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TERMO ADITIVO

 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA
CAPGEMINI BRASIL S/A.

 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, órgão do Poder Judiciário, com sede
em Belo Horizonte/MG, na Rua Tomaz Gonzaga, nº 686, Bairro Lourdes, inscrito no CNPJ sob o nº 16.866.394/0001-
03, representado neste ato pelo seu Presidente Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, doravante
denominado CONTRATANTE   e, de outro lado, a empresa CAPGEMINI BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
65.599.953/0005-97, situada à Rua do Inconfidentes, 867, 3º e 4º andares, Funcionários, Belo Horizonte-MG, CEP.
30.140-120, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus procuradores Janine
Carvalho Santos, inscrito no CPF sob o nº 344.351.585-15 e portador do RG nº 1.843.631-52 e Raul Mitsuyuki
Hara inscrito no CPF sob o nº 143.020.188-60 e portador do RG nº 20507539-3, têm entre si ajustado o presente
TERMO ADITIVO ao Contrato nº 14/2019, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente termo aditivo:

1.1.1. o reajuste de preços dos serviços, a partir de 12 de março de 2020, em 2,5350%, tendo como indexador o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado nos últimos 12 meses, referente a outubro de 2019,
conforme item 8.3 da Cláusula Oitava, de modo que os valores previstos nesta cláusula passarão a ser os seguintes:

Item Serviço Métrica Quantidade
Total

Preço
Unitário Preço Total

01 Serviços de desenvolvimento e
sustentação de sistemas

UST (Unidade de Serviço
Técnico) 30.000 R$ 68,22 R$

2.046.600,00

1.1.2. a alteração do contrato para inclusão das seguintes tarefas candidatas no catálogo de serviços constante no Anexo
II do Contrato:

Número /
Tarefa 9.1/Elaborar documentação de visão

Produto(s) Visão do Projeto/Produto Definido
Perfil

Profissional Analista de Sistemas

Unidade de
Medida Funcionalidade de Software

Variação Característica da Variação UST
a) 1 a 10 Funcionalidade de Software 36
b) 11 a 16 Funcionalidade de Software 54
c) acima de 16 Funcionalidade de Software 72

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Revisão 0,6
Orientações - O conceito de Funcionalidade de Software aplicado refere-se ao entendimento macro das necessidades
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adicionais: apresentadas pelo cliente ou definidas na documentação. Sendo esse conceito definido pela norma
(ISO/IEC/IEEE, 2010) como “Uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou possuída por um

sistema ou componente de um sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro
documento formalmente definido. “

 
- O Foco principal da Elaboração do documento de visão do projeto/produto deve ser a realização de um

trabalho em conjunto de entre as partes interessadas de forma a estabelecer um entendimento único e
artefatos. Os artefatos produzidos devem dar visibilidade preferencialmente ao entendimento o processo,
a definição do propósito de alto nível do produto/projeto, declaração clara do problema, as necessidades
dos usuários finais, recursos de alto nível do projeto/produto e a priorização das funcionalidades a serem

trabalhadas para cada versão do produto/projeto.
 

O registro da documentação deve ter como referência os modelos/estruturas de documentação acordada
entre a Contratante e Contratada.

 
Número /

Tarefa 9.3 / Especificar regras de negócio

Produto(s) Listagem de regras de negócio
Perfil

Profissional Analista de Sistemas

Unidade de
Medida Regra de negócio

Variação Característica da Variação UST
- Única 1,5

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Revisão/Validação 0,4
Engenharia Reversa 1,3

Orientações
adicionais:

- Regra de negócio é um conjunto de instruções que os usuários já seguem e que o sistema a ser
desenvolvido deve contemplar. Restrições, validações, condições e exceções do processo são exemplos

clássicos de regras de negócio.
 

- A listagem de regras de negócio complementa a documentação de requisitos.
 

- Regra de negócio uma declaração atômica que define ou restringe algum aspecto do negócio.
 

-  Aplicável em projeto de desenvolvimento ou manutenção evolutiva/adaptativa.
 

Número /
Tarefa 9.4 / Modelar processo, contexto, cenário ou similar por meio de diagrama

Produto(s) Diagrama UML, BPMN ou outra notação padrão demandada, modelando um dado processo,
contexto, cenário ou outra representação/abstração da realidade

Perfil
Profissional Analista de Sistemas

Unidade de
Medida Por processo, contexto, cenário ou diagrama

Variação Característica da Variação UST
a) Diagrama BPMN e Contexto 16,0
b) Diagrama UML 6,0

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Manutenção (alteração) 0,75
Orientações
adicionais:

- Gerar documento de modelagem de processo BPMN, contexto, utilizar de cenário ou Diagrama da
UML;

 
- Gerar documento de UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada):
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- Diagrama de Sequência;
- Diagrama de Comunicação;
- Diagrama de Visão Geral;

- Diagrama Temporal;
 

Número /
Tarefa 9.5 / Desenvolver protótipo navegável 

Produto(s) Protótipo construído
Perfil

Profissional Analista de Sistemas; Desenvolvedor de Software

Unidade de
Medida Processo Elementar 

Variação Característica da Variação UST
a) Média Fidelidade 8
b) Alta Fidelidade 10

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Revisão 0,6

Orientações
adicionais:

Atividade de prototipação Média Fidelidade (wireframes):  Esse tipo de prototipação é de
média fidelidade, seu o objetivo não é validar layout, mas sim regras de negócios e requisitos e

interação entre telas

 

Atividade de prototipação de Alta fidelidade: Esse tipo de prototipação representa com maior
fidelidade o produto final, tendo em vista a possibilidade de exemplificar as funcionalidades,

interação entre telas, layout, orientação dos campos/elementos da tela e efeitos.

 

Aplicável em projeto de desenvolvimento ou manutenção evolutiva.

 

Número / Tarefa 10.1 / Elaborar arquitetura de software 
Produto(s) Documento de arquitetura de software

Perfil Profissional Arquiteto / Especialista
Unidade de Medida Componente arquitetural

Variação Característica da Variação UST
- Única 12

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Revisão 0,6
Orientações
adicionais: Atividade de Elaborar o documento de arquitetura: Descrever as visões Lógica, de

Processos, de Implantação (Infraestrutura física), de Implementação e os cenários que
demonstra o fluxo integrado das visões.

 

No caso de um novo sistema, o padrão de arquitetura utilizado definirá a pilha
tecnológica do projeto.

 

Deve considerar integração com outros sistemas; Utilização de APIs ou Bibliotecas
depreciadas; Utilização de código legado em banco de dados.
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Número /

Tarefa 10.2 / Avaliar Modelagem de Dados

Produto(s) Parecer Técnico
Perfil

Profissional Arquiteto de Software; Desenvolvedor de Software – BD

Unidade de
Medida Arquivo Lógico Referenciado/Coleções

Variação Característica da Variação UST
a) Quando base de dados relacional 2
b) Quando base de dados não relacional 4

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

 -

Orientações
adicionais:

- Parecer Técnico¹ são verificados: tabelas, relacionamentos, atributos, chave primária - PK, chave
secundária – FK, Índice, Views e Schema quando existir.

 
- O documento deve ser composto pela modelagem do sistema, com as informações em relação ao

problema e solução para o devido erro;
 

- A metrificação de unidade é definida por Arquivo lógico referenciado (ALR) gerado referente a análise
da modelagem de dados por sistema, o que remete a assumir apenas uma responsabilidade a cada

essência que estiver a sofrer uma modificação. Isto é, a cada mudança e avaliação deve ser cobrado para
um novo documento.

 
Número /

Tarefa 13.3 / Adequar base de dados para receber nova versão de sistema no ambiente designado

Produto(s) Script de atualização e base de dados atualizada
Perfil

Profissional Desenvolvedor de Software

Unidade de
Medida Arquivo lógico referenciado

Variação Característica da Variação UST
a) Cenário abrange até 2 arquivos lógicos 2
b) Cenário abrange de 3 a 8 arquivos lógicos 5
c) Cenário abrange mais de 9 arquivos lógicos 8

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

Revisão 0,5

Orientações
adicionais:

- Script de banco de dados1 são gerados para inserção/alteração/exclusão ou consulta de um registro em
sistema de Banco de Dados, estes são arquivos com condições e interpretações em extensão .SQL e/ou

NoSQL que são lidos e executados por SGBDS.
 

- A metrificação de unidade é definida por Arquivo lógico referenciado a ser executado de acordo com a
entidade que irá sofrer mudança, o que remete a assumir apenas uma responsabilidade a cada essência

que estiver a sofrer uma modificação. 
1Script de banco são arquivos textos em extensão .sql e/ou NoSQL compostos por sequência de

comando, interpretações de linguagem de programação que serão interpretadas pela ferramenta de
SGBD e executadas de acordo com código de programa identificado, seja para criar uma tabela, schema,
view, chaves de conexão entre tabelas, atributo, criar carga de dados, inserção de registro, alteração de

registro, exclusão de registro ou consulta de registro, entre outros comandos do padrão ANSI SQL.

 

Número /
Tarefa 13.4 / Reintegrar Ramo de Repositório de Controle de Versões
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Produto(s) Registro de log na ferramenta de controle de versão
Perfil

Profissional Desenvolvedor de Software; Arquiteto de Software; Analista de Teste;

Unidade de
Medida Ramo de Repositório de Controle de Versão

Variação Característica da Variação UST
- Única 1,0

Condição de ajuste
 Índice de ajuste

- -

Orientações
adicionais:

- Usualmente esse item é utilizado em conjunto com a Implementação de código fonte, inserindo na
raiz do código existe do sistema no repositório.

 
- Aplicável também em scripts de banco de dados, documentação técnica, scripts de para execução de

testes automatizados, entre outros artefatos do sistema.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor total estimado da contratação, considerando o quantitativo total estimado, passa a ser de R$ 2.046.600,00
(dois milhões, quarenta e seis mil e seiscentos reais), conforme discriminado abaixo:

Item Serviço Métrica Quantidade
Total

Preço
Unitário

Preço
Total

01 Serviços de desenvolvimento e
sustentação de sistemas

UST (Unidade de Serviço
Técnico) 30.000 R$ 68,22 R$

2.046.600

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentaria: "1051 02 061 734
4355 0001", natureza econômica "449040", item de despesa "06", fonte de recursos "10", procedência "1".

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA

4.1. O presente termo aditivo tem vigência a partir da data da sua publicação.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, no que não colidam com a presente disposição.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE

6.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no
Diário da Justiça Militar eletrônico - DJM-e, no prazo legal.

 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento ELETRONICAMENTE no Sistema
Administrativo eletrônico do TJMMG - SEI, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
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Belo Horizonte,   data registrada no sistema .
 

PELO CONTRATANTE:

Desembargador Fernando José Armando Ribeiro
Presidente do TJMMG

 

PELA CONTRATADA:

Janine Carvalho Santos
Capgemini Brasil S/A

 
Raul Mitsuyuki Hara
Capgemini Brasil S/A

 

Testemunhas:
_________________________
CPF:
_______________________
CPF:

Documento assinado eletronicamente por RAUL MITSUYUKI HARA, procurador da Capgemini Brasil S/A,
Usuário Externo, em 27/07/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Janine Carvalho Santos, procuradora da Capgemini Brasil S/A,
Usuário Externo, em 04/08/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO, Presidente do TJMMG,
em 05/08/2020, às 19:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Testemunha, em
06/08/2020, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Testemunha, em 06/08/2020, às
17:53, 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 0184031 e o código CRC 5EE45834.
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