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AQSETIN2017016 – Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados Para o Ambiente de Ho-

mologação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

1. INTRODUÇÃO

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

da contratação  da Solução de Armazenamento de Dados Para o Ambiente de Homologação do

Tribunal  de Justiça  do Estado do Ceará,  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: Coordenadoria de Suporte Técnico da SETIN

Data: 14/09/2017 

Nome da Aquisição: Solução de Armazenamento de Dados Para o Ambiente de Homologação do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

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 Heldir Sampaio Silva Matrícula 9630

E-mail heldir.sampaio@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-6850

Integrante Técnico

Nome Samuel Antunes de Carvalho Matrícula 9630

E-mail samuel@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-6850

Integrante Administrativo

Nome Werley da Silva Almeida Matrícula 22722

E-mail werley.almeida@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

03 Garantir a Infraestrutura de TIC para manter anualmente 
o percentual de capacidade livre nos sistemas de 
armazenamento em pelo menos 30% até 2020

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.1. Situação Atual

5.1.1. Situação do Ambiente de Homologação

Atualmente  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  dispõe  de  um  ambiente  de

homologação no qual  são efetuadas  validações  e  testes  dos  sistemas informatizados,  correções  de

erros, implementações de novas funcionalidades, bem como treinamentos de servidores na utilização

dos sistemas.

Entre os sistemas informatizados que utilizam e necessitam do ambiente de homologação,

destacam-se:   Sistemas  de  Automação  do Judiciário   (SAJADM, SAJPG e  SAJSG);  Sistema dos



Juizados Especiais – PROJUDI e Pje; GRH; FERMOJU e Folha de Pagamento.

O  ambiente  de  homologação  conta  com  equipamentos  de  armazenamento  de  dados

(storages) onde estão armazenadas as bases de dados, os servidores de aplicação e os servidores de

arquivos para, em conjunto, propiciarem um ambiente de homologação dos sistemas que seja bastante

semelhante ao ambiente de produção. 

Para o ambiente de homologação possibilitar, de maneira satisfatória e segura, a correção

de erros nas aplicações, a implementação de novas funcionalidades e o treinamento dos servidores nos

inúmeros  sistemas  informatizados,  deve ser  o  máximo possível  fidedigno ao  ambiente em que os

sistemas e os dados operam em produção. Para tanto, há a necessidade dos seguintes recursos:

• Muita área para o armazenamento dos dados, visto que os servidores de aplicação, os servidores de

arquivos  e  as  bases  de  dados  do  ambiente  de  produção  têm  que  ser  copiados  para  o  de

homologação;

• Discos rígidos e capacidade de processamento com velocidades que possibilitem a cópia de um

grande volume de dados em um curto espaço de tempo, garantindo assim mais celeridade na cópia

dos dados do ambiente de produção para o de homologação;

• Discos  rígidos  e  capacidade  de  processamento  com velocidades  que  possibilitem uma  maior

performance na execução dos  sistemas,  de  forma a  não causar  lentidão  nem travamentos  nas

atividades  de  desenvolvimento,  testes,  correção  de  erros,  bem  como  na  realização  dos

treinamentos.

Os  equipamentos  de  armazenamento  de  dados  atualmente  em  uso  pelo  ambiente  de

homologação  são  02  (dois)  storages  IBM  V5000.  Cada  storage  IBM  V5000  contém  a  seguinte

configuração:

• 02 controladoras;

• 01 gaveta de expansão;

• Memória cache de 16 GB (08 GB por controladora);

• 08 portas FC (04 portas FC por controladora);

• 12 discos NL_SAS de 6 TB, totalizando 72 TB brutos.

Esse  ambiente  de  homologação entá  sendo alvo  de  muitas  reclamações  por  parte  dos

usuários em virtude de lentidões e travamentos.

5.1.2. Situação do armazenamento de arquivos das Unidades Judiciárias

Atualmente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dispõe de mais de 400 Unidades



Judiciárias, distribuídas entre Capital e interior do Estado. 

Muitas dessas Unidades Judiciárias confeccionam diariamente inúmeros documentos de

suma  importância  à  atividade  jurisdicional,  como  certidões,  petições,  ofícios,  etc.,  que  são

armazenados nos próprios computadores das Unidades, estando assim bastante vulneráveis a falhas

que podem ocasionar a perda dos mesmos em virtude da ausência de uma estrutura de armazenamento

segura que permita a integridade dos dados e o armazenamento seguro dos arquivos.

5.2. Descrição da Oportunidade ou do Problema

5.2.1. Lentidão no ambiente de homologação que vem afetando a produtividade no desenvolvimento

dos  sistemas,  implementação  de  novas  funcionalidades,  correção  de  erros  e  treinamento  dos

servidores;

5.2.2. Decisão da Administração de expandir a utilização do SAJ para o interior, através do projeto:

PJCOMINF20170001 – Implantação do SAJ no Interior. Com esse projeto haverá a necessidade da

realização de vários treinamentos para que os servidores das comarcas estejam devidamente aptos a

utilizarem o  SAJ,  o  que  demandará  mais  recursos  do  ambiente  de  homologação  que  já  vem se

comportando de forma lenta e insatisfatória;

5.2.3. Falta  de  uma  estrutura  adequada  para  o  armazenamento  seguro  dos  arquivos/documentos

elaborados  pelas  Unidades  Judiciárias,  trazendo  riscos  de  perda  dos  mesmos  em  decorrência  de

eventuais falhas nos computadores onde estão armazenados.

5.3. Motivação da Demanda

5.3.1. Situação do armazenamento de arquivos das Unidades Judiciárias

Com  relação  à  falta  de  uma  estrutura  que  possibilite  o  armazenamento  seguro  dos

arquivos/documentos  produzidos  pelas  diversas  Unidades  Judiciárias,  há  a  necessidade  de

implementação de uma solução que armazene esses arquivos/documentos de forma segura, inclusive

com rotinas de backup que possibilitem a restauração de arquivos caso necessário.

Essa  demanda  será  atendida  mediante  a  utilização  dos  atuais  equipamentos  de

armazenamento de dados do ambiente de homologação (storage IBM V5000) como servidores  de

arquivos, onde armazenarão de maneira segura os arquivos de diversas Unidades Judiciárias, inclusive

das  comarcas  do  interior  do  Estado.  Para  tanto,  deve  ser  adquirida  uma  nova  solução  de

armazenamento de dados do ambiente de homologação para que os dados sejam migrados dos atuais

equipamentos IBM V5000, e os mesmos sejam liberados para essa nova funcionalidade.



5.3.2. Situação do Ambiente de Homologação

Levando  em  consideração  a  atual  situação  em  que  se  encontra  a  Solução  de

Armazenamento  de  Dados  do  ambiente  de  homologação  do  TJCE,  com problemas  de  lentidão  e

travamento que vêm prejudicando o desenvolvimento, a manutenção e o treinamento nos sistemas; e o

projeto  de  implantação do SAJ no interior  do  Estado,  que demandará  uma grande quantidade  de

treinamento  e  exigirá  mais  recursos  desse  ambiente,  há  a  necessidade  da  aquisição  de  uma nova

solução de armazenamento de dados para o ambiente de homologação que seja mais rápida e que supra

de maneira satisfatória as atuais e futuras demandas.

Ao adquirirmos uma nova solução de armazenamento para o ambiente de homologação,

utilizaremos os atuais equipamentos IBM V5000 como servidores de arquivos para armazenarem, de

forma  segura,  os  documentos/arquivos  produzidos  pelas  diversas  Unidades  Judiciárias  e  que  se

encontram armazenados nos computadores locais. Essa readequação na utilização desses equipamentos

solucionará o problema descrito no item 5.2.3, cuja motivação da demanda foi informada no item

5.3.1.

5.4. Resultados Pretendidos

5.4.1. Aprimorar a segurança no armazenamento dos diversos documentos produzidos e utilizados

pelas Unidades Judiciárias; 

5.4.2. Melhorar o desempenho e a segurança do ambiente de homologação,  tornando-o mais rápido e

seguro que o atual, de forma a possibilitar ganhos de produtividade no desenvolvimento, manutenção e

testes dos sistemas, bem como na realização de treinamentos;

5.4.3. Maior  segurança  das  informações  armazenadas  e  em  uso  pelos  sistemas  no  ambiente  de

homologação;

5.4.4. Atender de forma satisfatória as demandas que surgirão com a implantação do SAJ no interior

do Estado, principalmente no tocante aos treinamentos que serão necessários e farão uso do ambiente

de homologação.

5.5. Ciclo de Vida da Demanda

O ciclo de vida desejável é  de pelo menos 36 (trinta  e seis)  meses,  tendo em vista  a

importância da garantia concedida à solução contratada.

5.6. 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 dos serviços do

Judiciário Cearense.

5.7. Expectativa de entrega da solução

A solução demandada deverá estar disponível até a data de 28/02/2018.

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

• Meta:   Manter anualmente o percentual de capacidade livre nos sistemas de armazenamento

em pelo menos 30% até 2020.

◦ Indicador N° 16: Índice Mínimo de Capacidade Livre nos Sistemas de Armazenamento.

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, 14 de setembro 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,  a  servidora  indicada  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, 14 de setembro de 2017.


