
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n" 23112021 

TERMO DE CONTRATO DE I}RESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 231/2021, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MERCEDES E A 
EMPRESA WORKSERV DESENVOLVIMENTO E 
COMÉRCIO DE SOFTWARES LTDA. 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, n° 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, inscrito no CPF sob n°. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n°. 
8.455.101-5 expedida pela SSP/PR, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
Workserv Desenvolvimento e Comércio de Softwares Ltda, inscrita no CNPJ sob n." 
10.786.517/0001-01, isenta de Inscrição Estadual, com sede na Rua Independência, n°. 880, 
sala 02, CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 
neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo, 
inscrito no CPF sob n." 045.143.419-67, portador da Carteira de Identidade n." 7.500.065-0, 
expedida pela SESPIPR, residente e domiciliado na Rua Paraná, n", 652, Apto 41, CEP 85.960- 
000, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, doravante designada 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n° 153/2021 e em observância às 
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, 
da Lei Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de março de 2020, e da Lei n° 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão Eletrônico n° 72/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a instalação e locação de software para 
gerenciamento e controle de ponto digital do Conselho Tutelar, CRAS e Pátio de Máquinas, 
atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Viação, 
Obras e Servis;os Urbanos do Município de Mercedes, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edita]. 
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1.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 
à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2 Discriminação do objeto: 

LOTE ÚNICO 
iTEM QTD DESCRIÇAO R$UNIT R$TOTAL 

1.1 1 Instalação e configuração do sistema três 400,00 400,00 pontos; 

1.2 12 Locação e cessão de direito do uso do 278,00 3.336,00 sistema; 
3.736,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de 02/07/2021 e encerramento em 02/07/2022, prorrogável na forma do art. 
57 da Lei n" 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
3.10 valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.736,00 (três mil, setecentos e trinta e seis 

reais). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes para o exercício de 2021, na 
classificação abaixo: 

02.004.04.122.0003.2006 - Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e 
Finanças. 
Elemento de despesa: 
Fonte de recurso: 

33904008,33904011 
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Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.~. [!] 
v3.0· DAUTIN Blockchain ~-'ffi'ã'Jr.s~fê~:erê§9Rtl'fterCê'éJil~rs~f.?'tR~fNQ::e~JIlI::J0~5~"m.'3~?~Ó"15_~3 . '. ~ 
7dc2706ffb4fc1a730885b8bcd7374e77dege8bd441acb9iJ'iif;16185d02991dfc iÓi valj?j;;'do em 05/07/20~ 16:15:19 através da transação blockchain ~ 
oxoe2b08ffOfbbf67129d397e5e2a65024344ff9dege1526a3c221~'i!!1 m~f~~o'<feEl.~r"Pe~f~gYém ~ttPs://www.dautin.com/FileCheck (NID: 25512) _ • 

~[IIIIIIII~:""'_----------- ----------------------~. • . 

5 CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO 
5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

Página 2 de 5 



o ~ 
~ o 
~ 
! 
o 

~ ~ ~ 
o 

" J ~ 
ê 
~ 

.~ 
ê 
~ 
i 

I ~ 
Rua Dr. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mereedes - PR. 

v3.0 - DAUTIN Blockchain ª~~rl?srfj~reêt'ro'§~ercé'(J~CS.~Fi«)(J~t 12:e~ P':l ~5'~'~. ~~YómH~'23 . : 
7dc2706ffb4fc1 a730885b8bcd7374e77dege8bd441 acb9ll'ife1S'185d 02991dfc fb;~al!iado em 05/07/2ottl16:15:19 através da transação blockchain ~. ~ .~ 
OxOe2b08ffOfbbf67129d397e5e2a65024344ff9dege1526a3c22~~,~~ç~o"d.Ys~r Pfr~líl,gy ~l!IrhttPs:IIWWW.dautin.com/FileCheck (NID: 25512) 

~------------------------------~-----------------------------------------I~. . . 

Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n" 231/2021 

6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8 CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

9 CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA 
CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

10.1 As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, e com as 
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso lI, da Lei na 8.666, de 1993. 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
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12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3 Indenizações e multas. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
13.1 É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -ALTERAÇÕES 
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais e 
municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO 
16.1 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, no prazo previsto na Lei 
n° 8.666, de 1993. 
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17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE 
ECORRUPÇÃO 

17.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
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17.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) 
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA· FORO 
18.1 É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon -PR para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Mercedes - PR, 02 de julho de 2021. 
LAERTON Assinado de forma digital por 

LAERTON WEBER:04530421988 
WEBER:04530421988 Dados: 2021.07.0116:34:56 -03'00' 

Município de Mercedes Workserv Desenvolvimento e Comércio 
de Softwares Ltda 

TESTEMUNHAS: 
EDSON ; :~S;'~d~:Z~~~;~;~~J:~~r 
KNAUL:88632350900 'Oado" 2021.07.0116,,,,,, 

, -<13'00' 
Edson Knaul 
RG n° 5.818.820-4 

Anlnlldo de formO) digital por 
R06ERTO 

SCHAU FELBERG '~AUFEL.ERGER'01S8S677 

ER'O 1585677,906 O,do;;'"2021.0'.0I ,.~"OO 
Roberto Schã~1elberger 
RG n° 5.053.961-0 

ROBERTO 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edifício Pedra Francisco Vargas 
Centro, Itajaí - Santa Catarina 

(47) 3514-75991 (47) 99748-2223 
www.dautin.comldautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERViÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Contrato e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 
7dc2706ffb4fc1 a730885b8bcd7374e77dege8bd441 acb9b4e16185d02991 dfc estabelecido entre as partes 
identificadas conforme segue: Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo (045.***.***-67), sendo estes os 
responsáveis pelo aceite e consenso do conteúdo do arquivo submetido, foi registrado de acordo com as 
Legislações e normas viçentes' classificado como assinatura eletrônica avançadas através da rede blockchain 
Matic Network, sob o identificador único denominado NID 25512 dentro do sistema. 

A operação de assinatura eletrônica avançada do documento intitulado "Contrato nº 231/2021 - PM 
Mercedes", cujo assunto é descrito como "Contrato n2 231/2021 - PM Mercedes", faz prova de que em 
05/07/2021 13:58:50, o responsável Workserv Desenvolvimento e Comércio de Softwares Ltda 
(10.786.517/0001-01) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Workserv Desenvolvimento e Comércio de Softwares Ltda a responsabilidade, 
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 05/07/2021 17:15:03 através do sistema de registro eletrônico da empresa 
DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, 
em seus §§ 2º e 32 do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do 
Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain OxOe2b08ffOfbbf67129d397e5e2a65024344ff9dege1526a3c22123e285133252. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nQ 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

2 Lei 14.063/2020, oriunda da conversão da Medida Provisória 983/2020; assinatura eletrônica avançada é definida sendo 
a que utiliza certificados não emitidos pela leP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de 
documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto 
o documento. 

Presidênda da Ri!PUbllca Casa Civil 
SuIJdIoeIia para ~ntDs: bldicas 

_"':me,_ MmlDA PI'tOVlSOIUA 2.200-1 
~~~ DE 24 DE AGOSTO DE 2.001. 


