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1. INTRODUÇÃO

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

contratação de Aquisição de Fitoteca, 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: SETIN/Departamento de Infraestrutura de TI. 

Data: 21 de março de 2018.

Nome do/da Projeto/Aquisição: Aquisição de Fitoteca.

Responsável pela Demanda: Adarildo de Brito Figueiredo.

Matrícula: 8025.

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

Telefone: (085) 3207-7794.

Fonte de Recursos: Tribunal de Justiça.

3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Requisitante

Nome Adarildo de Brito Figueiredo Matrícula 8025

E-mail adarildo@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7794

Integrante Técnico



Nome Francisco Ednisio Nunes Pereira Matrícula 9141

E-mail ednisio.pereira@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7944

Integrante Administrativo

Nome Fabio de Carvalho Leite Matrícula 9594

E-mail Fabio.leite@tjce.jus.br Telefone (85) 3207-7872

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

ID
Objetivo Estratégico

do Requisitante
ID

Necessidades
Elencadas no PETI

01

Aprimorar  a
Governança  e  a
Infraestrutura de TIC

01
Garantir a segurança da

informação

02
Garantir a infraestrutura

de TIC

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.1. Situação Atual

5.1.1. Atualmente o TJCE conta com uma solução de backup de dados composta por duas

Fitotecas  do  tipo  Tape  Library TS  3500  (Seriais:  3584-L53-7826309  e  3584-L53-

7826343),  que foram adquiridos junto ao contrato nº  42/2012, um localizado no Data

Center do TJ - sede Cambeba - e outro no Data Center do Fórum Clóvis Beviláqua, com

suas  manutenções  sendo  atendidas  através  do  CT  nº  11/2016,  aditivo  2.  Esses

equipamentos são de uso da Tecnologia da Informação para cópia de segurança de dados

produzidos pelos sistemas administrativos e jurídicos utilizados pelo TJCE; 

5.1.2. Os Tape Librarys são equipamentos eletrônicos  usados para realizar backup em fita

magnética para armazenamento duradouro de dados. Possuem mecanismos chamados de

drives além de um robô(mecanismo automatizado) que atuam manipulando as fitas para

leitura e gravação dos dados produzidos;

5.1.3. Hoje, o TJCE conta com essa solução de backup que já está desatualizada devido ao

tempo  de  uso  e  a  necessidade  de  aumento  de  velocidade  de  leitura/escrita  nas  fitas

reduzindo o tempo de backup; 

5.1.4. Possuímos uma janela de tempo, para o backup full semanal, em torno de 23(vinte e

três) horas para o banco de dados Oracle, onde estão os backups de dados do PG, SG,

SAJADM, dentre outros sistemas,  ocupando um volume em torno de 21 TB. Em um

futuro próximo esse tempo deverá naturalmente crescer devido ao acréscimo no volume

de  dados  armazenados,  comprometendo  assim  a  realização  dos  backup  diários

consecutivos ao backup full citado;



5.1.5. Atualmente o TJCE possui uma capacidade de armazenamento em torno de 780 TB de

dados através de 520(quinhentos e vinte) slots LTO 5 na solução de backup em uso, citado

no item 5.1.1 acima, operando aproximadamente a 06(seis) anos. Fazendo uma projeção

de uso para os próximos 03(três) anos de utilização para a nova solução de backup, com

acréscimos de 20 a 23% de crescimento ao longo desse período, teremos uma estimativa

máxima de 480 TB de dados a serem armazenados.

 

5.2. Descrição da Oportunidade ou do Problema

5.2.1. De acordo com os dados apresentados acima, sugerimos a aquisição de uma solução de

armazenamento para longos períodos, baseada no aumento de capacidade de backup, e

diminuição em sua janela, no intuito de atender técnica e economicamente às necessidades

do TJCE.

5.3.  Motivação da Demanda

5.3.1. A contratação  permitirá  diminuir  o  tempo  de  backup,  e  expandir  a  capacidade  de

armazenamento da atual solução de backup.

5.4. Resultados Pretendidos

5.4.1. Gerar maior rapidez no backup e aumentar a capacidade de armazenamento de dados

gerados pelo TJCE.

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

e seguro pelo ganho de performance devido a modernização dos ativos relacionados, de

forma  a  possibilitar  diminuição  na  janela  de  backup(tempo  de  backup) dos  sistemas

administrativos e judiciais do TJCE.

5.5. Ciclo de Vida da Demanda

5.5.1. A expectativa de uso(em garantia) deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses,

para a solução de backup de longa duração.

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

5.6.1. Todos os usuários de sistemas administrativos e judiciais, bem como, todo o público

jurisdicionado que utiliza, direta ou indiretamente, os serviços de informática do TJCE.

5.7. Expectativa de entrega da solução

5.7.1. A expectativa de entrega da solução é para o 2º semestre de 2018.

6. METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS

6.1.  Contribuir  para  o  cumprimento  do  indicador  12  do  Peti  2015-2020:  “Índice  de

incidentes de segurança de TIC tratados”;



6.2.  Implementar controles que contribuirão para o cumprimento do indicador 13 do Peti

2015-2020: “Índice de controles de segurança de TIC implementados”.

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 a Secretária 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 (em substituição)

Cristiano Henrique Lima de Carvalho -
5198

Área de Tecnologia da Informação
Fortaleza, 02 de abril 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, 02 de abril de 2018.


