
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB

 TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 009/2021

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

 
O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-SAEB, com sede na 2ª Avenida, nº 200, Plataforma III,
Centro Administrativo da Bahia - CAB, inscrita no CNPJ/MF nº 13.323.274/0001-63, neste ato representado por seu Secretário, EDELVINO
DA SILVA GÓES FILHO, autorizado por Decreto Simples, publicado no D.O.E de 02 de abril de 2014, e o MUNICIPIO LUIS EDUARDO
MAGALHÃES, inscrito no CNPJ sob o nº 04.214.419/0001-05, com sede Rua Jose Ramos de Anchieta nº 187, Jardim Primavera, Luis
Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, inscrito no
CPF nº 043.930.175-01, em conjunto PARTÍCIPES e separadamente SAEB e o MUNICIPIO LUIS EDUARDO MAGALHÃES,
respectivamente, tendo em vista o constante do Processo SEI nº 009.0261.2019.0042325-54, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao
Convênio Nº 009/2012, que se regerá pela Lei Estadual nº 9.433/2005, pelo Decreto Estadual nº 9.440/2005 e mediante as cláusulas e
condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente Termo Aditivo alterar a Cláusula Primeira do Convênio Nº 009/2012, assim como,  incluir o Parágrafo Primeiro e
Segundo, que passarão a ter a seguinte redação:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
Constitui objeto do presente Convênio a operacionalização, funcionamento e manutenção do Ponto de Serviço de Atendimento ao Cidadão –
SAC, no Município de Luis Eduardo Magalhães, localizado na Avenida Arnaldo Horácio Ferreira, no Setor Sul da Rodoviária Municipal, CEP nº



47.850-000, Luis Eduardo Magalhães /Bahia, para a prestação de serviços à comunidade, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer
parte integrante deste instrumento, com se nele estivesse transcrito.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A utilização do imóvel engloba a disponibilidade dos espaços internos para a veiculação de anúncios publicitários,
sob a gestão da SAEB.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica vedado o aditamento do presente Convênio para ampliação do seu objeto sem a prévia aprovação de projeto
de trabalho adicional e da comprovação da execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas.
 
CLÁUSULA SEGUNDA
Constitui ainda objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Convênio n° 009/2012 para dar continuidade à
operacionalização, funcionamento e manutenção do Ponto de Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, no município de Luis Eduardo
Magalhães, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, com efeitos a partir de 24/06/2020 e término em 22/06/2024, conforme novo
Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, com se nele estivesse transcrito.
 
CLÁUSULA TERCEIRA
Estabelece também como objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÔES, do Convênio nº
009/2012, que passará a ter a seguinte redação:
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
 
Além dos Compromissos gerais a que se submetem, por força deste aditivo, os PARTICÍPES se comprometem a:
 
I – SAEB: 
 
1. Verificar o local disponibilizado pelo município, visando à adequação para realocação do Ponto SAC; 
2. Acompanhar a realocação do Ponto SAC no município; 
3. Estabelecer os procedimentos para o funcionamento do Ponto SAC; 
4. Selecionar os servidores indicados pelo Município para operação do Ponto SAC; 
5. Promover os treinamentos de pessoal necessários à operação do Ponto SAC, junto aos órgãos prestadores de serviços; 



6. Disponibilizar sistema informatizado de gestão, necessário ao funcionamento do Posto SAC e realizar treinamento da equipe quanto ao
mesmo; 
7. Fiscalizar as instalações físicas e a utilização dos equipamentos do Ponto SAC, adotando, junto ao município, as medidas necessárias à
prevenção ou correção que assegurem seu pleno funcionamento; 
8. Proceder à avaliação estatística dos serviços prestados no Ponto SAC, com vistas ao redimensionamento do atendimento; 
9. Dar ampla divulgação das atividades a cargo do Ponto SAC; 
10. Acompanhar sistematicamente o Convênio e, quando necessário, proceder alteração através de termos aditivos antes do término do
Convênio; 
11. Disponibilizar para os Tribunais de Contas e outros órgãos de Controle, os documentos referentes à aplicação dos valores liberados por
força deste Convênio; 
12. Disponibilizar 2 kits anuais de fardamento para os funcionários do Ponto SAC; 
13. Na realocação do Ponto SAC arcar com os custos de parte dos equipamentos de informática, conforme PLANO DE TRABALHO;
14. Responsabilizar-se pelo custeio com o Coordenador do Ponto SAC; 
15. Arcar com o custeio com link de comunicação Rede Governo, que atenderá os computadores com os serviços da SAEB,
16. Arcar com o custeio do servidor virtual (Atende)
17. Arcar com o custeio de telefonia e correios; 
18. Arcar com o custeio com viagem, traslado, hospedagem e alimentação dos funcionários da SAC, responsáveis pela supervisão do Ponto
SAC; 
 
RECURSOS:
Na realocação do Ponto SAC:
1. Custo de parte dos equipamentos de informática, conforme PLANO DE TRABALHO; 
2. Custo com viagem, traslado, hospedagem e alimentação dos funcionários da SAC, responsáveis pela supervisão da obra e inauguração do
Ponto SAC; 
3. Custo de kit de fardamento para todos os funcionários do Ponto SAC.
 
Na operacionalização do Ponto SAC:

1. Custeio com link Rede Governo, que atenderá os computadores com os serviços da SAEB;
2. Custeio com telefonia e correios; 



3. Custeio com o Coordenador do Ponto SAC;
4. Custeio com o servidor virtual (Atende);
5. Custeio com viagem, traslado, hospedagem e alimentação dos funcionários da SAC, responsáveis pela supervisão do Ponto SAC;
6. Custeio com a manutenção da programação Visual;
7. Custeio com 2 kits anual de fardamento para todos os funcionários do Ponto SAC;

 
II – MUNICÍPIO: 
1. Disponibilizar pessoal para operar no Ponto SAC, segundo critérios estabelecidos pela SAEB, honrando com todos os encargos e despesas
diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir em razão das atividades realizadas, tais como débitos previdenciários e trabalhistas,
sendo que, em nenhuma hipótese, ocorrerá a transferência de responsabilidade ao CONVENENTE; 
2. Responsabilizar-se pelo custeio de 12 (doze) atendentes e um coordenador do Sinebahia;
3. Arcar com o custeio com viagem, traslado, hospedagem e alimentação para os candidatos à seleção; 
4. Fornecer, quando solicitado e com base nos dados disponíveis, as informações estatísticas relativas ao andamento das atividades
desenvolvidas pelo Posto SAC; 
5. Fornecer placa e outros materiais de identificação do Posto SAC, conforme normas estabelecidas pelo Estado da Bahia (Programação
Visual); 
6. Custeio com material de consumo e de escritório, tonner para impressora laser, necessários para a operacionalização das unidades
(recepção, administração, Ceprev, Planserv); 
7. Responsabilizar-se pela limpeza e conservação das áreas interna e externa das unidades do Posto SAC, inclusive jardins e
estacionamento, zelando pela integridade do patrimônio; 
8. Arcar com os custos de água, luz e aluguel do imóvel do Ponto SAC durante todo o período do Convênio; 
9. Responsabilizar-se pela vigilância das áreas interna e externa, zelando pela segurança do patrimônio, dos funcionários e usuários, assim
como pela preservação de todo material, equipamentos e documentos existentes no Ponto SAC; 
10. Dar ampla divulgação das atividades a cargo do Ponto SAC; 
11. Executar o objeto do Convênio em conformidade com o PLANO DE TRABALHO, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e
custos previstos; 
12. Cumprir o objeto, metas e cronograma de execução das ações do presente Convênio, conforme proposta aprovada pelo ESTADO/SAEB,
cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos financeiros, indissociavelmente vinculados ao seu objeto; 
13. Permitir livre acesso dos representantes credenciados do ESTADO/SAEB aos trabalhos e documentos pertinentes, fornecendo-lhes as
informações que forem solicitadas sobre todos os aspectos da execução do objeto deste Convênio; 



14. Supervisionar, em conjunto com o ESTADO/SAEB, a execução das ações definidas neste Convênio; 
15. Apresentar Termo de Responsabilidade dos bens adquiridos que ficarem sob sua guarda, assumindo a responsabilidade pela sua
utilização e conservação, quando houver;
16. Arcar com os custos de manutenção predial, mobiliário, equipamentos de informática, utensílios e aparelhos de refrigeração.
 
RECURSOS:
Na realocação do Ponto:

1. Custo da obra de adequação do imóvel para a realocação do Ponto SAC;
2. Custo de mobiliário, aparelhos de refrigeração, utensílios e parte dos equipamentos de informática conforme Plano de Trabalho;
3. Custo com viagem, traslado, hospedagem e alimentação dos candidatos à seleção e funcionários do Ponto SAC; 
4. Custo com a Programação Visual;
5. Custo com os materiais de consumo necessários para a realocação.

 
Na operacionalização do Ponto SAC:

1. Custeio com um Coordenador do Sine e 12 atendentes; 
2. Custeio com luz e água,
3. Custeio com o aluguel da sala.
4. Custeio com limpeza, conservação e vigilância
5. Custeio com manutenção predial, de mobiliário, equipamentos de informática, aparelhos de refrigeração e utensílios.
6. Custeio com materiais de consumo e de escritório.

 
CLÁUSULA QUARTA
O presente termo aditivo não envolve a transferência de recursos entre as partes, devendo cada um arcar com todos os custos relativos às
suas obrigações.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas decorrentes das obrigações assumidas pela SAEB correrão por conta da dotação orçamentária
assim especificada:



 
Unidade Orçamentária: 09.801 - Superintendência de Atendimento ao Cidadão
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral
 Ação: 04.122.315.2863 – Funcionamento de Ponto Cidadão
           04.122.315.4869 – Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação                      
           04.331.502.2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos
Natureza de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                                     3.3.90.14 – Diárias Civil
                                     3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
                                     3.3.90.46 – Auxílio Alimentação
                                     3.3.90.49 – Auxílio Transporte
 
Destinação de Recurso: 0.100.000000 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
 O pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ);
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas decorrentes deste Convênio correspondentes as obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES, correrão por conta da:
 
Unidade Orçamentária: 02.08.000 – Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Soicial.
Unidade Gestora: 08.122.050.2031 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.00.00 – Cont. p/ Tempo Determinado Pessoa Civil
                                      3.1.9.0.11.00.00 – Vencimentos e vantagens fixas-Pessoa Civil
                                      3.1.9.0.13.00.00 – Obrigações Patronais
                                      3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
                                      3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários.
O Pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
 

Á



CLÁUSULA QUINTA
Fica autorizada a cessão ou transferência da execução do objeto do Convênio, inclusive para fins publicitários.
CLÁUSULA SEXTA
Fica autorizada ao ESTADO DA BAHIA/SAEB a comercialização de espaços publicitários no interior do salão objeto do Convênio, nas formas
e condições abaixo pactuadas:

1. A publicidade deverá ser localizada na parte interna do SAC;
2. A utilização do imóvel para o fim especificado neste Item será de responsabilidade única e exclusiva da SAEB, inclusive perante

terceiros, razão pela qual se obriga a cumprir por si, ou através de terceiros, toda legislação vigente pertinente à atividade e/ou à
exploração do serviço, bem como assumir todo e qualquer dano e/ou prejuízo que dela decorra, ficando o MUNICÍPIO DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES isento de qualquer responsabilidade.

 
CLÁUSULA SÉTIMA
Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas que constam do Convênio supracitado, a que se refere o presente Termo
Aditivo.
 
E, por assim estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus
regulares efeitos.
 
Salvador, _____ de ___________________ de 2021.
 
 
_______________________________________
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração do Estado da Bahia
 
_______________________________________
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito do Município de Luis Eduardo Magalhães
 



TESTEMUNHAS:
 
Nome: ____________________________     Nome: ______________________________
CPF:                                                                   CPF:
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ondumar Ferreira Bonges Junior, Prefeito, em 09/08/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00026902948 e o código CRC 4B592206.

Referência: Processo nº 009.0261.2019.0042325-54 SEI nº 00026902948
























