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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.

2. Identificação da Área Demandante da Solução

Diretoria/Divisão/área: Divisão de Infraestrutura Tecnológica (DIT) Data: 29/03/2021

Nome do Projeto: Contratação de solução de firewall

Identificação do 
Projeto:

Item nº 3 das Contratações da Diretoria de Tecnologia da Informação no Plano Anual de 
Contratações – 2021

Responsável pela 
Demanda:

Anderson Yagi Costa

E-mail do Responsável: aycosta@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7700

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

Integrante 
Demandante:

Daniel Caetano de Moraes Junior Matrícula: 5109442

E-mail do Integrante 
Demandante:

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

3. Motivação/Justificativa

O Tribunal de Justiça de Goiás, desde 2016 faz uso de uma solução de firewall chamada de 
Next Generation Firewall (NGFW) – adquirida no passado por meio do processo administrativo 
Proad  201602000013846,  Edital  de  Licitação  TJGO  nº  042/2015.  Este  tipo  de  equipamento 
funciona como uma espécie de ponto centralizador de todo o tráfego das mais de 300 redes internas 
do TJGO e da Internet. É ele quem vai determinar, com base em regras pré-configuradas ou com 
base nas permissões de acesso de um usuário, qual tráfego pode passar de uma rede para outra. Da 
mesma sorte, esta solução também tem a habilidade de abrir os pacotes de dados para verificar, com 
base em assinaturas ou mesmo com base comportamental,  se trata-se de um tipo de ataque ou 
tráfego malicioso.

A solução NGFW, pela própria característica de gestor de tráfego, é também o ponto central – a 
confluência do tráfego de todas as redes do TJGO. Isto quer dizer que, na eventual falha deste 
equipamento  ou  solução  TODA a  rede  do  Tribunal  para  de  funcionar,  bem como  TODOS os 
serviços de informática, tamanha a sua importância.

Nos últimos anos e em especial durante a pandemia de Coronavirus / COVID-19, a solução de 
firewall do TJGO tem se mostrado extremamente robusta, proporcionando tanto o acesso remoto 
aos serviços internos em regime de teletrabalho/homeoffice (via VPN) quanto protegendo a rede de 
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dados do TJGO contra ataques dirigidos (como os que aconteceram contra o STJ e demais órgãos 
Governamentais):

Brasil sofre seu maior ataque hacker da história – Superior Tribunal de 
Justiça,  Ministério  da  Saúde  e  Distrito  Federal  foram  alvos  de 
cibercriminosos,  que  obtiveram  acesso  a  informações  sigilosas.  
Disponível  em:  <https://veja.abril.com.br/blog/radar-economico/brasil-
sofre-seu-maior-ataque-hacker-da-historia/>. Acesso em 12 abril 2021.

STJ  restabelece  sistemas  de  informática  15  dias  depois  de  ataque 
hacker - A reabilitação do sistema foi concluída 15 dias depois do ataque 
hacker que culminou na suspensão dos julgamentos em todos os colegiados 
do tribunal. Prazos processuais tiveram de ser interrompidos.
Disponível  em:  <https://www.poder360.com.br/justica/stj-restabelece-
sistemas-de-informatica-15-dias-depois-de-ataque-hacker/>.  Acesso  em  12 
abril 2021.

Importante dizer também que a atual solução de firewall do TJGO está ambientada em forma de 
cluster (conjunto de equipamentos), de maneira que parte do cluster opera dentro do Datacenter da 
sala cofre (TJGO) e outra parte opera dentro do Datacenter do contêiner (Fórum Cível). Este modo 
de operação permite uma redundância de modo que em caso de falhas ou catástrofes associadas a 
um Datacenter, o outro pode seguir operando, garantindo assim a continuidade dos serviços de T.I. 
oferecidos pelo Tribunal.

Dado que novos ataques, vírus, malwares e outros tipos de tráfegos maliciosos surgem todos os 
dias, diariamente o fabricante também atualiza a base de dados de ameaças para que o equipamento 
possa  aprender  a  se  defender  contra  elas,  proporcionando,  assim,  segurança  a  todo  ambiente 
computacional do TJGO inclusos estes: Projudi, PJD, Webmail, Fileserver, Proad, Sites internos e 
externos bem como todo e qualquer ambiente computacional do TJGO. Como dito anteriormente, a 
solução tem uma característica centralizadora de TODO o tráfego de rede da instituição, o que lhe 
possibilita o monitoramento de todo este tráfego.

Esta solução está em produção desde 2016 e o contrato de manutenção, suporte e atualização da 
base de dados por parte do fabricante expira no mês de abril de 2021 (06/04 para o Contêiner do 
Fórum Cível e 26/04 para a Sala Cofre do TJGO). Isto significa que o equipamento como está, 
ainda continuará funcionando, pois é de propriedade deste Tribunal. Todavia, o serviço de suporte 
para implementação de novas facilidades, novas tratativas de ameaças, novas assinaturas conta as 
novas ameaças que surgirem após o fim do contrato, não estarão mais à disposição da Instituição.

Outro problema é que o equipamento (PA-5050) entrou no que se chama end-of-sales no final 
de 2019, o que quer dizer que o mesmo já não é mais produzido e começa a não receber mais todas 
as novas atualizações e melhorias disponibilizadas ao mercado pelo fabricante. Isto quer dizer que 
no momento em que se encerra o suporte, o TJGO já não dispõe mais de tudo o que o fabricante 
tem oferecido no quesito facilidades e novas tecnologias para auxílio na administração do dia-a-dia 
do equipamento, o que convém ressaltar que trata-se de um risco extremo, com alta probabilidade 
de ocorrência e enorme impacto.

Assim, o objetivo deste projeto constitui-se na renovação, por meio de processo licitatório, do 
serviço de Suporte, Manutenção e Atualização da atual Solução de NGFW bem como a consequente 
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substituição dos atuais equipamentos por outros equivalentes ou superiores que ainda estejam em 
linha de produção (PA-5220 ou superior) pelo prazo de 60 meses.

Na estruturação da rede de informática deste Tribunal, a fim de se buscar, diretamente, 
economia de escala tanto na aquisição de novos produtos, e indiretamente economia na capacitação 
profissional de seus servidores adotou-se a estratégia de padronizar (sempre que possível) produtos 
de hardware e software, em especial quando estes são competitivos no mercado e que atendam aos 
requisitos técnicos da Diretoria de Tecnologia da Informação, quais sejam o de oferecer tanto à 
sociedade quanto aos servidores e magistrados um serviço continuado, estável e de qualidade. Isto 
posto, dentre as justificativas para a manutenção de mesma marca e fabricante no projeto de NGFW, 
destacam-se três:

A primeira é a questão financeira imediata, o custo tangível. Em estudo realizado pela Divisão 
de Infraestrutura Tecnológica (em anexo), foram analisadas as soluções líderes do mercado (Figura 
1 – Quadro comparativo do Gartner) e constatou-se que a proposta de renovação da atual solução 
(Palo Alto Networks) por outra de mesmo fabricante é a mais vantajosa financeiramente frente as 
demais líderes de mercado (Fortinet, CheckPoint).

Importante salientar que: não haveria custo de novo treinamento visto a equipe já dominar a 
solução como um todo e,  além disso a  solução atualmente em produção é  a  líder  absoluta  de 
mercado, o que indica que a Instituição está bem servida e posicionada quanto a manutenção desta 
solução/fabricante.

Ainda  no  âmbito  financeiro,  foi  realizado  um  estudo  também  elencando  os  contratos 
celebrados com a administração disponíveis no mercado para a solução Palo Alto. Dado que os 
Editais são muito peculiares, alguns com apenas 2 equipamentos, outros com 36 meses de garantia, 
outros com um ou outro recurso a menos, foi realizado um estudo comparativo onde foram feitos 
cálculos proporcionais para alinharmos todos os Editais no mesmo patamar da solução pretendida, 
qual seja com 60 meses de garantia, 4 equipamentos e todas com as mesmas funcionalidades. Neste 
cenário, cujo estudo também segue em anexo, a proposta de renovação do suporte e atualizações, 
junto com a atualização de hardware (troca dos equipamentos por outros mais modernos) também 
se mostrou mais vantajosa financeiramente do que os Editais e contratos celebrados com outros 
órgãos da Administração Pública.

É importante destacar aqui o momento no qual vivemos. Dado que este estudo começou a se 
realizar em 2020, o dólar aumentou consideravelmente desde então, de maneira que a proposta de 
renovação passa  a  ser  duplamente  atraente,  tanto  pelo  valor  da  moeda amerciana,  quanto  pelo 
posicionamento frente à concorrência.

Finalmente, importante salientar que o objetiva-se a atualização do hardware e não somente 
renovando as assinaturas e suporte. O TJGO passaria a contar com um equipamento mais novo e 
ainda em linha de produção, sendo inclusive melhor que o equipamento atual (já descontinuado, 
sendo portanto, um potencial risco no ambiente computacional).
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Figura 1: Gartner - Quadrante Mágico - Soluções Líderes em NGFW em Novmebro de 2020.

A segunda justificativa trata da inexistência da necessidade de redesenho da infraestrutura de 
rede e consequente indisponibilidade dos serviços de T.I. oferecidos pelo TJGO. Ainda que todas as 
soluções concorrentes tratem da mesma solução, qual seja um Next Generation Firewall, cada uma 
possui sua peculiaridade e maneira de atuação na rede.

Dito isto e dado o nível de dependência e integração que a Infraestrutura de rede do TJGO 
possui  atualmente  com  a  solução,  seria  certo  dizer  que  tecnicamente  é  impossível  realizar  a 
migração para outro fabricante sem que haja intercorrências. Elas podem variar desde minutos de 
indisponibilidade (pouco provável) até a horas e dias de intermitência (bem mais provável) até que 
a equipe domine o  modus operandi da nova solução. Ou seja, para a continuidade da atividade 
jurisdicional,  totalmente  dependente  de  recursos  tecnológicos,  vislumbra-se  um  risco  de  alta 
probabilidade e impacto.

Neste  sentido,  é  imperioso  analisar-se  sob  outro  imprescindível  aspecto,  qual  seja  o  custo 
intangível: quanto custaria ao TJGO ficar um dia ou uma semana com Projudi / Webmail / Proad /  
Fileserver (e outras dezenas de serviços) e até mesmo VPN (que provê a conexão para trabalho) 
inacessível? Qual seria o prejuízo à imagem da instituição?

Nº Processo PROAD: 202104000269603

Assinado digitalmente por: ANDERSON YAGI COSTA, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; e outros, em 16/04/2021 às 17:44.
Para validar este documento informe o código 401695687949 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria de Tecnologia da Informação

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC

Revisão: 004 Código/Versão: NCA-003 Página: 5/8

Este risco é inexistente em se mantendo a continuidade da solução atual, visto que a equipe de 
gerenciamento já possui total domínio da ferramenta e larga experiência em todos os aspectos que a 
solução oferece.

Ainda neste aspecto, considerando o fato da equipe responsável (extremamente enxuta, tendo 
apenas duas pessoas na equipe de firewall), trabalhar com algo mais assertivo possibilita a liberação 
da mão de obra para outros projetos e demandas deste departamento.

A terceira e não menos importante justificativa trata das consequências de uma mudança de 
tecnologia  em um momento  ímpar  no  qual  vivemos,  que  é  a  Pandemia  do  Coronavírus.  Uma 
mudança de tecnologia implicaria necessariamente em um maior fluxo de pessoas nas dependências 
do TJGO; sejam os próprios técnicos realizando configurações de equipamento  in loco; sejam os 
usuários de teletrabalho/homeoffice tendo que se deslocar até a sede do TJGO para reconfigurar 
novo cliente de VPN em seus computadores pessoais; seja pelo risco de intermitência do serviço de 
VPN que forçaria as pessoas a trabalharem presencialmente nos prédios do TJGO.

Nesse contexto, a Divisão de Infraestrutura Tecnológica tem por objetivo dar continuidade ao 
hardware e software empregados nesta solução. O objeto pretendido possui embasamento técnico e 
vai ao encontro das recomendações do Egrégio Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 
nº. 747/2008 – Plenário que diz:

“A  indicação  de  marca  na  especificação  de  produtos  de  
informática  pode  ser  aceita  frente  ao  princípio  da  
padronização  previsto  no  art.  15,  inciso  I,  da  Lei  nº  
8.666/1993, desde que a decisão administrativa que venha a  
identificar  o  produto  pela  sua  marca  seja  
circunstanciadamente motivada e demonstre ser esta a opção,  
em  termos  técnicos  e  econômicos,  mais  vantajosa  para  a  
administração”.

Portanto, a presente demanda tem como objetivo o estudo sobre a viabilidade de projeto de 
segurança / firewall para atender às necessidades tecnológicas deste Tribunal.

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

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:
• Permitir  que  os  administradores  de  TI  aprimorem o  controle  e  simplifiquem  as 

tarefas diárias;
• Reduzir a complexidade e o custo de gerenciamento de todo ambiente tecnológico;
• Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
• Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
• Melhorar  o  desempenho  e  garantir  o  acesso  do  jurisdicionado,  provendo 

disponibilidade dos sistemas provendo meio de proteção a ataques cibernéticos;
• Manter, neste Tribunal, serviços de TI com excelência, com ferramentas e recursos 

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

• Manter o parque de software de acordo com as leis de direito autoral e regras de 
licenciamento dos fabricantes;
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• Continuidade do negócio;
• Satisfação dos usuários.

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: Daniel Caetano de Moraes Júnior Matrícula: 5109442

E-mail do Integrante 
Técnico:

dcmjunior@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).

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

(assinado e datado digitalmente)
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  Te c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o
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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

(assinado e datado digitalmente)
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
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
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DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DTI - Presidência
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GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO
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Assinatura CONFIRMADA em 16/04/2021 às 17:59
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ANALISTA JUDICIÁRIO
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