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1. INTRODUÇÃO

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

contratação de SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE ELÉTRICA, 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 Gestão de Serviço

Data: 20/03/2018. 

Nome do/da Projeto/Aquisição: Nobreaks para Infraestrutura do TJCE.

Responsável pela Demanda: Stela Carmen Ferreira Lustosa

Matrícula: 935

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

Telefone: (85) 3207-7774

Fonte de Recursos: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE.

3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico

Nome Glauber Lopes Rodrigues – Mat. Matrícula 9578

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

Integrante Requisitante

Nome Agildo Caetano da Silva Matrícula 800

E-mail agildo@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7866
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Integrante Administrativo 

Nome Antônio Sales Pinheiro Filho Matrícula 807

E-mail antoniosales@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  as  atividades  Judiciais  e
Administrativas

02 Garantir  a  disponibilidade  de  sistemas  de  TIC  essenciais  ao
Judiciário

03 Garantir a satisfação do cliente de TIC

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.1. Situação Atual

5.1.1.O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, celebrou a Ata de Registro de

Preços  15-2013 cujo  objeto  trata  da  aquisição  nobreaks  de  diferentes  especificações  e  portes.  Tal

aquisição  visava  preservar  o  parque  tecnológico  do Judiciário  Cearense  das  sucessivas  quedas  de

energia  na  região  têm  causado  indisponibilidade  de  serviços  de  TIC,  tais  como  desligamento

inadequado  de  dispositivos  como  computadores  desktop,  telefones  IP  e  switches.  Além  da

indisponibilidade, há ainda o risco de danos aos equipamentos, em especial aos switches de rede, mais

sensíveis  as  oscilações  e  quedas  bruscas  de  energia,  e  aos  computadores  utilizados  para

desenvolvimento e teste de novos serviços e sistemas.

5.1.2.A intensa  utilização  faz  com que  peças  e  componentes  essenciais  ao  seu  pleno

funcionamento sofram desgastes,  implicando no mau funcionamento dos mesmos e/ou degradação

total da operação do equipamento, o que ocasiona consequências extremamente danosas oriundas da

paralisação dos serviços e processos de extrema importância ao Judiciário Cearense.

5.1.3.Concorrente à expansão do parque computacional, os equipamentos foram adquiridos

no  ano  de  2013  e  devido  ao  lapso  temporal  entre  a  aquisição  e  a  data  atual,  os  equipamentos

eventualmente sofreram degradação de suas funcionalidades e devido ao vencimento do seu período de

cobertura de garantia, tais equipamentos ficaram descobertos de serviços de manutenção corretiva,

ensejando assim a paralisação dos mesmos.

5.2. Descrição da Oportunidade ou do Problema

5.2.1.Ainda, verifica-se a necessidade de prover a devida segurança para a rede elétrica

para atender os racks das Unidades Judiciárias da Capital, tais como: 

• Fórum Clóvis Beviláqua; 

• ESMEC;

• Corregedoria  e  TJCE, bem como para atender  os  racks  das  Unidades  Judiciárias  de
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Entrância Final. 

5.2.2.Em face dos computadores serem distribuídos em locais estratégicos onde demandam

a continuidade de funcionamento de sistemas críticos em locais onde há muitas oscilações na rede

elétrica, é salutar a análise de uma solução para a rede elétrica com o intuito de minimizar os prejuízos

causados  por  essas  variações,  propiciando  uma  continuidade  nos  serviços,  evitando  paralisações

devidas às variações na rede elétrica da Concessionária.  Como o fornecimento de energia para os

referidos equipamentos é de suma importância para a execução dos serviços digitais e manipulação de

dados.

5.3. Resultados Pretendidos

5.3.1.Os  nobreaks permitirão a continuidade de vários serviços providos pelo Judiciário

Cearense, entre eles:

5.3.1.1.Gravações de áudio e vídeo nas salas de audiências e salões do Júri dos Fóruns das

Comarcas de entrância Final; 

5.3.1.2.Permitirão que os Servidores da Justiça Cearense que trabalham operando sistemas

críticos administrativos e judiciários possam a tempo, concluir os seus trabalhos e inserir informações

em documentos dos referidos sistemas;

5.3.1.3.Permitirão que equipamentos  como: modens,  servidores  de  arquivos  e  switches

conectados aos  Racks de Comunicação das Comarcas da capital e do interior continuem operando

normalmente durante o período da autonomia elétrica do nobreak.

5.3.1.4.Redução de riscos de indisponibilidade, perda de dados e danificação de recursos

de TIC.

5.4. Ciclo de Vida da Demanda

5.4.1.O  ciclo  de  vida  dessa  solução  é  de  aproximadamente  36  (trinta  e  seis)  meses,

referentes ao período que compreende a vida útil da solução.

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

5.5.1.Todo o público jurisdicionado do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

5.6. Expectativa de entrega da solução

5.6.1.Pretende-se que a solução seja entregue até o mês de setembro do exercício de 2018.

6. METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS

• Indicador 04 do PETI – Índice mínimo de Satisfação do Cliente de TIC.

• Indicador  14  do  PETI  –  Índice  mínimo  de  disponibilidade  de  sistemas

administrativos. Meta: Garantir a Infraestrutura de TIC.

• Indicador 15 do PETI – Índice mínimo de disponibilidade de sistemas judiciais.

Meta: Garantir a Infraestrutura de TIC.



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 à Secretária 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.

Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935
Área Requisitante da Solução

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

Fortaleza, 20 de março de 2018

APROVAÇÃO

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

relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.

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

Contratação, quando da continuidade da Contratação o(a) servidor(a) indicado(a) 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
Autoridade Competente da Área Administrativa

Fortaleza, 20 de março de 2018


