Amazonas e pessoas jurídicas do setor 
privado.
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ATUAÇÃO DA PRODAM

 A PRODAM (Processamento de Dados Amazonas S.A.) é 
uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com 
controle acionário do Governo do Estado do Amazonas. 
Atualmente a empresa encontra-se vinculada, 
administrativamente, a Secretaria de Administração e 
Gestão do Estado do Amazonas – SEAD.

 A PRODAM tem como objetivo a prestação de serviços 
especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação 
aos órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, 
podendo, complementarmente, atender órgãos federais, 
instituições privadas, administrações municipais e outras 
administrações estaduais. 
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missão, visão e valores

 Prover soluções em Tecnologia da 
Informação e Comunicação - TIC, com 
excelência, inovação, atendendo ao
poder público e a iniciativa privada, 
contribuindo para o bem-estar e 
qualidade de vida da sociedade.

MISSÃO

Ser referência no mercado público e 
privado em TIC, na Região Norte, e ser a 
estatal mais inovadora do país em 2020.

VISÃO

Ética, compromisso com o cliente, 
valorização das pessoas, agilidade com 
eficiência, inovação e               
responsabilidade socioambiental.

VALORES
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SERVIÇOS DA PRODAM
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IMPLANTAÇÃO DE
SITES E PORTAIS

INTELIGÊNCIA DE
NEGÓCIOS
(BUSINESS
INTELLIGENCE)

PLATAFORMA DE
COMUNICAÇÃO E
COLABORAÇÃO

HOSPEDAGEM
(CLOUD PRODAM)

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

INFRAESTRUTURA

INTERNETREDE DE GOVERNO
(METROMAO)

LINK DE DADOS
PONTO A PONTO

DESENVOLVIMENTO
 ÁGIL DE SISTEMAS

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
HARDWARE E
SOFTWARE

GESTÃO DE
SEGURANÇA
E ATIVOS DE REDE

MODELAGEM DE
PROCESSOS DE
NEGÓCIO

ASSESSORIA EM
LGPD



SERVIÇOS DA PRODAM Solicite um 
serviço
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 A CLOUD PRODAM consiste na disponibilização de 
infraestrutura de TIC como serviço, para hospedagem de 
serviços diversos, a partir da tecnologia de virtualização de 
recursos computacionais, utilizando as instalações do 
Data Center da Prodam em ambiente dedicado ou 
compartilhado, com proteção de Next Generation 
Firewall/IPS.

Além da CLOUD PRODAM, também ofertamos a 
modalidade de hospedagem COLOCATION:
O serviço de Colocation consiste na locação de 
infraestrutura (física, lógica e elétrica) em Data Center 
necessária para a instalação de servidores e 
ativos/equipamentos de rede e armazenamento (de 
propriedade do cliente), que compreende o espaço no 
rack, fornecimento de energia elétrica e climatização do 
ambiente, rede lógica, serviço de monitoramento 
ininterrupto desta infraestrutura e recursos de segurança 

HOSPEDAGEM (CLOUD PRODAM)

 Trata-se do monitoramento e/ou gerenciamento dos 
ativos de redes e segurança do cliente, instalados no DATA 
CENTER da PRODAM ou na infraestrutura do próprio 
órgão ou empresa. Esses serviços incluem alertas, 
resolução e prevenção proativa de problemas, 
atendimento a processos e procedimentos para 
identificação e gerenciamento de incidentes de 
segurança, análise e detecção de anomalias, triagem e 
mobilização hierárquica, processos de contenção, 
erradicação e recuperação de ambiente com ações de 
melhorias futuras, realizados por equipe técnica 
especializada

GESTÃO DE SEGURANÇA E ATIVOS DE REDE



SERVIÇOS DA PRODAM Solicite um 
serviço
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 Business Intelligence é um termo utilizado para 
representar a inteligência de negócio. Visa, em um 
único ambiente computacional, representar a análise 
dos dados estruturados dos diversos sistemas e 
informações do cliente, de forma a proporcionar uma 
nova visão, ajudando na tomada de decisão nos 
negócios. É direcionado ao nível estratégico e tático, 
que necessitam de informações mais consolidadas das 
atividades diárias dos departamentos que o compõe.
A PRODAM oferta os serviços de desenvolvimento, 
implantação, consultoria, capacitação e acesso ao 
Armazém de Informações (BI – Business Inteligence) 
sobre os dados disponibilizados pelo CLIENTE, visando 
agilizar a tomada de decisões estratégicas.

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS
(BUSINESS INTELLIGENCE)

 O serviço de Modelagem de Processos de Negócio 
busca entender, analisar e estruturar os processos do 
cliente. Através da diagramação de processos é possível 
obter uma visão lógica das atividades e mostrar, de forma 
simples e intuitiva, como o trabalho é (ou deve ser) feito.

MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

      A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, trouxe mudanças profundas nas condições para 
o tratamento de dados pessoais, o que inclui atividades de 
coleta, armazenamento, utilização, compartilhamento e 
eliminação de informações relacionadas a pessoas 
naturais identificadas ou identificáveis. 

    O armazenamento e utilização de bases de dados 
cadastrais mantidos pelas instituições, demanda cuidados 
importantes para o não comprometimento do sigilo 
destas informações.  

ASSESSORIA EM LGPD



 A PRODAM oferta diversos produtos e serviços de 
sistemas de informação aos seus clientes, provendo 
infraestrutura e suporte técnico. Alguns exemplos são: 
Sistema de Gestão Acadêmica, Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos, Sistema de Gestão de Trânsito, 
Sistema de Gestão de Consignações. Há várias 
modalidades possíveis de contratação: Software como 
Serviço, Execução de Sistemas e Licença de Uso de 
Sistemas. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 Oferece aos seus clientes serviços especializados em 
elaboração e execução de projetos de redes lógicas de 
computadores e cabeamento estruturado ou rede WI-FI 
(sem fio) que atendem a um alto padrão de qualidade. 
Para isso, são elaboradas plantas baixas com a localização 
dos pontos lógicos e com todas as especificações de 
equipamentos ativos de rede que deverão ser utilizados, 
como switches e firewalls. Os projetos são executados em 
conformidade com as normas ABNT/NBR 5410, 14565 e 
EIA/TIA 568A/606/607, e devem ser aprovados pelo 
Conselho Regional de Engenharia (CREA-AM).

INFRAESTRUTURA

 A PRODAM elabora e executa projetos para integrar 
os órgãos do Governo do Estado à Rede Metropolitana de 
Comunicação de Dados de Manaus (MetroMao). A 
Metromao é uma rede de comunicação de dados de alta 
velocidade que interliga instituições de ensino, pesquisa 
e órgãos governamentais estaduais. A alta capacidade de 
banda de comunicação permite que órgãos do governo 
desenvolvam projetos, como videoconferência, 

REDE DE GOVERNO (METROMAO)

SERVIÇOS DA PRODAM Solicite um 
serviço
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A PRODAM fornece o serviço de Assessoria em LGPD para 
a implementação das práticas necessárias para o alcance 
da conformidade prevista em lei.



SERVIÇOS DA PRODAM Solicite um 
serviço
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 A plataforma consiste em um ambiente onde os 
usuários possam colaborar em seu trabalho, através da 
utilização de documentos on-line, ambientes de 
integração e videoconferência. O serviço de e-mail é 
ofertado aos integrantes do governo estadual utilizando o 
domínio am.gov.br, o que provê maior segurança na troca 
de informações.

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
E COLABORAÇÃO 

 Consiste no fornecimento de serviço de acesso
gerenciado à Internet, no modelo de internet
dedicada, via rede de governo, garantindo
conexões de alta velocidade com
disponibilidade de acesso 24×7, segurança e
desempenho.

ACESSO GERENCIADO À INTERNET

 O Estado do Amazonas possui um histórico de 
grandes desafios no campo das comunicações seja por 
sua posição geográfica, seja por sua dimensão. Além disso, 
sempre esteve sujeito às condições climáticas severas em 
certos períodos do ano que interferem até na 
comunicação via satélite. Isto faz com que os serviços 
digitais sejam afetados e sofram degradação em sua 
qualidade de oferta de serviço.
Com o advento das redes de fibras óticas, o fornecimento 
de circuitos privados de dados oferece um serviço mais 
estável e menos sujeito a estas intempéries.
A PRODAM oferece este serviço na capital do Estado e em 
alguns municípios do interior através de projetos de 

LINK DE DADOS PONTO A PONTO

telemedicina, ensino à distância e telefonia sobre IP 
(protocolo de comunicação da internet).



SERVIÇOS DA PRODAM Solicite um 
serviço
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 A PRODAM desenvolve sites e portais. A empresa 
elabora e implementa normas de segurança para garantir 
a inviolabilidade destes sites quando contratado com o 
cliente e também disponibiliza recursos para que o próprio 
usuário publique conteúdo conforme regras acordadas 
previamente.

IMPLANTAÇÃO DE SITES E PORTAIS

expansão da inclusão digital, ferramenta de redução de 
desigualdades sociais e regionais. 

O serviço de desenvolvimento de sistema de 
informação, consiste no trabalho de análise dos 
requisitos do cliente, utilizando processos de 
desenvolvimento alinhados com as melhores práticas 
do mercado, visando a entrega continuada de software 
ao cliente, sob demanda. O desenvolvimento de solução 
podem ser tanto para ambiente Web quanto para 
mobile.

DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS

 Consiste em prestar manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de informática de seus 
clientes, tais como: microcomputadores, servidores, 
notebooks, no-breaks, impressoras, projetores de 
multimídia e monitores.
 Além disso, a empresa também monta estruturas 
provisórias de computadores e periféricos em rede, para 
pequenos e médios eventos (exemplo: eventos no Vasco 
Vasques) , bem como a prestação de apoio e consultoria 
pelo tempo que o evento durar.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
HARDWARE/SOFTWARE



CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Pelo site: www.prodam.am.gov.br, que 
disponibiliza 4 canais de comunicação:

SAC-P: Solicitação de Serviços.

e-Ouv: reclamações, denúncias, 
sugestões, elogios ou solicitações.

e-SIC: Solicitações de acesso à 
informação.

Fale Conosco: dúvidas.

2. ATENDIMENTO VIRTUAL

Rua Jonathas Pedrosa, 1937 - Praça 14 
de Janeiro, Manaus - AM, 69020-110

1. ATENDIMENTO PESSOAL
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PRESENCIAL

formas DE ATENDIMENTO

Rua Jonathas Pedrosa, n°. 
1937-Praça 14 de janeiro. 
Manaus-AM. CEP 69020-110.

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira,
das 8h às 17h
(exceto feriados).

ELETRÔNICO

prodam@prodam.am.gov.br Informações necessárias
Nome completo e descrição 
da demanda de forma clara e    
objetiva.

TELEFONE

(92) 2121-6500 Prazo de Resposta
Imediata ou, caso a 
informação não esteja 
disponível, o prazo será de 30 
(trinta) dias corrido.
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COMPROMISSOS DE
ATENDIMENTO DA PRODAM

 Com a finalidade de melhorar seus serviços e o 
atendimento ao usuário dos serviços, a PRODAM
se compromete a:

Atender aos clientes/usuários dos serviços com 
respeito, urbanidade e cortesia;

Receber, examinar e tratar reclamações, denúncias, 
sugestões, elogios e solicitações de informação 
referentes aos seus serviços;

Manter atualizado na internet o portal de 
transparência PRODAM com informações 
institucionais que sejam de interesse geral;

Fazer uso de avaliação de satisfação de clientes.
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