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1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade formalizar o início do processo de planejamento da

contratação  de  Aquisição  de  Balanceadores  de  Carga, vincular  as  necessidades  da  contratação

desejada  aos  objetivos  estratégicos  e  às  necessidades  corporativas  da  instituição,  garantindo

alinhamento ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI, indicar a fonte de recursos

para a contratação e indicar os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO

Unidade/Setor/Departamento: Divisão de Suporte Técnico da SETIN

Data: 03/02/2017 

Nome da Aquisição:  Aquisição de Balanceadores de Carga.

Responsável pela Demanda: Andrea Antunes de Carvalho.

Matrícula: 3270

E-mail do Responsável: andrea@tjce.jus.br

Telefone: (85) 3207-7756

Fonte de Recursos: Fundo Especial  de Reaparelhamento e  Modernização do Poder  Judiciário  do

Estado do Ceará - FERMOJU



3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Requisitante

Nome Alexys Ribeiro Negreiros Matrícula 8201
E-mail alexys.negreiros@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7756

Integrante Técnico

Nome Samuel Antunes de Carvalho Matrícula 1882

E-mail samuel@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7804

Integrante Administrativo

Nome Francisco José Pessoa Furtado Matrícula 8284
E-mail francisco.furtado@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7872

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

ID Objetivo Estratégico do Requisitante ID Necessidades Elencadas no PETI

01 Garantir infraestrutura adequada 01 Garantir a Infraestrutura de TIC para disponibilidade de 
Sistemas Administrativos

02 Garantir a Infraestrutura de TIC para disponibilidade de 
Sistemas Judiciais

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.1. Situação Atual

O  constante  crescimento  de  sistemas  informatizados,  bem  como  da  utilização  dos

mesmos,  tem  provocado  muitos  problemas  de  desempenho,  incluindo  tempos  de  resposta

baixos,  congestionamento  da  rede  e  interrupção  dos  serviços,  quer  causados  por  normal

sobrecarga dos sistemas ou por ataques cibernéticos. Uma solução para minimizar ou resolver

esses problemas é o Balanceamento de Carga.

O Balanceamento de Carga é a distribuição dos trabalhos, antes executados por apenas

um computador/hardware, entre dois ou mais equipamentos, possibilitando que mais trabalho

seja feito na mesma quantidade de tempo e que as requisições aos sistemas sejam atendidas o

mais rapidamente possível.

O Balanceamento de Carga pode também ser descrito como o processo de distribuição

de solicitações de serviço para um grupo de computadores/hardwares. Isso resolve uma série de

exigências  que  se  têm  tornado  cada  vez  mais  importantes  na  utilização  dos  sistemas  de

computadores, destacando:

http://redes-e-servidores.blogspot.com/2011/02/alta-disponibilidade-terminologia.html#servi%C3%A7o


• Aumento da escalabilidade: quando muitas aplicações de conteúdo intensivo crescem

para além do ponto em que um único servidor pode atender de maneira satisfatória,

devido  à  limitação  do  seu  poder  de  processamento,  é  cada  vez  mais  importante  a

flexibilidade  de  adicionar  mais  servidores  de  forma  rápida  e  transparente  aos

utilizadores  finais,  de  forma  a  possibilitar  melhorias  no  tempo  de  resposta  das

solicitações e na utilização dos sistemas;

• Alto desempenho: o melhor desempenho é alcançado quando o poder de processamento

dos  servidores  é  usado  de  forma  inteligente.  Uma  infraestrutura  avançada  de

balanceamento de carga pode direcionar as solicitações de serviço para os servidores

que estão menos ocupados e, portanto, capazes de fornecer o tempo de resposta mais

baixo;

• Alta disponibilidade e recuperação de desastres: se uma aplicação ou servidor falha, o

balanceamento de carga pode automaticamente redistribuir as solicitações de serviço

para outros servidores que estão funcionando normalmente.

Diante dos benefícios citados acima, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará adquiriu

uma Solução de Balanceadores de Carga para melhorar o desempenho e a disponibilidade dos

Sistemas  Administrativos  e  Judiciais  como  PJE,  SAJADM,  PROTOCOLADORAS  SAJ,

PORTAL ESAJ, PORTAL ADMIN, PORTAL CATI, entre outros.

Esta solução é composta por dois equipamentos Citrix Netscaler MPX 7500 Enterprise

Edition,  instalados  no  Datacenter  do  TJCE,  que  funcionam  em  High  Availability (Alta

Disponibilidade), adquiridos através do Contrato N° 48/2010 de 30 de julho de 2010. Como o

prazo de garantia e de suporte técnico destes equipamentos expirou em 2013, uma vez que o

referido contrato previa 03 (três) anos de garantia e suporte, necessitamos dar continuidade a

essa solução para usufruirmos os benefícios que a mesma propicia.

Outro  motivo  determinante  à  aquisição  de  uma  nova  solução  é  que  os  atuais

equipamentos em uso pelo TJCE foram colocados no ano de 2013, pelo fabricante, no estágio

“End Of Sale” (saíram da linha de produção) e no ano de 2018 entrarão no estágio “End Of

Life” (sairão da cobertura de suporte técnico por parte do fabricante).

5.2. Descrição da Oportunidade ou do Problema

Devido a expiração do Contrato nº 48/2010, os equipamentos balanceadores de carga

http://redes-e-servidores.blogspot.com/2011/02/alta-disponibilidade-terminologia.html#falha


encontram-se descobertos de qualquer garantia e suporte técnico. Esse fato torna os Sistemas

Administrativos e Judiciais, que atualmente fazem uso dessa funcionalidade de balanceamento

de cargas, susceptíveis à indisponibilidade devido a eventuais falhas que possam ocorrer nesses

equipamentos balanceadores de carga.

5.3.  Motivação da Demanda

Atualmente o Tribunal de Justiça do Ceará utiliza vários sistemas automatizados para

proverem funcionalidades que auxiliem o Poder Judiciário Cearense no cumprimento de sua

função institucional. Com a finalidade de garantir um melhor desempenho e disponibilidade

dos referidos sistemas, o TJCE adquiriu, através do Contrato N° 48/2010 de 30 de julho de

2010, uma solução de balanceamento de carga composta por 02 (dois) equipamentos.

Como o prazo de garantia e suporte técnico desses equipamentos expirou em 2013 e

como os equipamentos em uso pelo TJCE foram colocados no ano de 2013, pelo fabricante,

no estágio “End Of Sale” (saíram da linha de produção) e no ano de 2018 entrarão no estágio

“End  Of  Life”  (sairão  da  cobertura  de  suporte  técnico  por  parte  do  fabricante),  faz-se

necessário adquirir novos equipamentos com suporte e garantia para atender a atual demanda e

continuar a oferecer os benefícios já citados no item 5.1,  propiciando ganhos na segurança,

estabilidade,  disponibilidade  e  desempenho  dos  Sistemas  Administrativos  e  Judiciais  que

utilizam o balanceamento de carga.

Dentre os benefícios advindos com essa aquisição, destacam-se:

• Aumento no desempenho e disponibilidade dos sistemas web do TJCE, através

de monitoramento de servidores, otimização de tráfego e balanceamento de carga entre

servidores de aplicações web;

• Aumento  da  segurança  no  acesso  aos  sistemas  web  do  TJCE  através  da

utilização de tecnologias como: HTTPS, ACL (Access Control List), Autenticação LDAP,

dentre outras;

• Incremento no Throughput da solução em comparação com a solução atual;

• Garantia  da  continuidade  da  alta  disponibilidade  de  recursos  através  do

funcionamento  redundante  da  solução  em  modo  ativo-ativo  atualmente  adotada  pelo

TJCE;

• Equipe do TJCE treinada na instalação e gestão dos equipamentos e softwares

que compõem a solução.



5.4. Ciclo de Vida da Demanda

A expectativa de tempo de utilização da solução é de  36 (trinta e seis) meses para

suporte e garantia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

5.5. Clientes que farão uso da solução (objeto da demanda) ou serão beneficiados

Todos os usuários do Poder Judiciário Cearense, tanto o público interno (magistrados,

servidores  e  colaboradores)  como  o  externo,  ou  seja,  toda  a  sociedade  que  necessita  acessar  os

sistemas  judiciais,  administrativos  e  demais  serviços  oferecidos  na  web  que  fazem  uso  do

balanceamento de cargas.

5.6. Expectativa de entrega da solução

A expectativa de entrega da solução é no segundo semestre de 2017.

6. METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS

A aquisição desta Solução de TI tem como objetivo atender as seguintes metas definidas
no PETI:

• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC.

• Meta: Manter anualmente o percentual de disponibilidade em pelo menos 97% para os

sistemas administrativos mais críticos.

◦ Indicador N° 14: Índice mínimo de disponibilidade de Sistemas Administrativos.

• Meta:  Manter anualmente o percentual de disponibilidade em pelo menos 95% para os

sistemas judiciais mais críticos.

◦ Indicador N° 15: Índice mínimo de disponibilidade de Sistemas Judiciais.

ENCAMINHAMENTO



Em conformidade com o art. 12°, § 7° da Resolução N° 182, de 17 de outubro de 2013

do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  encaminha-se  ao  Secretário  da  Secretaria  de  Tecnologia  da

Informação (SETIN) para:

1. Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

2. Indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da

Contratação, quando da continuidade da contratação; e

3. Instituir  a  Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art.  2º,

inciso XIII da Resolução N° 182 do CNJ.

Andrea Antunes de Carvalho – 3270
Área Requisitante da Solução 

Cristiano Henrique Lima de Carvalho - 5198
Área de Tecnologia da Informação

Fortaleza, 03 de fevereiro de 2017.

APROVAÇÃO

I. Aprovo  o  prosseguimento  da  contratação,  considerando  sua  relevância  e  oportunidade  em

relação aos objetivos estratégicos e às necessidades da Área Requisitante.

II. Designo  como  Integrante  Administrativo  para  composição  da  Equipe  de  Planejamento  da

Contratação,  quando  da  continuidade  da  contratação,  o  servidor  indicado  no  item  3  deste

documento, para esta função.

III. Instituo como Equipe de Planejamento desta contratação a indicada no item 3 deste documento.

Denise Maria Norões Olsen  – 24667
Secretária de Tecnologia da Informação

Autoridade Competente da Área Administrativa

Fortaleza, 03 de fevereiro de 2017.


