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1. Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Este  documento  tem por  finalidade  formalizar  o  início  do processo de planejamento  da 
contratação  de  TI,  vincular  as  necessidades  da  contratação  aos  objetivos  estratégicos  e  às 
necessidades corporativas da instituição e instituir a equipe de planejamento da contratação, em 
atendimento às diretrizes definidas pela Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

2. Identificação da Área Demandante da Solução

Diretoria/Divisão/área: Diretoria de Informática do TJGO. Data: 03/08/2020

Nome do Projeto: Aquisição de solução de armazenamento de dados

Identificação do 
Projeto:

Item 2.8 do Programa 2 (Infraestrutura de TIC) do Plano de Aquisições de TIC.

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

Responsável pela 
Demanda:

Giuliano Silva de Oliveira Matrícula: 5052858

E-mail do Responsável: gsilvaoliveira@tjgo.jus.br Telefone: 3216-2469

Integrante 
Demandante:

Giuliano Silva de Oliveira Matrícula: 5052858

E-mail do Integrante 
Demandante:

gsilvaoliveira@tjgo.jus.br Telefone: 3216-2469

3. Motivação/Justificativa

A Tecnologia da Informação (TI) é um dos principais agentes de mudanças organizacionais. 
Sua  utilização  deve  atentar-se  para  as  questões  estratégicas  de  apoio  à  integração  operacional, 
organizacional  e  funcional.  A correta  utilização  dos  recursos  da  tecnologia  contribui  para  um 
ambiente institucional moderno, integrando as ações de todos os setores, sendo a informatização um 
fator crítico de sucesso institucional.

O armazenamento de dados (storage) é uma das áreas mais crítica da TI e, portanto, exige 
atenção especial.  O TJGO possui  atualmente  duas  necessidades  distintas  de armazenamento.  A 
primeira é destinada a dados, como os bancos de dados, que precisam ser disponibilizados de forma 
muito  rápida,  em  poucos  milissegundos,  sob  pena  de  comprometerem  o  funcionamento  das 
aplicações institucionais, como o Projudi/PJD. Os outros dados são do tipo estáticos, que quando 
requeridos podem aguardar um ou dois segundos, sem comprometer o uso da aplicação. Como 
exemplo desses dados são os processos digitalizados.
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Esta  contração  tem  como  objetivo  primário  suprir  a  demanda  do  Judiciário  para 
armazenamento de dados que necessitam de alta performance e alto volume de dados. Portanto, não 
visa a completa substituição dos equipamentos atualmente em uso, e sim sua expansão através de 
licenciamento adicional, paralelamente a adição de uma nova solução de storage.

A solução  atual  de  armazenamento,  destinado  aos  dados  em  produção,  está  com uma 
ocupação  de  88% (oitenta  e  oito  por cento).  Eventualmente,  em procedimentos  internos  de 
movimentação  de  dados  para  manutenção  ou  testes,  necessitamos  de  volume  de  dados 
significativos.  A disponibilidade atual  já não suporta  essas movimentações para bases de dados 
como a do Projudi e alguns servidores de arquivos. A ausência dessas áreas para movimentação 
poderia comprometer o funcionamento de aplicações e até mesmo gerar risco de perda de dados, 
caso tenhamos que fazer algum tipo de movimentação de dados sem área suficiente. 

Existe  também  a  questão  do  storage que  utilizamos  para  armazenamento  de  cópia  de 
segurança (backup). Devido a sua limitação de capacidade e pelo fato de estar com nove anos de 
uso, sendo os últimos quatro sem suporte de manutenção (pelo altíssimo custo) haveria necessidade 
de que fosse substituído. Atualmente limitamos o tempo de alguns backups a apenas duas semanas, 
pois não possuímos áreas de armazenamento para retenção de backups para longos períodos, o que 
seria mais adequado à realidade do TJGO. Com a contratação pretendida nesse projeto, juntamente 
com a contração pretendida em outro projeto (armazenamento na nuvem), é possível liberar o atual 
storage para ser usado como repositório de backup. 

Somente por esse aspecto já se justificaria a aquisição de novas áreas de armazenamento. 
Contudo, é imprescindível considerar-se também que as demandas futuras e alta taxa de ocupação 
dos storages. Com a atual de taxa de ocupação, projetamos o esgotamento completo do storage em 
fevereiro de 2021. Contudo, ao se considerar projetos que estão previstos para acontecer ainda esse 
ano,  como  gravação  de  audiências  remotas,  digitalização  do  acervo  de  processos  físicos  das 
comarcas do interior, armazenamento de vídeo audiências, dentre de outros, fica evidente que há 
um risco de até dezembro de 2020 desse ano se esgotar a área de armazenamento.

Este documento tem como objetivo tratar sobre a demanda por novo  storage e licença de 
desduplicação e compressão para a solução atual de storage, enquanto a contratação de serviço de 
armazenamento na nuvem será tratada em outro processo.

4. Resultados e Benefícios a serem alcançados com a solução de TI

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:

a) Manter com excelência os serviços de TIC, permitindo projetar uma redução do 
tempo de resposta às demandas operacionais internas;

b) Modernizar a solução de armazenamento do TJGO;

c) Otimização dos recursos de TIC;

d) Melhorar a segurança e governabilidade dos serviços de TIC;
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e) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;

f) Melhorar o desempenho e disponibilidade das aplicações do TJGO;

g) Otimizar o gerenciamento entre o espaço disponível para acesso e para cópias de 
segurança;

h) Atender à crescente demanda por novos serviços que exigem equipamentos mais 
eficientes e maior disponibilidade do serviço de armazenamento, sobretudo com 
equipamentos em fase de produção e com garantia do fabricante;

5. Alinhamento Estratégico

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
PE 2015/2020

Id
MACRODESAFIOS A SEREM 

ALCANÇADOS
Id

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A SEREM 
ALCANÇADOS

1
Melhoria da Infraestrutura e Governança de 
TIC

1

Objetivo 15 – Aumentar a maturidade em 
governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – TIC, visando ao aprimoramento dos 
processos e a entrega de serviços de TIC com 
qualidade e eficiência.

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PETIC 2015/2020

Id
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 

SEREM ALCANÇADOS
Id

NECESSIDADES ELENCADAS NO PETIC
(metas ou ações)

1
Objetivo 01 – Primar pela satisfação dos 
usuários

1
Meta 01 – Garantir 80% de satisfação dos usuários 
internos de TIC

2
Objetivo 02 – Aprimorar a segurança da 
informação

2
Meta 02 – Garantir 70% de satisfação dos usuários 
externos de TIC

3
Objetivo 08 – Prover infraestrutura de TIC 
apropriada às atividades judiciais e 
administrativas
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6. Identificação da Área de Tecnologia da Informação

Integrante Técnico: João Henrique Bueno Fecchio Matrícula: 5107776

E-mail do Integrante 
Técnico:

jhfecchio@tjgo.jus.br Telefone: 3216-2431

Integrante Técnico: Massahide de Oliveira Namba Matrícula: 5111420

E-mail do Integrante 
Técnico:

monamba@tjgo.jus.br Telefone: 3216-2431

Em conformidade com o art. 4°, da Resolução 182/2013, de 17 de Outubro de 2013, emitida 
pelo Conselho Nacional de Justiça, a área de Tecnologia da Informação avaliará o alinhamento da 
contratação ao PDTI e indicará o(s) Integrante(s) Técnico(s).

AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

_____________________________________________
Anderson Yagi Costa

Diretor de Informática

(assinado e datado digitalmente)
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7. Identificação da Área Administrativa

Integrante 
Administrativo:

Matrícula:

E-mail do Integrante 
Administrativo:

Telefone:

Aprovo o prosseguimento do planejamento da contratação, considerando sua relevância e 
oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. Desta 
forma, institui-se a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art. 12° e 13º, da 
Resolução 182/2013, de 17 de Outubro de 2013, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça.

AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

_____________________________________________
Rodrigo Leandro da Silva

Diretor-Geral

(assinado e datado digitalmente)
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