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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.300/21 

PROCESSO Nº 56.669/19 

Pregão Eletrônico nº 81/21 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA SIL 

TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA. 

 

 

  O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, 

neste ato, representado pelo Sr. EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO, Secretário Municipal de Economia e Finanças, por força dos Decretos 

Municipais nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1.995, 

e a empresa SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, estabelecida na cidade de Arujá/SP, na Avenida dos Expedicionários, nº 296, Sala 

2, Jardim Rincão, CEP: 07.400-460, Fone: (11) 4652-7170, e-mail: comercial@siltecnologia.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 74.558.008/0001-

04, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. IVANIR DOS PASSOS DE OLIVEIRA, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 12.840.514-4 - SSP/SP e CPF nº 009.578.418-76. 

 

  As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, 

tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e cláusulas e condições do Edital de Licitação nº 107/21 do Pregão Eletrônico 

nº 81/21, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 56.669/19. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 56.669/19, 

a FORNECER AO CONTRATANTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O 

MUNICÍPIO DE BAURU, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal 

Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que sejam 

indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, características e especificações 

técnicas apontadas e contidas no Termo de Referência, melhor descrito no Anexo VIII do Edital nº 107/21. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

igual e sucessivo período, em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, caso haja interesse entre as partes. 

 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS, TREINAMENTO E NOTA FISCAL 

 

2.1. O prazo para migração do sistema é de 04 (quatro) meses, 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissão da ordem de 

serviço. 

 

2.2. No início da implantação dos sistemas a CONTRATADA deverá apresentar material contendo um Plano de Treinamento 

para a Município, abrangendo pelo menos 02 (duas) vagas para técnicos do Departamento de Informática. 

 

 

2.3. O Plano de Treinamento deve conter Cronograma de Implantação com datas nos quais os módulos do sistema vão iniciar a 

operação. 

 

2.4. O Plano de Treinamento deve conter os seguintes requisitos mínimos: Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

Público alvo; Conteúdo programático; Carga horária de cada módulo do treinamento. 

 

 

2.5. A CONTRATADA deverá apresentar proposta para a realização dos treinamentos, sendo que caberá ao CONTRATANTE 

o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados. 

 

2.5.1. As despesas relativas à hospedagem, transporte, diárias dos instrutores serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

 

2.6. As turmas/usuários que serão treinados serão definidas pelo CONTRATANTE e serão treinados cerca de 100 (cem) 

funcionários. 

 

2.7. O treinamento deve abranger, além do conhecimento da aplicação, principalmente sua parametrização e recursos 

oferecidos por funções. 

 

 

2.8. O CONTRATANTE poderá acompanhar, adequar e avaliar o treinamento com instrumentos próprios. Caso o treinamento 

seja julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o devido reforço e, se for necessário, 

providenciar alterações no Plano de Treinamento. 

 

2.9. O prazo total para implantação do sistema é de seis meses 180 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço. 
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2.10. Na Nota Fiscal deverá constar Município de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001- 

80, ref. Processo Administrativo nº 56.669/19 e número do contrato.  

 

 

2.11. A nota fiscal somente será atestada e encaminhada para pagamento após serem cumpridas todas as exigências previstas 

neste Edital. 

 

Cláusula Terceira: DO SUPORTE TÉCNICO 

 

3.1. O serviço de suporte técnico (presencial e remoto) será disponibilizado pelo período em que vigorar o contrato, 

contemplando atualização dos sistemas e garantia de manutenção legal, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas. 

 

3.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de atendimento (helpdesk) que tenha geração de número de controle 

(ordem de serviço, a qual deverá ser um numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento. 

 

3.2.1. O histórico de interações da ordem de serviço aberta deverá estar disponível para consulta através da web, e é 

recomendado que seja enviado um e-mail para o solicitante cada vez que haja alguma movimentação na solicitação. 

 

3.3. O sistema deve registrar informações sobre as demandas e sua situação, sendo elas classificadas, no mínimo, em: 

solicitadas, concluídas e canceladas, e por tipo de atividade, identificando o funcionário do CONTRATANTE que abriu a solicitação.  

 

3.4. O suporte técnico deverá ser realizado por funcionários qualificados da CONTRATADA, durante o horário de expediente 

do CONTRATANTE, sendo o período mínimo para atendimento de solicitações de suporte o compreendido no período das 08h às 17h, de 

segundas às sextas-feiras e, quando o caso exigir, abranger consultoria “in loco”, como por exemplo, análise e adequação de processos de 

negócio ou  novos fluxos automatizados de trabalho. 

 

3.5. O suporte técnico deve avaliar os impactos de eventuais atualizações de versão e o esforço necessário a ser empreendido, 

ficando a critério do CONTRATANTE decidir sobre a conveniência e oportunidade do momento de sua implementação. 

 

3.6. No suporte técnico deverão estar incluídas as atualizações de versões. Assim, caso a CONTRATADA venha a 

disponibilizar novas versões dos sistemas durante a execução contratual, deverá fornecê-las, realizando todos os serviços necessários à 

manutenção da compatibilidade da solução. 

 

3.7. O atendimento à solicitação de suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte aos sistemas, 

com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça. 

 

3.8. A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados de forma a poder verificar condições 

de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da CONTRATADA. Os procedimentos de acesso serão definidos, analisados, 

liberados “por demanda” e “caso a caso”. 

 

3.9. A correção dos erros dos sistemas compreende as atividades de entendimento do problema existente, abrangendo todas as 

fases relativas à execução do objeto, correção, testes, implantação da versão corrigida dos sistemas e documentação do problema, ações tomadas 

para corrigi-lo e alterações efetuadas nos sistemas.  

 

3.10. Para casos de atualizações e/ou correções que demandarão a interrupção completa do sistema, deve ser prevista a 

possibilidade do serviço ser executado após as 18h ou em finais de semana.  

 

3.11. A CONTRATADA deverá possuir sistema para registro de solicitações de suporte técnico para erros dos sistemas, bem 

como as ações realizadas para correções, com contagem de prazo de resolução.  

 

3.12. Os prazos serão determinados da seguinte maneira:  

 

A - Prioridade 1 – Urgente. Prazo de atendimento: 1h. Prazo de Resolução: 6h. Descrição: Condição de perda ou 

paralisação total do sistema que represente uma situação de emergência. Falha grave que acomete o sistema, causando 

atrasos inaceitáveis ou indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos recursos vitais do 

sistema e que comprometam o estabelecimento. Pane completa ou casos em que o sistema apresenta funcionamento 

anormal e falha repetidamente após tentativas de reinicialização; 

 

B - Prioridade 2 – Média Gravidade. Prazo de Atendimento: 2h. Prazo de Resolução 24h. Descrição: O problema causa a 

perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as operações podem continuar ainda que de modo restrito. Queda de 

desempenho do sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a disponibilidade do sistema ou da 

solução; 

 

C - Prioridade 3 – Baixa Gravidade. Prazo de Atendimento: 12h - Resolução 48h. Descrição: Falha de componentes ou 

módulos isolados que não resultem em restrições substanciais. Perda menor de alguma funcionalidade não-vital, 

constituindo apenas uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de modo algum impede a 

operação do sistema. Problema pontual, não afeta seriamente a operação do sistema. 
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Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira a importância 

total de R$ 1.896.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil reais), que será suportada pela Dotação Orçamentária, do Município de 

Bauru, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. Os serviços de migração, de implantação do sistema e treinamento de pessoal, serão pagos em COTA ÚNICA, sendo que o 

pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de Economia e Finanças, devidamente 

atestada, após aceite e homologação da implantação/treinamento do sistema, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante 

ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

4.4. Os serviços de manutenção mensal dos módulos serão pagos mensalmente, a partir do mês subsequente ao aceite e 

homologação, sendo que o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de 

Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 

instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

4.5. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinquenta centésimos por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 40, 

XIV, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

4.6. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levadas em consideração 

quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

 

4.7. Após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e, havendo solicitação da CONTRATADA, os preços serão 

reajustados de acordo com variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente adotado pelo Governo Federal, tomando-

se por mês base para cálculo a apresentação da proposta, desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos órgãos ou entidades nacionais 

responsáveis pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços. 

 

4.8. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Receita Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a CONTRATADA 

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.9. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.8, implicará na rescisão do contrato. 

 

4.10. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos 

termos do previsto no item 4.9. 

 

Cláusula Quinta: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato descumprido, além 

das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2.002, quais sejam: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 5.1.; 

 

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois 

de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

5.2. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de 

pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Sexta: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

6.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste contrato a Secretaria Municipal de Economia e 

Finanças, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  
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6.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestora do contrato, a Sr. ANA LIGIA CORREA DA CONCEIÇÃO, matrícula 

29.173 e como seu suplente, o Sr. HORST SCHUCKAR JUNIOR, servidores vinculados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

 

6.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Sétima: CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

7.2. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como caucionar ou utilizar o 

contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização ao CONTRATANTE. 

 

7.3. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas, em 

quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

7.4. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 

no certame licitatório nº 107/21. 

 

7.5. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

7.6. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP) 21 de maio de 2.021. 

 

 

 

 

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

 

 

IVANIR DOS PASSOS DE OLIVEIRA 

SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.300/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 56.669/19, a 

FORNECER AO CONTRATANTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O 

MUNICÍPIO DE BAURU, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal 

Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que sejam 

indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, características e especificações 

técnicas apontadas e contidas no Termo de Referência, melhor descrito no Anexo VIII do Edital nº 107/21. 

 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 

TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 

(s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que 

mais couber. 

 

Bauru (SP), 21 de maio de 2.021. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo CONTRATANTE:  

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA:  

 

Nome: Ivanir dos Passos de Oliveira 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 009.578.418-76 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.300/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 56.669/19, a 

FORNECER AO CONTRATANTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O 

MUNICÍPIO DE BAURU, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal 

Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que sejam 

indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, características e especificações 

técnicas apontadas e contidas no Termo de Referência, melhor descrito no Anexo VIII do Edital nº 107/21. 

 

 

 

NOME: EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  

RG Nº: 27.623.418-2 

CPF Nº: 221.666.448-05 

DATA DE NASCIMENTO: 03/09/1981 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, nº 1-68, Residencial Parque Colina Verde ENDEREÇO 

COMERCIAL: Rua Araujo Leite, nº 17-47, Centro 

TELEFONE: (14) 3235-1451 / (14) 99754-4743 

E-MAIL PROFISSIONAL: evertonbasilio@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: tonbauru@yahoo.com.br 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araujo Leite, nº 17-47, Centro 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1451 

E-MAIL: evertonbasilio@bauru.sp.gov.br 
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