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1. INTRODUÇÃO

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

contratação  Solução  de  ambiente  de  colaboração,  integração  e  comunicação  corporativa  em

nuvem, a fim de atender as necessidades do TJCE, 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: Gerência De Infraestrutura De TI – TJCEGINFRATI

Data: 20/10/2020

Nome do/da Projeto/Aquisição: Solução de Serviços Integrados para Solução de Colaboração.

Responsável pela Demanda: Heldir Sampaio Silva 

Matrícula: 9630

E-mail do Responsável: heldir.sampaio@tjce.jus.br 

Telefone: (85) 3207-7944/7756/6850

Fonte de Recursos: Programa de Modernização do Judiciário Cearense – PROMOJUD.

mailto:heldir.sampaio@tjce.jus.br


3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Requisitante

Nome Cristiano Henrique Lima de Carvalho Matrícula 5198

E-mail cristiano.carvalho@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7944/7756/6850

Integrante Técnico

Nome Heldir Sampaio Silva Matrícula 9630

E-mail heldir.sampaio@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7944/7756/6850

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

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.1. Situação Atual

Desde a institucionalização do teletrabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará –

TJCE,  em decorrência  da  pandemia  do  COVID-19,  demandou-se,  de forma  massiva,  soluções  de

trabalho remoto, de forma que as atividades laborais não fiquem prejudicadas. Para tal demanda, o

Órgão, por intermédio da Secretaria de Tecnologia – SETIN, buscou viabilizar as operações remotas

executadas pelos servidores e demais colaboradores que compõem seu quadro funcional, fornecendo

os recursos tecnológicos cabíveis para que realizassem suas atividades-fim de forma eficiente e segura.

As  atividades  remotas  acima  mencionadas  fazem  parte  de  um  complexo  de  serviços

integrados, tais como:

• Utilização de pacotes de software de escritório;

• Utilização  de  serviço  de  correio  eletrônico  (e-mail)  bem  como  serviço  de

Agenda/Calendário, com integração com dispositivos móveis;

• Criação e utilização de formulários para coleta de informações corporativas;

• Ferramente de Chat;

• Armazenamento de arquivos;

• Gerenciamento de atividades;

Levando  em  consideração  que  para  manter  a  disponibilidade,  integração,  segurança,

estabilidade e o controle de tais meios, faz-se necessário uso intensivo de recursos orçamentários e de
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tecnologia da informação do TJCE. 

Como forma de prover o atendimento às demandas atuais e dimensionar o dispêndio dos

referidos  recursos,  é  salutar  a  busca  por  soluções  de serviços  de nuvem de mercado,  robustas,  já

homologadas por entes públicos, com custos operacionais razoáveis às disponibilidades orçamentárias.

5.2. Descrição da Oportunidade ou do Problema

Segundo o disposto no Art. 6º da Resolução Do Órgão Especial Nº 22/2016, 1 de Julho

de 2016,  que dispõe sobre as competências da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE):

Compete ao Departamento de Infraestrutura de TI:

I – planejar, dirigir e coordenar as atividades de prospecção

tecnológica,  análise,  especificação,  desenvolvimento,  implantação,

manutenção  e  documentação  relativas  à  infraestrutura  operacional  de

Tecnologia da Informação do Poder Judiciário cearense;

II – propor alternativas tecnológicas relacionadas aos produtos

adotados e aos serviços prestados, com intuito de modernizar e aperfeiçoar

os procedimentos;

III – efetuar estudos técnicos e elaborar projetos e planos de

ação para a expansão ou modificação dos equipamentos e dos programas

utilizados no âmbito da Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Poder

Judiciário cearense, em conformidade com metas e diretrizes estabelecidas;

IV  –  atuar  nas  contratações  de  soluções  de  Tecnologia  da

Informação e Comunicação, referentes à sua área de atuação, executando os

procedimentos definidos nos normativos emanados pelo Conselho Nacional

de Justiça, órgãos de controle e legislação correlata.

À vista  disso,  a  necessidade  de  equacionar  a  produtividade  remota  com a  presencial,

implica em conceituar  a modernização do ambiente de trabalho do Judiciário Cearense através da

introdução de soluções integradas de colaboração. 

O TJCE já finalizou inúmeros mapeamento de processos de trabalho e está em definição de

metas  de produtividade de seus servidores.  Com as restrições governamentais  para contratação de

pessoal, cresce a importância de aumento da produtividade, com espaços de trabalho digitais, flexíveis,

funcionais e integrados, onde a tecnologia da informação é um fator chave nesse processo. Portanto, é

essencial  a  integração  de  ferramentas  de  colaboração,  compartilhamento,  comunicação,

armazenamento de dados e documentos etc.

Da mesma forma a integração de soluções, com aquisição de serviços, implica em dedicar

seu  quadro  funcional  de  tecnologia  da  Informação  para  atividades  de  gestão  e  inovação.  Essas

justificativas vêm corroborar com o quadro de pessoas deslocadas para a modalidade teletrabalho no

órgão, onde as necessidades de ferramentas integradas são essenciais para maior produtividade e sua

gestão.



Cabe destacar  que  as  funcionalidades  das  ferramentas  de  colaboração são amplamente

conhecidas e utilizadas pelos usuários, ou seja, já estão estabelecidas no mercado e dispensam novas

configurações e treinamentos, sendo, em sua maioria, transparentes para os usuários e de uso habitual.

É oportuno mencionar a atual conjuntura do ambiente de correio eletrônico do TJCE. O

mesmo utiliza uma base obsoleta, sem atualização e/ou suporte técnico. Não obstante, a plataforma

não possui integração com chat, voz, vídeo e conferência on-line, o que exige do usuário o uso de

ferramentas de comunicação distintas para cada uma das suas necessidades de comunicação.

5.3. Resultados Pretendidos

A disponibilização de um ambiente de colaboração amplo proverá inúmeros recursos de

integrações aos clientes internos – tais como: videoconferências, treinamentos a distância, escritórios

virtuais, compartilhamento e colaboração de documentos e/ou ideias, dentre outras. 

No âmbito institucional podemos citar como resultados: 

•O foco nas atividades-fim e no cumprimento de indicadores do Judiciário Cearense;

•Redução do comprometimento orçamentário em expansões de infraestrutura e sistemas

específicos dedicados à sustentação de um ambiente de nuvem privado. Permitindo, ainda, a criação

um modelo  de  negócios  estratégico  com alinhamento  aos  anseios  do  Planejamento  Estratégico  e

demais Planos Diretores de TI.

•Racionalização dos custos operacionais e de infraestrutura, obtida através da redução de

custos para a aquisição e renovação de licenças para pacotes de software de escritório (contemplando

todas as funcionalidades demandas pelos usuários de TIC) e da redução de custos para a aquisição e

renovação de licenças para servidor de correio eletrônico(e-mail)

No âmbito técnico/científico podemos citar como resultados:

• Maior  confiabilidade  e  segurança  graças  às  funcionalidades  de  recuperação,

gerenciamento global e recursos de privacidade, os dados TJCE permanecerão seguros e protegidos o

tempo todo e de forma integrada e facilmente gerenciada;

• Integração de serviços  como ferramentas  de  escritório,  ferramenta  de colaboração e

comunicação  para  usuários  e  grupos  de  trabalho  tornando  o  espaço  de  trabalho  do  usuário  mais

eficiente e produtivo;

• Possibilidade de transição em estágios: o TJCE poderá fazer a transição para a nuvem

em estágios permitindo combinar serviços em suas instalações com serviços em nuvem (chamados de

cenários híbridos);

• Expansão  da  capacidade  de  armazenamento  de  dados  digitais  para  as  unidades  de

trabalho do TJCE;



• Desoneração dos servidores de armazenamento de arquivos;

•

• Desoneração das rotinas de backups relativas ao armazenamento de arquivos gerais, de

documentos e, especialmente, de mídia como imagens e vídeos;

• Uma plataforma colaborativa permite uma otimização do trabalho dos magistrados e

servidores nas seguintes frentes:

◦ Gestão da disponibilidade de recursos;

◦ Trabalho remoto;

◦ Contatos  disponíveis  na  plataforma  de  correio  a  todo  tempo,  inclusive  contatos  de

smartfones;

◦ Colaboração com Mobilidade via internet ou 4G;

◦ Gerência dos e-mails enviados: Garantiria a entrega do e-mail enviado;

◦ Interface  Padrão:  Interface  (tela)  única  ou  com a  mesma usabilidade  para  todos  os

produtos; e

◦ Comunicador: Chat para todos usuários e possibilitando integração, transmissão de voz

e vídeo.

5.4. Ciclo de Vida da Demanda

Definimos 12 (doze) meses o ciclo de vida desta demanda.

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

Todo o Poder Judiciário Cearense e seus usuários são clientes desta solução de TI.

5.6. Expectativa de entrega da solução

Esta Solução de Tecnologia da Informação deve estar disponível em Julho de 2021.

6. METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS

A contratação  de  Solução  de  ambiente  de  colaboração,  integração  e  comunicação

corporativa em nuvem, está alinhada e presente no mapa do Planejamento Estratégico do TJCE 2030

com os objetivos de:

• PROVER  SOLUÇÕES  DE  TIC  INOVADORAS  E  INTEGRADAS  PARA  A

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL;

• FORTALECER A INTELIGÊNCIA DE DADOS E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.



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 de Tecnologia da Informação 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.

Heldir Sampaio Silva – 9630
Área Requisitante da Solução

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

Fortaleza, 20 de outubro de 2020

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 outubro de 2020


