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ESTUDOS PRELIMINARES DA STIC

Este estudo está devidamente alinhado à Resolução n. 182/2013 do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, especialmente cumprindo as exigências do capítulo
IV, do art. 12 ao art. 17.

A presente Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
trata da aquisição, em caráter de urgência, de 2(dois) discos para o storage IBM Storwize
V3700 em produção no TJMMG e já sem suporte e garantia. 

Em decorrência da urgência, não foi previstos no Plano de Contratações de
TIC para o ano de 2020 - PSTIC 2021 - sei 0193506  

 
CATMAS SUGERIDO: 001775006
 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico: 
A Justiça Militar do Estado de MG adquiriu em 2013 um storage da IBM

por processo licitatório e cujo funcionamento se dá desde 2014. O storage armazena dados
da rede e algumas cópias de contingência e ainda é utilizado nesta JMEMG. Houve nesta
semana a parada de um dos discos e o produto já não mais está em garantia e suporte.

 
Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
Com a parada de um dos discos se faz necessária a rápida substituição do

mesmo para evitar que o equipamento pare de funcionar
 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA

DEMANDA
 
A demanda é composta por produtos bem descritos e são listados abaixo. As

especificações serão detalhadas no Termo de Referência do presente processo de aquisição:
 

2(DOIS) disco para Storage IBM Storwize V3700 Control Enclosure do tipo 2072-12C 
Disco de 900GB 3,5in 10K 6Gb SAS HDD 
Referência do disco para garantir a compatibilidade: 
ST900MM0006 – Seagate 900GB 10K RPM SAS hard drive 
Vendor ID      IBM-A040  
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Product ID     ST900MM0006   
Part Number      00AR118 

 

1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
Há no mercado várias empresas que podem oferecer o produto ora

requisitado. Em relação às especificações , o detalhamento deverá ser feito no Termo de
Referência.

 
1.1.2 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa

preliminar de preços)
O custo total da demanda está estimado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por

disco, totalizando aproximadamente R$6.000,00( seis mil reais ).
 
 
1.1.3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O

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

Alinhamento com o PEI 2021/2026 se enquadra no objetivo estratégico PI2
- CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

 
1.1.4 - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
Natural que todo e qualquer órgão público que possua infraestrutura de TIC

própria passe por problemas de falhas similares, principalmente se tratando de produto em
uso há mais tempo. Dessa forma, podemos considerar a presente aquisição como comum
na esfera pública.

 
1.1.5 BENEFÍCIOS ESPERADOS
 
Como tratado no presente estudo, pretende-se, continuar garantindo o

funcionamento do ambiente computacional do datacenter com a aquisição dos discos.
 
1.1.6 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
 
De um modo geral, por tratar-se de soluções que já estão produção e em uso

constante, o ambiente já está praticamente ajustado, não havendo maiores necessidades de
adequações. Ressalvamos a necessidade de acompanhamento da compra para que o disco
seja compatível com o storage.
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2 - ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO 
 

2.1 - NATUREZA DO OBJETO 
 

A solução/objeto possui características comuns e usuais encontradas no
mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos. 

devido à urgência e valor sugerimos a dispensa de licitação com a
compra direta com empresa especializada no ramo de servidores e storages.

 
2.2 - PARCELAMENTO DO OBJETO/ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 
Não se aplica.
 
4 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA

CONTRATAÇÃO
Considerando a presente análise, em especial a criticidade da demanda para

a boa prestação jurisdicional da Justiça Militar, declaramos viável e necessária a
contratação aqui pretendida.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANI VIANA MENDES, Gerente de Informática,
em 19/10/2021, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM MARCONDES DE FREITAS SANTOS,
Analista Judiciário/Administrador de Redes, em 19/10/2021, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 19/10/2021, às 16:32, 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 0215958 e o código CRC 4A76562D.
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