Poder Judiciário
Justiça Comum
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO nº 2020184207 (PA-TJ)

Assunto: COMPRA / CONTRATAÇÃO - Plano de Contratações de TI 2021
Data da Autuação: 14/12/2020
Parte: Diretoria de Tecnologia da Informacao / Tribunal de Justica e outros(1)

Memorando Nº 055/2020 – DITEC
Ao Exmo. Des. Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba
Assunto: Plano de Contratações de TI para 2021
João Pessoa/PB, 11 de dezembro de 2020.

Senhor Presidente,

Em cumprimento aos termos do §1º, do Art. 7º, da Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, encaminhamos o Plano de Contratações em
Soluções de TI, para o ano de 2021.
De acordo com o §2º, do Art. 7º, da referida Resolução, o Plano de Contratações
em Soluções de TI deverá ser revisado periodicamente, pela Diretoria de Tecnologia da
Informação – DITEC, com aval do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação
– CGovTI, para fins de adequação às novas contratações necessárias, à dotação
orçamentária e financeira disponibilizada para o exercício e, principalmente, para o
devido alinhamento às diretrizes estratégicas da Corte e ao Plano Diretor de Tecnologia
da Informação – PDTI do biênio 2020/2021.
. Neste sentido, solicitamos deliberação e autorização da Presidência para
iniciar o planejamento das contratações, através da elaboração dos estudos
preliminares de cada contratação relacionada neste plano.
Enfatizamos que esta autorização se limita à elaboração dos estudos preliminares.
A autorização para concretizar cada contratação pretendida será objeto de análise
detalhada e elaboração de artefatos (conforme preconizados pela supracitada Resolução
do CNJ), em momento oportuno.
Respeitosamente,

Meales Medeiros de Melo
Coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

José Teixeira de Carvalho Neto
Diretor de Tecnologia da Informação
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Histórico de Alterações

1 Apresentação

Este documento foi elaborado pela Coordenadoria de Gestão e Governança de TI,
a partir da condensação de todas as demandas propostas pelas Gerências que compõem
a DITEC, e revisado pelo Comitê Gestor de TI - CGTI, de acordo com a oportunidade e
conveniência das demandas, considerando a estimativa de orçamento levantada e o
alinhamento com os objetivos e projetos estratégicos do Tribunal. O Plano compreende
todas as novas demandas para aquisições de bens e prestação de serviços de TI
necessários, assim como as prorrogações contratuais para a continuação de objetos já
contratados.
Após revisão, este plano deverá ser apreciado pelo Comitê de Governança de TI CGovTI para deliberação e priorização e encaminhado à Presidência do TJPB para
autorizar o início da elaboração dos estudos preliminares de cada contratação pretendida.
De acordo com o §2º, do Art. 7º, da referida Resolução, o Plano de Contratações
de TI 2021 deverá ser revisado periodicamente, pela DITEC e CGovTI, para fins de
adequação às novas contratações necessárias, adequação à dotação orçamentária e
financeira disponibilizada para o exercício e, principalmente, para o devido alinhamento às
diretrizes estratégicas da Gestão para o biênio 2021/2022.

1 Apêndice - Plano de Contratações de TI 2021 1.0.0
2 Referências
Resolução 182/2013 CNJ
Resolução 211/2015 CNJ
Manual do Processo de Planejamento das Contratações de TI V 1.0.0
DITEC-GOVTI - Plano de Contratações 2020
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O objetivo deste documento é apresentar o planejamento das necessidades em
soluções e serviços que formam o plano anual de contratações de TI para o ano de 2021,
conforme determina a Resolução nº 182/2013 do CNJ.

Resumo do Objeto

Breve Justificativa

Vínculo com a Estratégia

Segundo a Resolução nº 182/2013 do CNJ. Plano de
Contratações de STIC é conjunto de contratações de Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executadas
com base no PDTIC do órgão.

Unidade
Técnica

Tipo

Natureza da
Despesa

Estimativa
Valor Global
(R$)

Impacto
Financeiro
2021(R$)

Custeio(R$)

Investimento
(R$)

Nível do Risco com base
na probabilidade e
impacto
Impacto

Manutenção da Sala Cofre

Continuação da prestação de serviços
previsto no contrato com a empresa
AcecoTI, a fim de manter as condições
de segurança e usabilidade da sala cofre
do Datacenter do TJPB

Primar pela satisfação dos usuários
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC apropriada às
atividades judiciais e
administrativas;

GEINF

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

Suporte à Plataforma Natural
Adabas

Continuação da prestação dos serviços
previstos no Contrato nº 020/2017 com
a empresa CODATA., a fim de garantir o
suporte aos sistemas baseados na
plataforma Natural-Adabas

Melhorar a entrega e qualidade dos GESIS
sistemas de TI; Aprimorar e
fortalecer a integração e a
interoperabilidade de sistemas de
informação;

Prorrogação

Serviço
Pessoa
Jurídica

Suporte e atualização às licenças
Oracle

Continuação da prestação dos serviços
previstos no Contrato nº 002/2017 com
a empresa Oracle do Brasil, a fim de
garantir o suporte e atualização às
licenças Oracle

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI;

Prorrogação

Contratação de serviços
especializados em TI englobando
processos de atendimento aos
usuários e gestão de serviços de TI,
seguindo as recomendações do ITIL,
ISO/IEC 20000 e da ISO27001; dos
Serviços de Gerenciamento e
Automatização da Central de
Serviços. Por um período de 24
meses.

Manutenção dos serviços de Suporte
nos níveis N1, N2 e N3 (especializados,
inclusive de infraestrutura) e
Atendimento ao Usuário, com
possibilidade de utilização de
automação de serviços e utilização da
inteligência artificial e incremento na
quantidade de UST, necessários à
prestação adequada dos serviços.

Garantir os recursos de TI
GEATE
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI.

Prestação de serviços de
Webconferência, Webinar e
Streaming de áudio/vídeo

Manutenção da Prestação de serviços
de Webconferência, Webinar e
Streaming de áudio/vídeo

Garantir os recursos de TI
GEATE
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI.

380.000,00

98.880,00

Probab
Risco
ilidade

98.880,00

0,00

1.377.175,00 808.433,25

808.433,25

0,00

4

3

12

- Morosidade e maior dificuldade na
extração de dados estatísticos e relatórios
dos sistemas legados, especialmente para o
cumprimento de Metas e Atos Normativos
do CNJ e Impossibilidade de suporte ao
CPJ, utilizado no 2º grau, uma vez que A
DITEC não possui, no seu quadro,
profissionais capacitados e habilitados
nesta plataforma e não há como habilitar
um profissional do quadro para a prestação
destes serviços em curto prazo,;

Serviço
Pessoa
Jurídica

292.512,00

220.000,00

220.000,00

0,00

4

2

8

Em casos de falha do banco Oracle pode
ocasionar falhas de acesso a vários
sistemas oferecidos pelo TJPB que usam
banco, como: siscom, custas judiciais,
diário eletrônico, adm eletrônico, dentre
outros.

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

3.741.000,00 600.000,00

600.000,00

0,00

4

3

12

Colapso total na prestação dos serviços de
suporte/atendimento de 1º nível de TI
(telefônico) prestado a todos os
jurisdicionados, bem como a perda de
capacidade na prestação dos serviços de
suporte/atendimento de 2º nível de TI,
(presencial), além da impossibilidade de
manutenção de equipamentos do parque
de TI que estão fora da garantia tendo em
vista a redução de 66% da força de
trabalho destas equipes, integrantes da
Gerência de Atendimento.

Prorrogação

Serviço
Pessoa
Jurídica

248.100,00

41.350,00

0,00

4

2

8

Comprometimento das atividades judiciais
e administrativas, que se utilizam de
serviços de Webconferência, e necessitam
de uma plataforma segura, confiavel e
atualizada para atender a demanda
existente.

41.350,00

4

2

8

Riscos da Não Contratação
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Risco de indidponibilidade do datacenter
onde se encontram todos os sistemas do
TJPB podendo ocasionar paralização dos
serviços e sistemas judiciais eletrônicos,
dentre os quais podemos destacar: PJe,
portal, custas, adm eletrônico, malote
digital.
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Serviços de desenvolvimento,
manutenção, documentação e
testes de sistemas e aplicativos
web.

Substituição do contrato de prestação
dos serviços, objetos do Contrato nº
046/2017 com a empresa INDRA, tendo
em vista a manutenção dos serviços de
fábrica e testes de sistemas. Com
acréscimo de pontos de função
destinados ao desenvolvimento e
sustentação do PJe.

Melhorar a entrega e qualidade dos GESIS
sistemas de TI; Aprimorar e
fortalecer a integração e a
interoperabilidade de sistemas de
informação;

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

3.500.000,00 3.500.000,00

3.150.000,00

350.000,00

4

3

12

Redução considerável na capacidade de
atendimento de demandas de
desenvolvimento e manutenção (evolutiva,
adaptativa e corretiva) de sistemas bem
como aumento de tempo de resposta a
estas demandas.

Contratação de empresas
especializadas na prestação de
serviços de comunicação de dados
para interconexão de unidades
organizacionais através do
fornecimento de links

Continuação da prestação de serviços de Prover infraestrutura de TIC
GEINF
fornecimento de links às Comarcas
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Prorrogação

Serviço
Pessoa
Jurídica

1.040.652,00 124.000,00

124.000,00

0,00

4

2

8

Operarmos sem o link de dados dedicado,
ficando à mercê apenas do serviço de link
secundário, e, em caso de falha deste,
ocorre a perda de acesso a todos os
serviços judiciais por parte dos servidores e
magistrados das diversas comarcas.

Contratação de empresas
especializadas na prestação de
serviços de comunicação de dados
para interconexão de unidades
organizacionais através do
fornecimento de links

Continuação da prestação de serviços de Prover infraestrutura de TIC
GEINF
fornecimento de links redundantes às
apropriada às atividades judiciais e
Comarcas
administrativas;

Prorrogação

Serviço
Pessoa
Jurídica

1.522.616,00 160.000,00

160.000,00

0

4

2

8

Operarmos sem o link de dados
secundário, ficando à mercê apenas do
serviço de link dedicado, e, em caso de
falha deste, ocorre a perda de acesso a
todos os serviços judiciais por parte dos
servidores e magistrados das diversas
comarcas.

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços gerenciados de
computação em nuvem, sob o
modelo de cloud broker
(integrador) de multi-nuvem,
incluindo a prestação dos serviços
em dois ou mais provedores de
nuvem pública.

Necessidade de um ambiente de
armazenamento dos serviços essenciais
em localidade externa ao datacenter,
inclusive dados de backup. Permitindo
continuidade e também balanceamento
de serviços entre o nosso datacenter e a
nuvem, além da possibilidade de
armazenamento do backup consolidado
na nuvem.

Primar pela satisfação dos usuários GEINF
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

2.000.000,00 500.000,00

500.000,00

4

2

8

1- Indisponibilidade dos serviços judiciais e
administrativos, em caso de problemas no
datacenter; 2. Possibilidade de perda
permanente de dados dos sistemas
judiciais e administrativos, em caso de um
desastre a nível estrutural no datacenter,
3. Necessidade de alto investimento no
ambiente atual para realizar expansão da
capacidade de armazenamento , tendo em
vista o aumento constante das demandas
de serviços, como PJe criminal, PJe mídias,
Digitalização de processos, etc; 4. Não
conformidade com o plano de contingencia
do TJPB.

Contratação de empresa
especializada para sustentação da
infraestrutura do datacenter do
TJPB

Necessidade de complementar corpo
técnico das equipes que compõe a
Gerência de Infraestrutura de TI da
DITEC

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

1.120.000,00 280.000,00

280.000,00

2

3

6

Os serviços continuarão a ser prestados
mas de acrodo com o crescimento das
demandas poderá acarretar em
impacto no tempo e qualidade de
atendimento. Sobrecarga da equipe de
analistas fazendo que buscas por
melhorias no ambiente e a correta
administração dos serviços e
equipamentos sejam impactados.

Aquisição de novos pontos de
acesso para modernização do
parque e expansão da rede wi-fi
para todas as unidades do TJ

Necessidade de melhorar a
Prover infraestrutura de TIC
GEINF
infraestrutura de redes das unidades do apropriada às atividades judiciais e
TJPB, sendo o uso de WI-FI uma opção administrativas;
mais viável em relação a reestruturação
física para cabeamento. Também
cobrirá a necessidade de expansão da
rede wifi em todas as unidades do TJPB

Nova
Contratação

Material
Permanente

850.000,00

850.000,00

2

3

6

Infraestrutura física de rede continuará
precária ocasionando transtornos de
acesso aos sistemas, mesmo que o link
de acesso esteja funcioanando
adequadamente. Mudanças de layout
exigirão confecção de novos pontos de
acesso físicos o que nem sempre é de
fácil solução, podendo necessitar de
obras de engenharia.

850.000,00

Manutenção e/ou ampliação dos
serviços que fazem uso de certificado
digital ; Garantir a autenticidade,
integridade na assinatura digital de
documentos; Garantir a segurança das
informações

Garantir a adequação de software, GEATE
infraestrutura de TI e sua
governança;
Promover a uniformização e a
melhoria contínua de políticas e
rotinas;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades judiciais e
administrativas.

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

361.000,00

180.500,00

Solução de Gestão de Ativos de TI

Prover uma solução que permita aos
administradores de TI do TJ-PB,
gerenciar com segurança todo o ciclo de
vida de desktops, laptops e servidores
em Windows, Linux e ambientes
virtuais, incluindo todo monitoramento
do hardware, desde a sua “saúde” até o
gerenciamento do licenciamento e
distribuição de softwares, a fim de
reduzir custos e aumentar a
produtividade.

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Nova
Contratação

Licenças

640.000,00

160.000,00

Microcomputadores Desktop

Renovação do parque de TI (Desktop).
2000 unidades de microcomputadores
tendo em vista as máquinas atuais
possuem idade média de 8 anos.

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;
Renovação de 18,5% (300 unidades) do Primar pela satisfação dos usuários GEATE
parque de TI (Scanner), tendo em vista de TI; Prover meios que
que 63% destes possuem idade igual ou contribuam para a celeridade
superior a 10 anos
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Nova
Contratação

Material
Permanente

Nova
Contratação

Nobreaks

Renovação de 20% (215 unidades) do
parque de TI (Nobreak) para servir as
unidades agraciadas por este
equipamento no ato nº 45/2020

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Projetores

Renovação de 30% (12 unidades) do
parque de TI (Projetores) para servir as
unidades diversas unidade do Tribunal
de Justiça, bem como servir aos eventos
deste órgão.

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Scanners

126.350,00
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Contratação de Empresa
Especializada na Prestação de
Serviço de Emissão de Certificado
Digital e Fornecimento de Token.

54.150,00

4

2

8

Os magistrados e servidores do TJPB,
não poderão exercer suas atividades
nos sistemas judiciais e administrativos
que necessitem de certificação digital.

160.000,00

2

2

4

Ineficiência na gestão do parque de TI,
ocasionada pela impossibilidade de um
eficaz gerenciamento dos ativos, sem uma
ferramenta adequada; Aumento do custo
de deslocamento de técnicos para
resolução de problemas que passariam a
ser resolvidos remotamente;
impossibilidade de verificação de estações
de trabalho com softwares desatualizados
e falhas de segurança, dificuldade de
padronização de hardware e software,
impossibilidade de restauração de sistema
operacional de maneira remota,
dificuldade de planejamento de aquisições
, tendo em vista a falta de informações
seguras e adequadas à tomada de decisões

10.000.000,0010.000.000,00

10.000.000,00 4

1

4

Material
Permanente

2.116.548,00 2.116.548,00

2.116.548,00

2

2

4

Prejuízos na prestação jurisdicional, uma
vez que o parque de desktops do Tribunal
encontra-se com um tempo médio de uso
acima de 8 anos, estando, assim, sem
garantia e assistência do fabricante,
causando frequentes paralizações dos
trabalhos e gerando altos custos com
deslocamentos de técnicos para
atendimento
dos
Não
renovação
dochamados
parque dede
scanners que
manutenção.
já
se encontra com mádia de mais de 8
anos de uso, sem garania e assistência
técnica, o que levaria ao aumento das
paralizações dos trabalhos de digitalização
e pedidos de suporte e manutenção.

Nova
Contratação

Material
Permanente

166.625,00

166.625,00

166.625,00

2

2

4

Não cumprimento das normas de
nivelamento dos ativos de
microinformática constantes no Ato da
Presidência nº45/2020, no que tange à
utilização de no-breaks.

Nova
Contratação

Material
Permanente

27.600,00

27.600,00

27.600,00

2

2

4

A não renovação de 30% (12 unidades) do
parque de TI (Projetores) poderia causar a
indisponibilidade destes equipamentos que
são utilizados em diversas unidades do
Tribunal de Justiça, bem como nos eventos
deste órgão.

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Nova
Contratação

Material
Permanente

64.750,00

Webcams

Aquisição de 300 para servir as unidades
judiciárias e administrativas,
possibilitando a realização de reuniões,
atendimentos e audiências remotas.

Primar pela satisfação dos usuários GEATE
de TI; Prover meios que
contribuam para a celeridade
processual; Promover a Segurança
da Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais e
administrativas;

Nova
Contratação

Material
Permanente

Red Hat Cloud Suite

Garantirmos a possibilidade gerenciar o
ambiente de containers, máquinas
virtuais, storage e nuvem hibrida, de
forma unificada e centralizada.
Atualmente, todos os sistemas do TJ,
com exceção do PJe, estao rodando
neste tipo de ambiente.

Melhorar a entrega e qualidade dos GEINF
sistemas de TI; Garantir os recursos
de TI apropriados às atividades
judiciais e administrativas; Primar
pela satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Aquisição Licença System Center

A aquisição da versão mais nova do
System Center.

Melhorar a entrega e qualidade dos GEINF
sistemas de TI; Garantir os recursos
de TI apropriados às atividades
judiciais e administrativas; Primar
pela satisfação dos usuários de
TI;

Aquisição de Licenças Windows
2019R2

37 licenças do Windows 2019R2 para
substituição das versões Windows que
estão como Servidores.

64.750,00

2

2

4

Impossibilidade de leitura de CD/DVD nas
unidades que receberão os novos desktops.

110.400,00

110.400,00

2

2

4

Falta de infraestrutura de TI necessária
para a realização de reuniões,
atendimentos e atos processuais por
videoconferência nas diversas unidades
judiciárias e administrativas do TJPB, com
consequente prejuízo ao bom andamento
das atividades jurisdicionais.

Licenças

1.312.023,85 1.312.023,85

1.312.023,85

2

2

4

Possibilidade de paralisação dos sistemas
por problema no ambiente, tendo em vista
que a solução atualmente utilizada é um
software livre , sem disponibilidade de
qualquer tipo de suporte ou manutenção

Nova
Contratação

Licenças

16.000,00

16.000,00

16.000,00

2

3

6

Gerenciamento manual e precário das
políticas aplicadas nos computadores dos
usuários de todo o TJPB. Podendo
ocasionar em falhas ou diminuição de
performance nas atividades.

Melhorar a entrega e qualidade dos GEINF
sistemas de TI; Garantir os recursos
de TI apropriados às atividades
judiciais e administrativas; Primar
pela satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Licenças

150.000,00

150.000,00

150.000,00

4

3

12

Os servidores ficaram sem suporte da
Microsoft para atualizações de segurança e
também defazados para suportar novos
serviços

Aquizição de Licença do Vrealize do Licença do Vrealize para gerenciamento Melhorar a entrega e qualidade dos GEINF
VMware.
mais detalhado do VMware.
sistemas de TI; Garantir os recursos
de TI apropriados às atividades
judiciais e administrativas; Primar
pela satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Licenças

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2

3

6

Levantamento da capacidade do ambiente
de datacenter fica comprometida,
tornando precária a estimativa de
atualização do ambiente o que impacta
diretamente na performance dos serviços e
sistemas disponibilizados para os
servidores, magistrados e população

Aquisição de Racks

Nova
Contratação

Material
Permanente

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2

3

6

Os equipamentos continuariam alocados
de forma inadequada em várias localidades
do TJPB, podendo ocasionar em quebra,
perda, queda de performance e
possibilidade de interrupção dos serviços .

Aquisição de Racks para estruturação
dos equipamentos de redes nas
comarcas

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI;

64.750,00
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Leitores / Gravador de DVD Externo Aquisição de 350 unidade de
leitor/gravador de DVD externo para
servir as unidade que receberão novos
desktops que não possuem este recurso

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Material
Permanente

420.000,00

420.000,00

420.000,00

2

2

4

Degradação da performance dos serviços
hospedados e/ou agravamento do
problema , caso seja atingido o índice de
90% de utilização do espaço, será
necessária a desativação de serviços ou
realocação de recursos para manter o
ambiente funcionando,. Há ainda o risco
de impossibilidade de atendimento de
novas demandas,, isto tudo considerando
que atualmente estamos com 70% da
nossa capacidade de armazenamento já
utilizada.

Linceça VMWARE para os servidores Para que os novos servidores possam
ser inseridos no ambiente de
virtualização, é preciso que sejam
adquiridas as licenças do vmware

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Licenças

80.000,00

80.000,00

80.000,00

2

3

6

Impossibilidade de utilização dos novos
servidores em conjunto com os servidores
que atualmente existem no ambiente
virtualizado. Não agregando recursos
diretamente ao ambiente virtualizado.

Aquisição de memória RAM para os Necessidade de expansão do
servidores virtualizados
quantitativo de memória atual para
atender adequadamente aos diversos
sistemas judiciais e administrativos
hospedados na sala-cofre,

Garantir os recursos de TI
GEINF
apropriados às atividades judiciais e
administrativas; Primar pela
satisfação dos usuários de
TI;

Nova
Contratação

Material
Permanente

250.000,00

250.000,00

250.000,00

2

3

6

O ambiente continuará funcionando,
porém com pouca margem de recursos
caso alguma demanda eventualmente
necessite de grande quantidade de
memória. A depender da prioridade e
urgência pode ocasionar em impacto de
desempenho em outros sistemas que
precisem ser redmensionado ou mesmo
não atender a demanda.

Alguns sistemas do TJPB, a exemplo do
PJe e do SIP, precisam emitir
documentos com validade jurídica, ou
seja, assinados digitalmente pela
entidade TJPB (certificação digital do
Tribunal de Justiça da Paraíba).Para
atender à demanda de forma
computacionalmente segura, é
Contratação de Sistema de
A
solução ajudará
a localizar ameaças
necessária
a
Governança de Infraestrutura (item em
todo ode
ambiente
TI,criptográfico
sendo capaz de
utilização
hardware
6 do edital IBICT), incluindo uma
prover
evidências
para
específico,
que irá forenses
armazenar
derastrear
forma
extensão para Sistema de
possíveis
segura atacantes; analisar todo o
Governança de Infraestrutura para tráfego
emprivadas
tempo real;
diagnosticar
as chaves
utilizadas
pelos o
Data Center (Item 7 - edital IBICT)
que é tráfego
e o das
queassinaturas
é tráfego
sistemas
para normal
realização
suspeito; oferecer técnicas
digitais
comportamentais (não baseadas em
Consultoria e Pesquisa em Gestão e Ter
acesso a uma
plataforma
que
assinaturas);
fornecer
respostas
Governança de TI (Gartner)
ofereça
as melhores
automáticas
à tráfegopráticas
suspeito; fornecer
internacionais,
estudos, ferramentas
e
métricas de desempenho,
da qualidade
aos
mais experientes
analistas
nasde
operacional
da rede, com
análise
diversas
disciplinas
compõem a
tráfego em
todas asque
camadas.
Tecnologia da Informação.

Garantir os recursos de TI
COSEI
apropriados às atividades judiciais e
administrativas. Promover a
Segurança da Informação; Garantir
a adequação de software,
infraestrutura de TI e sua
governança.

Nova
Contratação

Material
Permanente

19.000,00

19.000,00

19.000,00

4

2

8

Descontinuidade dos serviços de TI críticos
(vide PJe, Custas Online, Consulta
Processual, CERTO, Selo Digital, etc)

Garantir os recursos de TI
COSEI
apropriados às atividades judiciais e
administrativas. Promover a
Segurança da Informação; Garantir
a adequação de software,
infraestrutura de TI e sua
governança.

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

3.062.916,00 3.062.916,00

3.062.916,00

4

2

8

Há riscos de impacto no negócio, caso
ameaças se infiltrem no ambiente de TI
sem uma resposta imediata e precisa para
localizá-las e neutralizá-las, já que temos
uma incidência cada vez maior de ataques
cibernéticos atualmente.

Garantir a adequação de software, COGTI
infraestrutura de TI e sua
governança (Institucional) - Adotar
as melhores práticas de Gestão e
Governança de TI (PETI) - Melhorar
a entrega e qualidade dos sistemas
de TI (PETI) - Garantir os recursos
de TI apropriados às atividades
judiciais e administrativas (PETI)

Nova
Contratação

Serviço
Pessoa
Jurídica

610.200,00

610.200,00

2

1

2

Risco de perder oportunidades
relacionadas a gestão estratégica e tática
de forma mais acertiva para as
necessidades e realizadade do TJPB.

Equipamento HSM (Hardware
Security Module) - Hardware
Criptográfico

Tendo em vista que o volume
armazenado atualmente está em 70%,
faz-se necessário expandir a área de
armazenamento, tendo em vista o
aumento no uso de recursos de
armazenamento após entrada do pje
criminal, digitalização de processos,
audiências gravadas, pje-midias, entre
outros.
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Expansão do storage para
armazenamento dos diversos
serviços e servidores

610.200,00

Constante necessidade de atualização
dos conhecimentos dos servidores desta
Diretoria, tendo em vista a velocidade
de evolução das diversas tecnologias
utilizadas na área de TI e, em
atendimento às Resoluções nº 211/CNJ
em seu Art. 15 e Resolução nº 35/2015
desta Corte, que tratam da necessidade
de capacitação e desenvolvimento de
competências no Poder Judiciário.

Promover a capacitação contínua
DITEC
dos servidores da DITEC; Promover
o desenvolvimento contínuo das
competências dos sevidores da
DITEC

Nova
Contratação

Licenças

60.000,00

60.000,00

25.948.826,10

60.000,00

5.329.013,25 20.730.212,85

2

2

4
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Fornecimento de licenças - Curso
EAD

Servidores da DITEC não se atualizarem
com as principais tecnologias e
competências necessárias para executar as
atribuições especializadas em cada área de
TI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
PRESIDÊNCIA

Vistos.

Trata-se de expediente formulado em cumprimento aos termos do §1º,
do Art. 7º, da Resolução nº 182/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Diante do exposto, autorizo o planejamento das contratações, através
da elaboração dos estudos preliminares de cada contratação relacionada ao Plano de
Contratações em Soluções de TI, para o ano de 2021.
Publique-se.
Após, ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação para
adoção das providências a seu cargo.
Cumpra-se.

João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 2020184207

PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
EM, 22/01/2021
22/01/2021.

Marília de Oliveira Lopes Guedes
Matrícula nº 470.600-5
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Praça João Pessoa, s/n
s/n-Centro - CEP: 58013-900-João
João Pessoa - PB
FONE: (83) 3216
3216-1532/1683 – FAX: (83)3216-1529
www.tjpb.jus.br e presidencia@tj.pb.gov.br

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESPACHO
À Coordenação de Governança para iniciar o planejamento das constratações em conjunto com
as respectivas gerências.
NEY ROBSON PEREIRA DE MEDEIROS
Diretor de Tecnologia da Informação
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