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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 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: Aquisição de computadores servidores para os data centers.

Identificação do Projeto:
Item nº 1 das Contratações da Diretoria de Tecnologia da Informação no Plano Anual 
de Contratações – 2021.

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

Responsável pela Demanda: Anderson Yagi Costa

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

Integrante Demandante: Giuliano Silva de Oliveira Matrícula: 5052858

E-mail do Integrante 
Demandante:

gsilvaoliveira@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7760

3. Motivação/Justificativa

Atualmente o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) possui dois datacenters que 
operam em conjunto para suprir toda a demanda computacional da Instituição. Fazem parte desses 
data centers um conjunto de equipamentos servidores responsáveis por sustentar todos os serviços 
da Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC deste Tribunal. Embora trabalhem em conjunto 
para atender a demanda computacional, cada um destes ambientes computacionais precisa ser capaz 
de  sustentar,  independentemente  do  outro,  toda  a  carga  computacional  do  TJGO.  Isso  se  faz 
necessário  devido  aos  inúmeros  incidentes  e  ações  como:  queda  de  energia;  manutenções 
programadas; quedas de links de internet; queda de link concentrador de dados das demais unidades, 
entre outros, que ocasionam o desligamento completo ou parcial de um dos dois datacenters.

Dessa  forma,  todas  as  contratações  de  equipamentos  de  TI  do  TJGO  destinados  à 
infraestrutura institucional de TIC visam atender ambos os datacenters e em quantidade suficiente 
para que um único ambiente seja capaz suprir todas as necessidades computacionais do TJGO.

Assim, a atual demanda tem como objetivo o estudo, planejamento e avaliação da melhor 
alternativa para suprir as necessidades conforme justificado a seguir:
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Computadores servidores com arquitetura x86 destinados ao ambiente de virtualização
Atualmente, o TJGO possui 100% das aplicações hospedas em ambiente de virtualização, 

sendo esse, portanto, o ambiente computacional mais crítico e que possui maior demanda e, por 
consequência, maior taxa de crescimento.

Atualmente há 11 (onze) equipamentos do tipo computadores servidores, sendo compostos 
por três tipos diferentes de equipamento. Desses 11 servidores, cinco têm mais de oito anos sendo, 
portanto,  um  parque  computacional  assimétrico  em  quantidade  de  servidores,  capacidade  de 
processamento  e  de  memória.  Essa  assimetria  traz  a  necessidade  de  “nivelamento”  através  de 
software, baseado no processador mais antigo e, por consequência, de menor desempenho, gerando, 
assim, prejuízos ao desempenho de todo o ambiente computacional. Assim, justifica-se uma das 
razões de troca de todo parque de servidores destinado a virtualização.

Essa assimetria ocorreu devido a dois fatores. O primeiro foi em decorrência de compras de 
equipamentos  em  momentos  distintos,  havendo,  portanto,  duas  gerações  de  processadores 
diferentes. A segunda razão foi pelo fato do parcelamento em dois lotes, no último processo de 
compra, para atender a Micro e Pequena empresas. Esse parcelamento resultou em equipamentos de 
fabricantes diferentes e com processadores distintos.

Outro fator que motiva a troca dos equipamentos é a defasagem tecnológica. Quando se fala 
em  de  TI,  em  poucos  meses  podem  surgir  novas  tecnologias  que  mudam  completamente  a 
capacidade de um equipamento. 

Em um ambiente  virtual,  o  que  determina  a  quantidade  de  máquinas  virtuais  que  será 
suportada  por  um  equipamento  é,  principalmente,  a  capacidade  e  quantidade  de  núcleos  de 
processador e a quantidade de memória RAM. Quando são comparados os equipamos mais novos 
que são utilizados no TJGO, comprados há cinco anos, verifica-se que estes possuem um pouco 
menos 60% da capacidade computacional dos equipamentos com especificações atuais. Seforem 
comparados com os equipamentos de oito anos atrás, que representa cerca de 45% do parque de 
servidores para virtualização do TJGO, a capacidade de processamento de um equipamento com 
especificações atuais, pode-se considerar que este é 200% superior. Isso significa que, após a troca 
de 11 computadores servidores do parque legado por 10 servidores atualmente em comercialização, 
vislumbra-se um aumento de capacidade de processamento de, no mínimo, 93%, portanto, quase 
que dobrando a capacidade de processamento mesmo reduzindo o número de servidores destinados 
a esse ambiente.

Também contribui  para  a  substituição  dos  equipamentos,  o  fato  que  não  ser  possível  à 
equipe  do  TJGO  suportar  toda  a  carga  computacional  quando  ocorre  algum  incidente  ou 
necessidade de realizar o desligamento de um dos  data centers. Nesse tipo de cenário, parte das 
máquinas virtuais precisam ser desligadas e, por consequência, passa a haver a indisponibilidade de 
algum sistema  e  do  ambiente  de  desenvolvimento  e  homologação,  paralisando  assim  algumas 
atividades de TI, entre outras coisas.

Esclarecemos ainda que os 06 (seis)  últimos equipamentos adquiridos  permanecerão em 
utilização  para  suprir  demandas  de  solução  de  contêiner,  ambiente  de  teste  e  ambiente  de 
desenvolvimento, preservando assim o investimento já realizado. 

Computadores servidores com arquitetura x86 destinados à função de media server para o 
software de backup Veritas Netbackup.

O media server é o equipamento responsável por ler os dados que serão copiados para uma 
unidade  de  cópia  de  segurança  (backup),  ou  seja,  todo  o  processo  de  backup necessita  dessa 
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infraestrutura para ser realizado.
Atualmente, a insfraestrutura tecnológica do TJGO possui dois equipamentos, tipo servidor, 

exercendo a função de media server. Contudo, devido ao grande aumento no volume de dados, essa 
quantidade está no seu limite de capacidade. Isso significa que aproxima-se a possibilidade de se 
extrapolar a janela de backup. A janela de backup é o intervalo de tempo em que os processos de 
cópia de segurança ocorrem sem comprometer o desempenho de uma aplicação. Ou seja, caso a 
solução de backup não seja expandida poderá haver a necessidade de não se executar todo o backup 
ou por executar o backup em horário concomitante com o uso das aplicações. Em ambos os casos, 
surgirão riscos para a disponibilidade da aplicação.

Esclarecemos ainda que os equipamentos atuais permanecerão em uso, embora esses estejam 
com mais de cinco anos, preservando assim o investimento realizado.

Computadores servidores com arquitetura x86 para hospedar parte do serviço de banco de 
dados Oracle do TJGO.

Atualmente está em andamento processo de contratação de banco de dados Oracle como 
serviço  –  Proad  202104000269474.  Isso  significa  que  o  banco  de  dados  de  produção  será 
hospedado em recursos fornecidos pela própria fabricante, não sendo, portanto, necessário aquisição 
de hardware para essa contratação.

Entretanto, o referido projeto tem intenção de preservação do investimento já realizado em 
licenciamento Oracle.  Assim,  estes  equipamentos  visam suprir  a necessidade de  hardware para 
hospedagem  do  serviço  de  banco  de  dados  para  o  ambiente  de  redundância,  garantindo  alta 
disponibilidade.

Conforme já mencionado, possuímos dois  data centers sendo necessário a replicação de 
todos os serviços  em ambos.  Os equipamentos em tela  ficarão em um dos dois  data centers e 
receberão as licenças já adquiridas do software Oracle. 

Assim,  todos  os  objetos  tratados  desta  demanda  são  de  extrema  importância  para  as 
atividades-fim  do  TJGO  pois,  caso  não  sejam adquiridas,  pode  haver  o  comprometimento  do 
funcionamento da infraestrutura básica que suporta todos os sistemas deste Poder. A não aquisição 
desses  produtos  gerará  falta  de  recurso  tanto  na  infraestrutura  quanto  para  os  usuários  finais, 
resultando em diminuição da celeridade da atividade jurisdicional, bem como um alto risco com 
alto impacto de paralisação em momentos de eventuais incidentes com possibilidade de atraso no 
reparo pelo obsoletismo dos equipamentos.

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 e serviços de TIC com excelência, com ferramentas 

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

b) Prover bens e serviços de TIC necessários ao atendimento Institucional, mantendo o 
parque tecnológico existente em nível adequado de recursos;

c) Otimização dos recursos de TIC;
d) Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
e) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
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f) Melhorar o desempenho e disponibilidade dos datacenters do TJGO;
g) Implementação de novas funcionalidades;
h) Continuidade do negócio;
i) 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: Massahide de Oliveira Namba Matrícula: 5111420

E-mail do Integrante 
Técnico:

monamba@tjgo.jus.br Telefone: 3216-7762

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

(datado e assinado 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

(datado e assinado 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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ANDERSON YAGI COSTA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DTI - Presidência
Assinatura CONFIRMADA em 26/04/2021 às 13:03
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GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT
Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2021 às 15:22
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MASSAHIDE DE OLIVEIRA NAMBA
ANALISTA JUDICIÁRIO
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT
Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2021 às 17:30


