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TERMO DE ADITAMENT0 01 AO CONTRATO NO 044/2017

PROTOCOLS NO 006/2017

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lada, como

CONTRATANTE, a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A., neste ato

representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos Jose Barreiro, portador do RG n ' 4.571 .189-6 e do CPF n '

000.621.248-46, e por seu Diretor de Desenvolvimento Institucional, Sr. Guilherme Damasceno Fernandes.

portador do RG Ro 44.867.087-2 e do CPF n ' 369.826.158-80 e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa

SENIOR SISTEMAS S/A., com sede a Rua Ademar de Moraes Seckler, 185 - Jardim dos Amarais

Indaiatuba/SP., CEP.: 13.338-260, devidamente inscrita no CNPJ sob n.' 80.680.093/0008-58, neste ato

representada pelo Diretor Presidente, Sr. Carlenio Bezena Castelo Branch, portador do RG n ' 7.923.627

RESP/SC e do CPF n ' 620.642.584-34, sob as cliusulas seguintes:

DOOBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidas ao presente contrato. 186(cento e oitenta e leis) horan de
consultoHa de implantagao do projeto ERP

DOVALORDOACR£SCIMO

CLAUSULA SEGUNDA: Da se ao presents Aditamento. o valor total de R$ 38.502,00(trinta e tito mil

quinhentos e dais reals), correspondente a 7,183513% do valor inicialmente contratado, conforme se depreende
do ANEXO 1 - MEM(1)RIA DE CALCULO, que deste 6 parte integrante.

DOVALORDOCONTRATO

CLAUSULA TERCEIRA: Com o presente aditamento, o valor total estimado do contrato passa de R$
535.977.30(quinhentos e tanta e cinco mil, lovecentos e setenta e sete reais e tanta centavos) para R$

574.479,30(quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nave reais e trinta centavos)

DAS DISPOSlgOES FINALS

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas aygemais Cliusulas do contrato oHglnal. em tudo o que nio se alterou

por forma deste Termo de Aditamento.
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E, assam, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente

Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pdas panes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na
presenQa de 02 (dual) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (tr6s) vids de igual teor e forma

Campinas, 2 6 NOV 2018

olvimento Institucional da EMDEC S/A

Diretor Presidente da SENIOR SISTEMAS S/A

Catl6M Bmm Casa liam
Dioebr Pnsidenb

TESTEMUNHAS

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Sayles Oliveira, n' 1 028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
'one:(19) 3772-4000
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CONTRATO W OM/2017

ANEXOl-MEM6RIADEcALCUL0

Contrato n ' 044/2017 - Inexigibilidade de Licitagao, art. 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93
Vig6ncia 24 meses: de 05/12/2017 a 04/12/2019

Valor inicial total (Po) = R$ 535.977,30

Acr6scimo de 186 horan de consultoHa de implantagao do projeto ERP

186 horas x R$ 207,00 = R$ 38.502.00

Do Valor Total do Aditamento= R$ 38.502.00
7,183513% do valor inicialmente contratado, ou sega, 38.502,00/ 535.977,30

Segue planilha abaixo

Aditivo OI - Acr6scimo

ValorTotal
(A) x (0) = (E)

%de
Acr6scimo

(E) / (C)
Total

de Horns

15,134255%
0

0

1415
200

92
(*) Valor j6 incluso impostos que totalizam lO,15%

Do Valor Total Atualizado do Contrato R$ 535.977,30 + R$ 38.502,00= R$ 574.479,30

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Sa]]es O]i\ezra. n ' ]028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP
tone:(]9)3772-4000
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Indaiatuba, 14/06/2018

A

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D£ CAMPINAS S/A

Prezado(a) Senhor(a)

Encaminhamos nossa proposta comercial para o projeto de Consultoria na Solugio Gest3o
Empresa dal .

As solug6es Senior aqua apresentadas, refletem o nosso entendimento da situagao atual do
cliente EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. bem como a situagao
almejada por sua organizagao.

Estamos a disposigao para mais informag6es e esclarecimentos

Atenciosamente

Vitor Elisio Viana Pismo
Executivo de Contas
Email vitor.pisco©)senior.com.for

Senior Sistemas S/A
CNPJ/MF: 80.680.093/0001-81
Enderego: Rua S8o Paulo, 825, Bairro Victor Konder
Cidade: Blumenau-SC CEP: 89012-001

Senior Sistemas - Filial SPI
CNPJ/MF: 80.680.093/0008-58
Enderego: Rua Ademar de Moraes heckler.
Cidade: Indaiatuba- SP CEP: 13338-260

185 Jardim dos Amarais

y
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! Acordo de Confidencia:idade

Reserva-se o acesso a today as informag6es contidas neste documento exclusivamente a
CONTRATANTE. ao qual este enderegado, e a CONTRATADA. na qualidade de criadora do
documento.
Esse documento cont6m condig6es comerciais e/ou descrig3o de servigos especificos da
negociagao aqui descrita que representam segredo de neg6cio ou vantagens competitivas da
CONTRATADAoudaCONTRATANTE.
As panes, deus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados,
materiais, documentos, especificag6es t6cnicas ou comerciais, sejam de forma parcial ou
integral, por qualquer meir, existente ou que venha a ser criado, nio podendo, sob qualquer
pretexto, revelar ou reproduzir ou deles dar conhecimento a terceiros, sem a pr6via autorizagao
por escrito da CONTRATADA.

2 Entendimento da Necessidade

O cliente solicita horas de consultoria para demandas diversas no produto Gest3o Empresaria
ERP, conforme necessidade apontada.

Atividades que o Consultor de Implantaggo poder6 atuar conforme demanda do cliente, limitada
a quantidade de horan contratada

2.1 Escopo do Projeto

Revisar e ou alterar regras de neg6cio desenvolvidas nas ferramentas de tecnologia
especificas para o cliente;

Criar e ou alterar Texas de desenvolvimento especifico para o cliente

Criar e/ou alterar relat6rios do sistema

Orientar usu6rios chaves nas rotinas do sistema

Suporte ao usu6rio de ERP

Participagao em pequenos projetos da area de ERP

2.2 Entregas

Registrar e acompanhar chamados junto a Senior

Implantag3o e homologagao da solugao descrita no item Escopo do Projeto

Documento com o diagn6stico da an61ise situacional para revisao, reestruturag3o e/ou
mplantagao dos m6dulos/rotinas/gest6es e pracessos do ERP Senior; (se necess6rio)

RAT - Relat6rio de Atendimento T6cnico

2.3 hens Fora do Escopo

Atualizag6es de sistema;
An61ise. documentagio e implantaggo de qualquer outro produto ngo descrito na
proposta;
DPC, documento contends a viabilizagao sist6mica da solugao;
An61ise, Acompanhamento, Implantagao, Revis8o ou Treinamento de outros produtos
m6dulos ou rotinas dos sistemas n3o previstos nessa proposta;
Consultoria de neg6cio;
BPMN;
Manutengao de banco de dados;
Impacto gerado nos m6dulos/processos de outros produtos e ou n3o produtos Senior.
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3 Customizag6es n o previstas

No decorrer do projeto de implantagao dos sistemas, poderao surgir necessidades especificas do
CONTRATANTE, ngo identificadas durante o processo comercial ou de an61ise de ader6ncias.
requerendo implementag6es no software. Estas necessidades servo levantadas, mapeadas,
quantificadas em termos de pregos, prazos e horas de trabalho e submetidas a aprovagao da
CONTRATANTE, servindo como aditivo contratual, somando is horas originalmente contratadas
Poder3o ser, ap6s aprovadas, implementadas dentro do projeto original, das quais podem
comprometer o puzo de entrega ou ainda coma um subprojeto do original, realizado por outros
profissionais da CONTRATADA, visando ngo comprometer o escopo inicial.

4 Proposta investimento Total
4.1 Gestgo Empresarial i ERP

Consuttaria de !mplarlta€ao e
Treinamento 186 2Q7,00

ValorTotat

38.502,00

Escape AbeRa: As horan para a realizagio delta etapa do projeto sSo baseadas em este
major au mellor, de acordo com Q nivei de detathamenta a scr exigida e peta abrang6nc

Os valores acima s5o liquidos e 2A est3o lclusos os impostos que totalizam lO,15%

ativas, as quaid model
do escopo

sofrer variagSo, para

5 Condig6es de Pagamento
O Faturamento ocorrer6 conforme abaixo. Em caso de inadimp16ncia. aplicar-se-6 multa de 2%
a16m de corregao monet6ria com base no INPC e juror de 1% a.m. (ambos pro-rata die)

Sewigos de implarttagga.
getettciamento e treitiamento

ABERTO: A medigaa dos servigos seri pol' apuragao de RAT
+i Relat6do de Atendimento T6cnico,:isendo o faturamento
com vencimento para 30 dias;

6 PrazoIRecursos do Projeto

detente de Prajetas A definir

A definir

Periods Consultor

7 Descrigio dasservigos
Analista de Ambiente de Tecnologia (T.I.) : respons6vel pda implantaggo e manutengao de
servidores, dar suporte (interns) na implantagao e manutengao de software, e suporte t6cnico
em rede, internet e servidores, a16m de instalar e/ou configurar softwares de Banco de Dados,
como tamb6m instalar e atualizar os softwares e aplicativos de tecnologia desenvolvidos pda
Senior Sistemas.

Analista de Neg6cios: respons6vel pda execugao de ofertas especificas dl
Especializada. buscando a maximizagao dos processos de neg6cio do cliente

Consultoria
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Analista de Recursos do Sistema (Customizados e Desenvolvimento) : responde pdas
ferramentas de tecnologia do Sistema, d6 suporte a equipe de implantagao na utiliza£3o das
ferramentas, e analisa e desenvolve relat6rios, grgficos, rotinas e regras.

Arquiteto de Solug6es: respons6vel pda an61ise de ader6ncia das solug6es Senior.
especificag3o e detalhamento de escopo de projetos, dimensionamento de estimativas e
acompanhamento de projeto, buscando a maximizagao das funcionalidades de acordo com as
necessidades do cliente

Consultor de Implantagao: respons6vel por implantar os Sistemas Senior nas empresas
Clientes, propondo alternativas de implantag3o em fung3o do ambiente do Sistema. Participa no
estabelecimento de prazos de atividades e acompanha o seu cumprimento, definindo e
desenvolvendo relat6rios, grgficos, rotinas e regras

Consultor de Neg6cios: respons6vel pda execugao de projetos especificos de consultoria de
neg6cio, apoio a gestao empresarial, gestao estrat6gica de pessoas, an61ise de rupturas,
modelagem e revisio de processes.

Gerente de Projetos: 6 o profissional respons6vel pelo planejamento, monitoramento e
controle de projetos. Por meio de uma orientagao metodo16gica com principios no PMBoK. utiliza-
se de artefatos especificos para dar seguranga e visibilidade aos usu6rios e patrocinador do
projeto, bem como habilidades gerenciais sobre a equipe, para tomada de decis6es em todas as
fases do trabalho a ser desenvolvido. Identifica os riscos, suas probabilidades, impactos e formas
de mitig6-1os, garantindo o andamento do projeto pecos parametros estabelecidos, corrigindo
eventuais desvios e promovendo agnes sempre que necess6rio com apoio do PMO (Escrit6rio de
Projetos) da Senior.

8 Cansiderag6es do Projeto

a)

b)

Cano o Cliente solicite que a Senior efetue as reservas, aquisi€ao e quaisquer outras agnes
relacionadas a intermediaggo de despesas, sobre o valor correspondente seri cobrado o
percentualde 10%(dez por cents), a titulo de taxa de administragao de viagens.
Para atendimento em hor6rio diferenciado, as horas dos profissionais da Contratada
envolvidos no projeto sofrerio acr6scimos conforme abaixo

1) Hor6rio Diferenciado - Fora do hor6rio comercial
As horas servo acrescidas de 50%, sobre o valor hora em vigor.

2) Horirio Diferenciado - Finals de semana e feriado
As horas servo acrescidas em 100%, sobre o valor hora em vigor.

ABERTO: A proposta contempla um escopo de funcionalidades e dos sistemas, bem como,
estimativas de horan que poder6 variar para maid ou para menos, conforme andamento e
complexidade dos trabalhos, sends que servo faturadas as horan efetivamente executadas
pda equipe do projeto. Os documentos t6cnicos do projeto complementam e s3o parte
ntegrante desta proposta para todos os fins.
Ap6s a aprovaggo da proposta, o cancelamento dos trabalhos dever6 ser solicitado com o
tempo minimo de 10 dias de anteced6ncia para que haja tempo suficiente para a realocagao
do consultor em outro cliente. As exceg6es devergo ser tratadas diretamente com a area de
Servigos. O n3o cumprimento deste item acarretar6 na cobranga de 8 horas de trabalho,
bem como de today as despesas de deslocamento oriundas desta contratag3o
independentemente da execug6o pele consultor.
Em caso de eventual alteragao de escopo de projeto deverio ser negociados volume de
horan, prazos e investimentos. Horas complementares ou excedentes deverio ser negociadas

As horan que a equipe do projeto ficar impossibilitada de dar continuidade aos servigos
propostos, por solicitagao do cliente ou indisponibilidade de recursos, servo faturadas como
horas trabalhadas de cada profissional;
Este sendo considerado o retorno semanal dos consultores para suas resid6ncias, nos cason
em que estes residam fora da yPidade Federativa do cliente e retorno semanal para os que
residam no mesmo Estado.

0

0

a partea

c)

d)

e)

F)

g)
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h) Os deslocamentos dos consultores e gerentes de projetos, preferencialmente, ocorrer3o de
2a feira a 6a feira, sempre em hor6rio comercial (das 08h 6s .22h e das .23h &s .27h - E///a/

Bei!!al!!!ef©l, e das Q8h bs 12h e das 13h3Qmin is 18h na Malflz:zdealaigE!!alS) ,
1) As horas relativas a deslocamentos dos profissionais alocados no projeto serif faturadas

pele equivalence a 50% (cinquenta por cents) do valor hora acordada, quando a tempo de
deslocamento far superior a 2(duas) horan;

j) Em castes de trabalhos realizados tara do hor6rio comercial em dias Oteis, o valor hora
constante no item "Projeto de Implantagao" sofrer6 um adicional de 50%. Aos s6bados,
domingos e feriados este valor hora, sera acrescido em 100oha.

9 Fatores relevantes para a condug8o do projeto

a) E imprescindfvel a composigao dos melhores profissionais para formaggo da equipe do
projeto. Sendo assam. a Senior iniciar6 o trabalho de implantag3o no puzo m6ximo de at6
30 dias ap6s a assinatura do aceite delta proposta;

b) Consldera se que a Senior foi contratada para executor sewigos de consultoria para
mplementag6es dos sistemas, sendo as defini£6es dos processor de neg6cios de
responsabilidade do cliente. Cano o cliente desejar, a Senior poder6 prestar servigos
adicionais de definig6es e desenho de processor;

c) Retrabalho causado por falta de definig3o, criagao e validagao dos processor, ou ainda
capacidade do usu6rio designado pelo cliente para realizagao da atividade, ou pda
substituigio do mesmo, poder6 implicar no comprometimento do cronograma e no volume
de horas despendido para o projeto e como consequ6ncia no orgamento ora apresentado.

d) Todd e qualquer impediments da execug3o do trabalho ocasionada por atrasos de atividades
de responsabilidade no cronograma pode comprometer o puzo do projeto;

e) Retrabalho provocado por problemas no ambiente operacianal e em fungao de mudangas
administrativas que implique na alteragao dos processes previstos no inicio e no decorrer da
rnplantagao;

f) Falta de recursos de responsabilidade do cliente para executar as atividades previstas no
cronograma;

g) Horan que o consultor ficou aguardando, por quaisquer motivos, a disponibilidade de um
profissional ou recursos t6cnicos de hardware, ou de software para a execug3o de atividades
pr6-programadas e agendadas em cronogramas;

h) Horas em que o consultor ficou acompanhando a execugao de uma atividade prevista em
cronograma e ou acordada com o cliente, que deveria ter side executada previamente a
visita do consultor. por um profissional do cliente;
Horas que o consultor da Senior gastar para execuggo de atividades que s3o de
responsabilidade do cliente, tais como configuragao de hardware e software, atualizagao de
programas, construgao de relat6rios, construgao de programas especificos, apoio a
i nfraestrutu ra ;

j) Comprometimento e apoio das chefias das diversas areas ds equipes de implantaggo;
k) No minima uma pessaa de cada equipe deve ter dedicagao especial ao projeto e ter ample

conhecimento da sua area no cliente;
1) 0s respons6vels pele projeto devem dispor de canais r6pidos para a tomada de decis6es;
m) O cliente deve colocar a disposigao o ambiente de Tecnologia de Informagao (servidores,

redo. banco de dados, estagaes) dentro dos prazos indicados no cronograma do projeto;
n) A equipe de TI deve colocar a disposiggo as informag6es necess6rias a implantag5o: senhas,

configurag6es do banco de dados, ferramentas do banco de dados e acesso a rede;
o) Dever6 ser prevista a participag3o de pessoal para apoio na digitagao dos dados que estgo

em fichas, formu16rios ou documentos dos funcion6rios que est3o em papel ou n8o puderem
ser migrados dos sistemas anteriores.

)

!0 1nfraestrutura Necess6ria a Prestag3o de Seivigas de TI
Para a correta instalagao dos Sistemas Senior, faz-se necess6rio o dimensionamento adequado
do ambiente de TI. O Cliente receber6 uma proposigio(sugest3o) de melhor cen6rio de
mplantagao(DETI) do Ambiente das Solugaes Senior e caberia ele a disponibilizggao e garantia

ae existencia ae ae 1 1 para a imptantagao e :raaa em p gao,Inclusive
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no cano de existir novas necessidades mapeadas e/ou inclusgo de novos usu6rios/produtos e
ntegrag6es

O infcio dos trabalhos de implantagao do sistema nas instalag6es do cliente ocorrer6 quando
toda a estrutura estiver devidamente preparada. no que se refere aos itens abaixo relacionados

a) Servidores de aplicagao: Sistema Operacional Instalado e Servidores em Funcionamento
Pleno. Dependendo da composigao do Projeto poder6 ocorrer a necessidade de maid de um
servidor de aplicagao e para tanto, todos os servidores necess6rios devergo estar preparados
e disponiveis para inicio dos trabalhos
Servidores de Banco de dados: Sistema Operacional Instalado, Banco de Dados SQL
Server e/ou Oracle Instalado e Bases de Dados dos Produtos Senior criadas. O Servidor de
Banco de dados deve ser separado dos servidores de Aplicagao e cabe ao cliente a
disponibilizagao do SGBD(Sistema de Gerenclador de Banco de Dados) e das bases de dados
vazias j6 parametrizadas com o usu6rio e senha para que os consultores iniciem a
implantagao da Solugao Senior. A Ressalva deste item 6 quando houver escopo de
mplantag5o do SeniorX OnPremise que usa preferencialmente PostgreSQL mas tamb6m
este aderente ao Oracle e ao SQL Server. No casa do SeniorX poder6 ser avaliada a
necessidade de instalaggo deste servidor de banco adicional para as bases de dados SeniorX.
Estag6es dos usuirios: Sistema Operacional Instalado e Estagao em Funcionamento Pleno.

b)

c)

Todos os softwares de infraestrutura devem estar de acordo com a plataforma homologada pda
Senior. Para verificar as vers6es e o ciclo de vida de suporte destes softwares, acesse o site da
Senior em PfQroq$ hQ QIQgadas. Por fim, a Senior
apenas recomenda o melhor cen6rio de performance para implantagao e uso das solug6es
Senior. cabendo ao cliente a decisio de disponibilizag3o e garantia de performance no cen6rio
escolhido.
O Documents DETI(Documents de Estimativa de TI) 6 um documents ilustrativo que tem coma
objetivo deixar o cliente dente das necessidades e topologia da solugao. Em tempo de projeto,
conforme o escopo estiver sendo desenvolvido, servo feitas avaliag6es em navel de uso da
solug3o pdas integrag6es e usu6rios. Sendo assim, o cliente poder6 receber um
DETI(Documents de Estimativa de TI) ajustado demonstrando por exemplo, ajustes de recursos
de TI dos servidores j6 especificados, acr6scimo de recursos/servidores ou at6 mesmo a
liberagao de excesso dos recursos especificados. Nesse 61timo caso caber6 o cliente avaliar se
farc ou n8o alterag6es de topologia, ficando tamb6m respons6vel por garantir a disponibilidade
e performance das solug6es.

11 Validade da Prapasta

As condig6es expressas neste documento s8o v61idas por 60 dias a partir da data de emissgo
desta proposta.

!2 Considerag6es gerais

Conhega as ofertas disponiveis na Senior Store, e utilize o Cupom abaixo

#DES
CONTO

COOIGQD£
DISCO?$TO

PROPSTORE

$Senior
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13 Aprovagio da Proposta

A

Senior Sistemas

Att. Vitor Elisio Viana Pasco

Cientes do escopo e das condig6es apresentadas na Proposta Comercial datada de 14/06/2018
declaramos que estamos de acordo com o Contrato de Licenciamento de Software e Prestagao
de Servigos da SENIOR, e autorizamos a realizagao dos servigos previstos

C6digo de identificagao da proposta PR108352V2C

Campinas, SP 2r& NEAL 2alB

Cargo:

ome do Responsivel:
-«s:Mw#'"

Razio Social: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS s/A

CEP: 13035270
Enderego: R DR SALLES OLIVEIRA

CNPJ:44602720000100

Inscrigao Estadual: 244.109.463.110

Cliente declara. para todos os fins, que este regularmente representado e que:
presente instruments tem poderes para assumir as obriga96es pactuadas.

Is) pessoa(s) que assina(m) o



$ Senior
Tecnologia pa ra Gent:+o

Conhega nos$as sofug6es

H
Gest5a

fmpfnarial f ER?

Gest8ode
Pessoas I HCM

Gest$a de Aa
5egur n$

U


