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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  Obras,  Centro  de  Comunicação  Social, 
Divisão  de  Infraestrutura  Tecnológica  e  Divisão  de 
Engenharia de Software

Data: 20/01/2020

Nome do Projeto:
Aquisição  de  equipamentos  de  informática  de  alto  desempenho  para  atendimento  à 
Diretoria  de  Obras,  Centro  de  Comunicação  Social,  Divisão  de  Infraestrutura 
Tecnológica e Divisão de Engenharia de Software

Identificação do 
Projeto:

Item  1.3  do  Programa  1  (Parque  Computacional)  do  Plano  de  Aquisições  de  TIC 
2019/2020 (Proad 201810000133856)

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

Área Demandante: Diretoria de Obras 

Integrante 
Demandante:

Luiz Cláudio Dias Ferreira Matrícula:

E-mail do Integrante 
Demandante:

lcdferreira@tjgo.jus.br Telefone:

Área Demandante: Centro de Comunicação Social 

Integrante 
Demandante:

Luciano Augusto de Souza Andrade Matrícula: 5228463

E-mail do Integrante 
Demandante:

lasandrade@tjgo.jus.br Telefone: 3236-5447

Área Demandante: Divisão de Infraestrutura Tecnológica

Integrante 
Demandante:

Giuliano Silva de Oliveira Matrícula:

E-mail do Integrante 
Demandante:

gsilvaoliveira@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7700

Área Demandante: Divisão de Engenharia de Software

Integrante 
Demandante:

Keila Sousa Silva Matrícula:

E-mail do Integrante 
Demandante:

kssilva@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7700
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3. Motivação/Justificativa

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, bem como das redes sociais, 
a comunicação social está cada vez mais imbricada com a imagem. Neste aspecto, o design gráfico, 
a fotografia e o vídeo têm sido imprescindíveis. Assim, diante da necessidade de edição e impressão 
de fotos e vídeos com alta qualidade e desempenho, que fornecesse aos fotógrafos, designers e 
demais profissionais, as ferramentas necessárias para o bom andamento de seus trabalhos, verificou-
se a necessidade de computadores com maior capacidade de processamento e desempenho.

Para  um  serviço  de  qualidade,  faz-se  necessário  que  os  computadores  utilizados 
possibilitem: alta capacidade de processamento de fotos e vídeos em HD e 4K, de modo estável e 
rápido; e, excelente gestão de perfis de cor, que inclui um medidor de cor digital e ferramenta que 
garanta  a  manutenção  e  a  consistência  da  cor  em  qualquer  dispositivo  conectado  tais  como 
impressoras, scanners, câmeras e outros. Entende-se que, com a aquisição desses computadores, os 
trabalhos desempenhados pelo Centro de Comunicação Social, como edição gráfica, tratamento e 
edição  de  fotos  e  vídeos,  bem  como  impressão  digital,  melhorarão  em  qualidade  e  serão 
desenvolvidos com economia de tempo de produção.

As  atribuições  inerentes  aos  servidores/profissionais  da  Diretoria  de  Obras  exigem  a 
utilização de diversos softwares simultaneamente,  tais  como AutoCAD, Revit,  Microsoft  Excel, 
Microsoft Word, Adobe Reader ou Foxit Reader, Mozilla Firefox, no auxílio à execução de serviços 
de elaboração de orçamentos de reformas e obras, levantamento de quantitativos, desenvolvimento 
e visualização de layouts e projetos (arquitetônico, estrutural, fundação, hidrossanitário, prevenção 
e  combate  a  incêndio,  elétrico,  lógico,  mecânico,  climatização,  etc.),  realização  de  estudos  de 
viabilidade  e  serviços  de  manutenção  predial,  elaboração  de  orçamentos  de  reformas  e  obras, 
levantamento  de  quantitativos,  desenvolvimento  e  visualização  de  layouts  e  projetos  os  quais 
exigem  softwares  cada  vez  mais  modernos  e  mais  poder  de  hardware,  e,  por  esse  motivo,  a 
indisponibilidade  de  computadores  com  recursos  adequados,  impacta  negativamente  na 
produtividade de todos os servidores, atrasos na entrega dos serviços e travamentos frequentes.

É importante ressaltar que a maior parte dos softwares essenciais ao desenvolvimento de 
projetos de engenharia e de comunicação social vêm sendo modernizados e, com isso, exigem cada 
vez mais poder de hardware. Tal fato, aliado à necessidade de que as máquinas possuam a maior 
vida útil possível, culmina na necessidade de aquisição de computadores com recursos adequados às 
exigências destas unidades.

Além disso, as Divisões de Infraestrutura Tecnológica e de Engenharia de Software, ambas 
subordinadas à Diretoria de Informática, lidam com inúmeros sistemas de gerenciamento, que são 
muito  onerosos  para  os  computadores  atualmente  utilizados.  Os  computadores  atuais  possuem 
apenas os recursos mínimos para utilização do sistema operacional, editor de texto e navegação 
web, contudo, uma vez que a infraestrutura opera cerca 60 sistemas de gerenciamento, cuja boa 
parte  deles  necessitam  ser  instalados  localmente,  a  especificação  do  equipamento  atualmente 
utilizado  deixa  a  desejar  e  impossibilita  um  trabalho  mais  rápido  da  equipe.  Além  disso,  é 
necessário tratar uma grande quantidade de logs para responder processos de auditorias. Esse logs 
são manipulados localmente e precisam de muita memória e velocidade de acesso ao disco para sua 
manipulação. Houve casos do tratamento desses logs levarem dias.

A  maior  parte  dos  sistemas  utilizados  pela  Diretoria  de  Informática  para  gerenciar 
equipamentos  são  baseados  em  gráficos  que,  devido  a  resolução  atual  de  nossos  monitores, 
necessitamos acessar diversas telas (abas) para obter a informação como um todo. Um monitor de 
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melhor resolução permitiria a consolidação da informação em menos telas, trazendo mais agilidade, 
além gerar maior conforto visual.

Outrossim, é de responsabilidade da Divisão de Engenharia de Software (DES) atender aos 
anseios tecnológicos do Tribunal de Justiça de Goiás, executando os seguintes serviços:

▪ Desenvolvimento  e  Sustentação  (Gestão  corretiva,  adaptativa  e  evolutiva)  de 
Sistemas Web;

▪ Desenvolvimento e Sustentação (Gestão corretiva, adaptativa e evolutiva) de Portais;
▪ Desenvolvimento de Aplicações Mobile (Android e IOS);
▪ Desenvolvimento  Especializado  em  Design  de  Sistemas  Web  e  Mobile 

(Desenvolvimento de layouts para sistemas web, websites e aplicações Android e 
iOS);

As atribuições inerentes aos serviços prestados pela DES exigem a utilização de diversas 
tecnologias,  tais  como,  Eclipse,  Java,  Frameworks,  Gerenciadores  de  Bancos  de  Dados 
(PostgreSQL, Oracle),  Android Studio,  XCode Apple,  Elastic Search,  Flutter,  OpenShift,  Visual 
Studio Code,  entre  outros.  Estas  ferramentas  demandam significativa quantidade  de memória  e 
poder de processamento dos computadores.

Atualmente a configuração dos computadores utilizados pela DES encontra-se obsoleta para 
suportar  o  quantitativo  de  memória  RAM  e  processamento  exigidos  pelas  ferramentas  de 
desenvolvimento,  impactando  negativamente  na  produtividade  dos  servidores  da  Divisão  de 
Engenharia  de  Software,  causando,  muitas  vezes,  atrasos  na  entrega  dos  serviços.  O  cenário 
tecnológico  sofre  avanços  diários,  os  quais  precisam ser  acompanhados  pela  Divisão,  que  lida 
diretamente com a criação de softwares/ferramentas visando modernizar a Justiça do Estado de 
Goiás e auxiliar no aprimoramento dos serviços prestados.

Dessa  forma,  tendo  em vista  as  demandas  apresentas  nos  autos  nº  202001000210188 e 
202002000212566, e levando-se em consideração que a eficiência do trabalho dos servidores está 
diretamente relacionada com o alcance dos objetivos e metas estipulados no Plano Estratégico e 
demais planos relacionados e que atualmente, no parque computacional deste Tribunal não existem 
computadores com as configurações requeridas para as demandas apresentadas, surge a necessidade 
de aquisição dos referidos computadores de alto desempenho.

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

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:
a) Manter, neste Tribunal, produtos de TI com excelência, com ferramentas e recursos 

adequados,  permitindo  projetar  uma redução  do  tempo  de  resposta  às  demandas 
operacionais;

b) Prover bens de TI necessários ao atendimento destas unidades, mantendo o parque 
tecnológico existente em nível adequado de recursos;

c) Otimização dos recursos de TI;
d) Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
e) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
f) Melhorar o desempenho e disponibilidade dos serviços das unidades mencionadas;
g) Modernização e renovação do parque computacional;
h) Continuidade do negócio;
i) Satisfação dos usuários.
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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: Valdemar Ribeiro da Silva Junior Matrícula: 5087210

E-mail do Integrante 
Técnico:

vrsjunior@tjgo.jus.br Telefone: 3216-4157

Integrante Técnico: Giuliano Silva de Oliveira Matrícula:

E-mail do Integrante 
Técnico:

gsilvaoliveira@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7700

Integrante Técnico: Keila Sousa Silva Matrícula:

E-mail do Integrante 
Técnico:

kssilva@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7700

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).

A U T O R I D A D E  C O M P E T E N T E  D A Á R E A D E  T E C N O L O G I A D A 
I N F O R M A Ç Ã O

_____________________________________________
A n d e r s o n  Ya g i  C o s t a

D i r e t o r  d e  I n f o r m á t i c a

(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.

A U T O R I D A D E  C O M P E T E N T E  D A Á R E A A D M I N I S T R AT I VA

_____________________________________________
R o d r i g o  L e a n d r o  d a  S i l v a

D i r e t o r- G e r a l

(assinado e datado digitalmente)
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ANDERSON YAGI COSTA
DIRETOR DE INFORMÁTICA
DTI - Presidência
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VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO
DIVISÃO DE SUPORTE A SERVIÇOS DE TI - DSSTI
Assinatura CONFIRMADA em 02/09/2020 às 16:01
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GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT
Assinatura CONFIRMADA em 02/09/2020 às 14:11


