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ESTUDOS PRELIMINARES DA STIC

O presente estudo está consoante à Resolução 182/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, especialmente no que tange ao Capítulo IV, do Art. 12 ao Art. 17.

Conforme § 3º do Art. 12 da citada Resolução, há somente a necessidade da
Análise de Viabilidade da Contratação, dispensando os Documentos de Sustentação do
Contrato, de Estratégia da Contratação e Análise de Riscos. ( A estimativa de Preços é
inferior ao disposto no Art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, conforme item 1.1.2 deste documento).

A presente Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação ( STIC )
trata de novo contrato em substituição ao Contrato 26/2017 - INF3464 - firmado com a
companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -  e  que tem,
sucintamente, por objeto o provimento de serviço de hospedagem em infraestrutura
virtualizada no datacenter da Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais -
PRODEMGE.

O referido serviço possibilita ao Tribunal usar espaço de armazenamento de
dados em disco associado à disponibilização de uma máquina virtual (VMware)  para a
gerência deste espaço disponibilizado, conforme contrato ainda vigente sei 0166959 (
atualmente em seu segundo termo aditivo - sei 0170099 ).

 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico:
o TJMMG possuía, desde 02 de Julho de 2012, contrato firmado com a

PRODEMGE que previa a hospedagem de 1(um) Servidor(físico) de Dados e Aplicações
da Justiça Militar de MG no Datacenter da Contratada. A PRODEMGE oferecia, dentre
outros, ambiente adequado para a referida hospedagem, tanto nos controles de segurança e
acesso ao Datacenter quanto nos quesitos técnicos necessários ao bom funcionamento do
equipamento. A importância deste "colocation" era considerável, dada a possibilidade de
armazenamento de informações diversas em Servidor da JMEMG fora da sede do TJMMG,
o que trazia camada adicional de segurança e contingência.

No primeiro semestre de 2017, contudo, foi necessário remanejar este
servidor ao datacenter do TJMMG à rua Tomaz Gonzaga/BH. Paralelo a esta necessidade a
PRODEMGE disponibilizou por valores muito atrativos um serviço rotulado de
"hospedagem em infraestrutura virtualizada" que ofereceria os mesmos benefícios do
Colocation em máquina virtual da contratada.

Ao final do ano de 2017 foi firmado contrato 26/2017 - INF3464  para
suprir a necessidade estratégica e contingencial, contrato este que já se encontra ao final em
seu segundo Termo Aditivo. 
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Contudo o espaço destinado ao serviço ( 300 GB ) está insuficiente,
necessitando ajuste que supera os 25% previstos para eventuais aditivos contratuais.

 
Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
A guarda de informações fora do site (ou da sede) da JMEMG, com a

devida e recomendada segurança, é altamente estratégica por se tratar de um
contingenciamento de informações, haja vista os processos administrativos e judiciais já
correrem, em quase totalidade, em meios eletrônicos. Em última análise, o resultado que se
espera, é poder continuar contando com o contingenciamento devido de modo a ter
segurança de que as informações produzidas na instituição estão devidamente tuteladas e
contingenciadas fora da sede do Tribunal. Destaca-se que a Estatal (PRODEMGE), além de
oferecer máquina virtual com espaço disponível em discos, provê camada de segurança
adicional, trazendo ainda mais confiabilidade, conforme já discutido e aprovado pelo
CGTIC (Comitê de Gestão e Governança de TIC da JMEMG).

Outro ponto de suma importância é que já contamos com link dedicado com
a PRODEMGE em função de participarmos da rede IP do Estado de Minas Gerais, o que já
facilita enormemente a execução do serviço pretendido.

A PRODEMGE tem prestado um serviço bastante satisfatório e, dessa
forma, busca-se a renovação contratual para sua continuidade.

Indicamos neste estudo que a duração do contrato seja de 24(meses). Foi
feita a sondagem com o fornecedor, a saber, a PRODEMGE, que não viu óbice neste prazo
de vigência, antes, entendeu ser mais prático e vantajoso economicamente, não só para o
contratante como para a contratada. Foi feita sondagem também com o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, que tem a mesma prática para os contratos de Tecnologia da Informação,
alguns inclusive com vigência de trinta e seis meses. Este grupo que assina o presente
estudo de viabilidade entende que a possibilidade de vigência superior a doze meses
promove não só economia para os cofres públicos, como também desafoga a
administração, haja vista o serviço em questão ser contínuo e de escopo fixo.

 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA

DEMANDA
 
A demanda que atende às necessidades da JMEMG é, conforme

disponibilizado no Caderno de Serviços da PRODEMGE, composta de 1 (uma) máquina
virtual com 1 vCPU, área de disco de 60GB e 2GB de memória RAM, associada a
mais 600 GB de espaço disponível em disco, no mínimo. Os demais quesitos da demanda
constam no Termo de Referência deste processo.

 
1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 
O mercado não apresenta opções similares, se considerada a importância

estratégica de se hospedar informações da JMEMG em empresa Estatal do Governo de
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MG, criada para atender objetivos desta natureza.
Poderíamos apresentar solução mercadológica de computação em nuvem ou

colocation em outros órgãos públicos, porém fugiria do escopo comparativo por se tratar de
serviço distinto que não atende às necessidades do Tribunal além de perder seu
embasamento em função da necessidade de provimento de link dedicado entre as pontas.
Destaca-se que o TJMMG já possui link de acesso dedicado ao Datacenter da
PRODEMGE em função de serviços essenciais por ela providos ao setor financeiro da
instituição. Desse modo, a opção se mostra a mais adequada também em função dessa
estrutura de comunicação já provida.

Destaca-se, ainda, que a PRODEMGE foi constituída e organizada pelo
Estado de Minas Gerais através da Lei nº 6.003, de 12 de outubro de 1972, e tem por
atribuições, dentre outros, a execução, em caráter privativo, de serviços de processamento
de dados e tratamento de informações para os órgãos da administração direta e indireta do
Estado, a teor do que dispõe o art. 2º, inc. I, do referido diploma legal.

 

1.1.2 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa
preliminar de preços)

O custo total do contrato - para os 24 meses - está estimado em
R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo este valor calculado com base no contrato
atualmente vigente.

 
1.1.3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TJMMG E O PLANEJAMENTO DE TI
OU PETIC DA INSTITUIÇÃO

 
A presente solução está devidamente alinhada ao PETIC/TJMMG, mais

precisamente aos objetivos estratégicos: 
 

* Garantir o atendimento das necessidades dos clientes de TIC;
* Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça Militar; 

 
 
1.1.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS
Com a presente solução espera-se continuar garantindo a devida

contingência de informações produzidas pela Justiça Militar resguardando a instituição de
quaisquer eventualidades que porventura possam vir a comprometer parte de suas bases de
dados. 
 

1.1.5 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
Por tratar-se de ambiente de virtualização em datacenter da contratada e por

já termos link de comunicação provido, não há necessidade de adequações no ambiente.
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2 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA

CONTRATAÇÃO
Considerando a presente análise e a criticidade da demanda para a

Estratégia do TJMMG, além do bom serviço prestado pela contratada,  declaramos viável a
contratação da solução, a saber a prorrogação do contrato vigente.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM MARCONDES DE FREITAS SANTOS,
Analista Judiciário/Administrador de Redes, em 31/05/2021, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANI VIANA MENDES, Gerente de Informática,
em 01/06/2021, às 07:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 01/06/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0206232 e o código CRC 96BC1786.
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