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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 

PARCERIA SEDINOR/IDENE – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME 

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 

 

 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS 

GERAIS - IDENE, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Edifício Gerais, 8º 

andar, Torre Ímpar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, com base no 

Programa Acesso à Alimentação, Convênio nº 019/2011 MDS/SESAN/IDENE, entre o 

Governo de Minas e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no âmbito 

do Programa Água para Todos, criado, no âmbito federal, pelo Decreto Federal 7.535/2011 

e, no âmbito estadual, pelo Decreto Estadual 45.872 de 30/12/2011, torna público o presente 

Edital de Chamada Pública, em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei 

13.102/2014, o Decreto Estadual 46712/2015, a Portaria Interministerial 507 de 24/11/2011, 

Decreto Estadual 46.319/2013, Lei Federal 8.666/1993, da Lei Federal nº 12.873/2013 

(Institui o Programa Cisternas), do Decreto nº 8.038/2013 (Regulamenta o Programa 

Cisternas), Portaria MDS nº 99/2013 (Credenciamento de Entidades), de 20 de setembro de 

2013 e Instrução Operacional SESAN nº 01/2013 (Especificações da Cisterna de Placas 

Familiar de 16 mil litros para consumo humano), com vistas à realização de processo de 

seleção de instituições sem fins lucrativos para executar a implantação da Tecnologia 

Social de Acesso à Água nº 01 – Cisternas de Placas Familiar de 16 mil litros para 

Consumo Humano. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

As regiões da Área de abrangência do Sistema SEDINOR/IDENE são caracterizadas pela 

baixa qualidade de vida, tendo os piores indicadores sociais de Minas Gerais. Segundo dados 

do IBGE (censo 2010), cerca de 52% dos domicílios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e 

do Norte de Minas têm renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo e, dos 323 mil 

domicílios particulares na área rural em Minas Gerais, 234 mil não possuem abastecimento 

de água de forma regular (por rede geral, poço ou nascente na propriedade), ou seja, com 

desabastecimento de cerca de 30%. Nessas regiões do semiárido mineiro e seu entorno a 

situação é agravada pela grande intermitência do período de chuvas, prevalecendo a 

estiagem durante a maior parte do ano. Nesse cenário, a ação do estado é imprescindível para 

garantir a redução da pobreza e a universalização do acesso regular à água destinada ao 

consumo humano e ao desenvolvimento sustentável na região. 

 

2. OBJETO DO PRESENTE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

2.1. Esta Chamada Pública tem como objeto a seleção de instituições sem fins 

lucrativos para a prestação de serviços ao IDENE relativos à implantação da 

tecnologia social de acesso à água nº 01 – Cisternas de Placas Familiar de 16 mil 

litros para Consumo Humano, de acordo com o modelo proposto na Instrução 

Operacional MDS nº 01/2013 (ANEXO 1), objetivando beneficiar famílias de 

baixa renda residentes no meio rural, com dificuldade de acesso à água para 

consumo humano, por meio  de: 
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 Construção de cisternas para consumo humano: reservatórios de água cilíndricos, 

cobertos e semienterrados, que permitem a captação e armazenamento da água da 

chuva que escorre dos telhados, através de calhas, nos municípios e quantidades 

listadas no ANEXO 2; 

 

 

2.2. Para efeito deste Edital, entende-se como Chamada Pública o procedimento prévio 

e indispensável ao processo de seleção de entidades sem fins lucrativos, mediante 

aviso de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, com 

vistas à realização de convênios visando a operacionalização do Programa Água 

para Todos.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste edital as entidades privadas sem fins lucrativos 

credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

nos termos da Portaria MDS nº 99/2013, de 20 de setembro de 2013. 

 

Serão habilitados os proponentes que apresentarem os documentos listados, a seguir: 

3.2. Proposta para formalização de interesse, conforme modelo do Anexo 3, cujos 

custos deverão ser detalhados com base no disposto do Anexo 4, deste Edital; e 

3.3. Declaração do Proponente sobre a capacidade técnica, conforme modelo do 

Anexo 5, juntamente com a documentação que comprove a experiência relatada 

no referido formulário. 

 

Para realização do cadastramento das entidades privadas sem fins lucrativos será exigido: 

 

a) cópia do contrato social ou do estatuto, com suas alterações, conforme o caso, 

contendo, obrigatoriamente: 

 inscrição no Registro Cívil de Pessoas Jurídicas; 

 finalidade social, clara e definida, ligada às atividades próprias do 

concedente; e 

 período de mandato da diretoria; 

b) cópia das seguintes atas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas: 

 da fundação; 

 de eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, 

conforme o estatuto, contendo nome dos membros, vigência do mandato e 

assinatura dos participantes; e 

 da reunião de aprovação do estatuto; 

c) atestado ou alvará de funcionamento; 

d) certidão negativa de débitos - CND atualizada junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses 

anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das 

parcelas mensais relativas aos débitos renegociados; 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-

FGTS; 

f) prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica- CNPJ; 
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g) cópia autenticada da carteira de identidade e do documento comprobatório de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do dirigente máximo ou 

representante legal; e 

h) certificado de qualificação como organização da sociedade civil de interesse 

público - OSCIP, quando for o caso; 

i) declaração do interessado de que não viola o disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal (ANEXO 6); 

j) ficha de participação, assinada por representante do interessado (ANEXO 7); 

 

 

3.4. Os documentos relacionados nas alíneas de a à h podem ser substituídos pela 

apresentação do certificado de regularidade no cadastro geral de convenentes – 

CAGEC. 

 

3.5. As entidades selecionadas têm que manter, durante a vigência do convênio, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação 

exigidas neste Edital, fornecendo, sempre que solicitado pelo IDENE, por escrito, 

as certidões e documentos probatórios dessa qualificação, sob pena de, não o 

fazendo no prazo e forma determinados, serem  excluídos do Programa Água para 

Todos, sem prejuízo de outras sanções legalmente previstas.  

 

4. ESCOPO DAS OBRAS, SERVIÇOS E METAS 

 

a) As obras e serviços a serem realizadas pelas instituições selecionadas com base neste 

Edital de Chamada Pública, com os respectivos quantitativos, são a construção de 

1.000 (um mil) cisternas de placas para armazenamento de água de chuva para 

consumo humano – implantação da Tecnologia Social de Acesso à Água nº 01 – 

Cisternas de Placas Familiar de 16 mil litros para Consumo Humano, de acordo 

com o modelo proposto na Instrução Operacional MDS nº 01/2013 (ANEXO I).  
 

b) identificação/cadastramento, mobilização e capacitação de famílias beneficiadas 

sobre o uso e manutenção destas cisternas e gerenciamento de recursos hídricos, 

conforme detalhamento e especificações também contidos neste Edital (ANEXO 1); 

 

4.1. O Anexo 2 mostra o número de cisternas de consumo a serem construídas em 

cada município, devendo os interessados, na sua manifestação de interesse a ser 

encaminhada ao IDENE, indicar o Lote Único, o quantitativo e os municípios que 

serão atendidos nesta Chamada Pública; 

4.2. Após o julgamento das propostas, o IDENE definirá os cronogramas e 

programação detalhada para a execução das obras e serviços, respeitado o limite 

máximo de 12 meses; 

4.3. Os itens e detalhamentos dos serviços e obras a serem executados, bem como 

desenhos e orçamentos são apresentados no citado ANEXO 1. 

4.4. As instituições selecionadas deverão, para cada cisterna, afixar placa de 

identificação, registrar as coordenadas de localização geográfica e registrar 

fotograficamente a cisterna e o respectivo  beneficiário. 

4.5. A minuta de convênio encontra-se no ANEXO 8 deste Edital. 
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5. APRESENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

i) as propostas deverão ser entregues PESSOALMENTE e protocolizadas no IDENE no 

endereço Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Edifício Gerais, 8º andar, Torre Ímpar, 

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, aos cuidados da Comissão 

Especial de Chamada Pública, até o dia 13/06/2016, às 17:00 horas. 

ii)  O IDENE terá até 17/06/2016 para analisar as propostas e divulgar os resultados aos 

interessados no seu site www.sedinor.mg.gov.br, link licitação, até 18/06/2016; 

iii) O IDENE se reserva o direito de indeferir a participação de interessados, à vista da 

análise documental, inclusive da capacidade técnica não condizente com as exigências 

deste Edital.  

iv) O IDENE poderá, a qualquer tempo, efetuar diligências para verificar a veracidade das 

informações prestadas por atestados, certidões, declarações e cópias de trabalhos 

realizados, bem como solicitar a revalidação dos documentos fornecidos. 

v) Após o julgamento das propostas e eventuais recursos interpostos, a data para a 

assinatura dos convênios será comunicada pelo IDENE às instituições selecionadas. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Serão habilitados os proponentes que apresentarem os documentos listados, a seguir: 

I – oficio para formalização de interesse conforme modelo do Anexo, deste edital; e  

II – formulário de Informações do Proponente, conforme modelo do Anexo II, juntamente 

com a documentação que comprove a experiência relatada no referido formulário.  

 

6.2 Da habilitação jurídica  

I – cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e suas alterações;  

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF;  

III – declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívida com o 

Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao 

crédito; e  

 IV – prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

 

6.3 Da regularidade fiscal e trabalhista  

I – prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, do Distrito Federal e 

Municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei;  

II – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943;  

III – prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; e  

IV – caso a entidade seja considerada isenta dos tributos municipais, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

6.4 Da habilitação da sociedade cooperativa  

http://www.sedinor.mg.gov.br/
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I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição;  

II - a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um 

dos cooperados relacionados;  

III - a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

IV - o registro previsto na Lei 5.764, art. 107; e  

V - a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato.  

 

6.4.1 Para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa serão exigidos os 

seguintes documentos:  

I - ata de fundação;  

II - estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

III - regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os 

aprovou;  

IV - editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

V - três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais; e  

VI - ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação; 

 

7- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E SELEÇÃO 

 

7.1. Somente os proponentes habilitados participarão dos critérios classificatórios, observada 

a ordem a seguir. 

7.1.1. maior número de tecnologias sociais de acesso à água implementadas nos municípios 

agrupados no Lote Único ao qual a entidade pretende concorrer; 

7.1.2. maior número de tecnologias sociais de acesso à água implementadas em Municípios 

diversos daqueles agrupados no Lote Único ao qual a entidade pretende concorrer; 

7.1.3. maior número de famílias atendidas com ações de desenvolvimento rural ou segurança 

alimentar e nutricional nos Municípios agrupados no Lote Único ao qual a entidade pretende 

concorrer; 

7.1.4. maior número de famílias atendidas com ações de desenvolvimento rural ou segurança 

alimentar e nutricional em Municípios diversos daqueles agrupados no Lote Único ao qual a 

entidade pretende concorrer. 

 

7.2. A comprovação dos critérios dispostos no item 7.1 será realizada mediante instrumentos 

firmados com órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas que indique objeto, prazo de 

vigência, metas e respectiva declaração do contratante de que o respectivo objeto foi 

executado. 

 

7.3. Serão consideradas desclassificadas as entidades que: 

a) Não atenderem às possíveis diligências complementares solicitadas pela Comissão de 

Seleção Pública; 

 

7.4. A Comissão de Seleção Pública poderá, a qualquer tempo, efetuar diligências para 

verificar a veracidade das informações prestadas por atestados, certidões, declarações e 

cópias de trabalhos realizados, bem como solicitar a revalidação dos documentos fornecidos. 
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7.5. O proponente poderá interpor recursos contra os resultados da avaliação, desde que 

protocolados em até 24 horas após a divulgação dos resultados desta Chamada Pública no 

endereço eletrônico/site da SEDINOR/IDENE. 

 

Obs.: os documentos apresentados deverão ser originais ou cópias autenticadas. 

 

8- RECURSOS FINANCEIROS 

 

i) Os recursos financeiros para as despesas previstas nesta Chamada Pública em 2016 

correrão por conta da dotação 17.511.122.1059.0001 do orçamento do Estado, 

englobando os recursos federais e estaduais. 

ii) A celebração dos convênios fica condicionada à disponibilidade financeira e 

orçamentária, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101 

de 2000. 

iii) Poderão ser pagas pelas instituições que venham a ser conveniadas todas as despesas de 

execução das obras e serviços definidos neste Edital, que comporão plano de trabalho a 

ser anexado ao convênio; 

iv) Os recursos financeiros para esta Chamada Pública serão repassados na modalidade não 

reembolsável; 

v) As instituições que vierem a ser conveniadas com os recursos deverão apresentar ao 

IDENE, após a execução do objeto, as respectivas prestações de contas, na forma da lei. 

vi) Os pagamentos aos conveniados serão feitos em 4 parcelas, de acordo com cronograma 

de desembolso a ser definido no Plano de Trabalho. 

 

9- VEDAÇÕES 

 

É vedada: 

 

i) a utilização dos recursos em finalidade diversa do objeto estabelecido nesta Chamada 

Pública. 

ii) a apresentação e análise de proposta, bem como a celebração de convênio com entidades 

privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de Poder ou do 

Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

de qualquer esfera governamental; 

iii) a apresentação e análise de proposta, bem como a celebração de convênio com pessoas 

físicas ou entidades privadas com fins lucrativos; 

iv) a apresentação e análise de proposta, bem como a celebração de convênio com entidades 

privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter experiência na implantação de 

atividades referentes à matéria objeto do convênio; 

v) a implantação de obras em propriedade de agente político dos três poderes e do 

Ministério Público sem prévio consentimento do IDENE. 

 

10. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

10.1. A seleção será realizada pela Comissão designada pela Contratante, para conduzir o 

processo de análise e seleção das propostas de que trata este edital.  
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10.2. A apreciação dos documentos será feita por Comissão de Seleção Pública formalmente 

instituída que será responsável pela condução do processo de habilitação e seleção dos 

proponentes.  

10.3. O proponente poderá interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação do ato. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão.  

10.4. A Comissão terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para julgar o recurso e encaminhá-

lo à autoridade superior do órgão promotor da seleção pública, caso mantenha sua decisão.  

10.5. O acolhimento do recurso, parcial ou totalmente, importará na invalidação, apenas, dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

10.6. O resultado final da seleção será apresentado, pela Comissão Julgadora, facultando-se a 

presença dos concorrentes.  

 

11. IMPUGNAÇÕES  

 

11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão 

promotor da seleção, o edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data final de recebimento da documentação, cabendo a esta o julgamento 

da impugnação em até 48 (quarenta e oito) horas após o horário de protocolo. 

11.2. A impugnação, feita tempestivamente, pela entidade proponente não a impedirá de 

participar da seleção pública até que seja proferida decisão final na via administrativa. 

11.3. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o órgão promotor da seleção 

pública procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos. 

11.4. A não impugnação no prazo estipulado implicará em aceitação das condições do 

instrumento convocatório, operando-se a decadência de questionamentos  futuros. 

 

12. DIPOSIÇÕES GERAIS 

 

i) A instituição interessada, para a execução do objeto desta Chamada Pública se 

comprometerá a: 

(1) manter em regularidade suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e fiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores 

de suas atividades, cabendo-lhe apresentar ao IDENE, sempre que esse julgar 

necessário, as comprovações dessa regularidade; 

(2) não delegar ou transferir a terceiros a prestação dos serviços objeto do convênio; 

(3) divulgar o Programa e mobilizar as potenciais comunidades e famílias beneficiárias; 

(4) selecionar as famílias beneficiárias, de acordo com as normas e os critérios do 

Programa Água para Todos, ou seja, famílias de baixa renda, definidas nos termos do 

art. 4º, caput, incisos I e II, do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, residentes 

na zona rural atingidas pela seca ou falta regular de água. 

(5) capacitar as famílias e profissionais requeridos para as obras e serviços; 

(6) responsabilizar-se pela qualidade, especificações técnicas e entrega em boas 

condições e dentro do cronograma as obras e serviços; 

(7) manter atualizado o sistema informatizado de acompanhamento do Programa Água 

para Todos - SIG Cisternas, no qual serão inseridas todas as informações pertinentes 

à execução das cisternas, inclusive com a digitalização do “Termo de Recebimento 

da Tecnologia”, conforme modelo constante no ANEXO 1; 

(8) responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços 

executados/fornecidos e pela promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a execução do objeto; 
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ii) Os anexos passam a ser parte integrante do presente Edital de Chamada Pública; 

iii) Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente à execução de 

despesas com os recursos destinados ao projeto proposto; 

iv) Propostas e documentações remetidas fora dos prazos estabelecidos neste edital não 

serão recebidas, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos prestados 

após o recebimento das propostas, a não ser se solicitados formalmente pelo IDENE; 

v) Informações e esclarecimentos adicionais sobre esta Chamada Pública poderão ser 

obtidos no IDENE e seus escritórios regionais, ou ainda pelo endereço eletrônico 

www.sedinor.mg.gov.br.;  

vi) O IDENE, a seu exclusivo critério, poderá revogar/anular o presente edital, mediante 

publicação do ato e aviso aos proponentes, ficando resguardado ainda, o conveniamento 

parcial, sem necessidade de justificativa. Esta chamada pública poderá ser, ainda, 

revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser anulada por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que isso implique direito a indenização de qualquer 

natureza. 

vii) A qualquer tempo, antes de terminado o prazo de inscrições, poderá o órgão/entidade 

promotor da seleção pública, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá 

proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação dos projetos. 

viii) É facultado à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase do procedimento 

de seleção pública, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo 

ix) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.  

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CAMPOS 

Diretor-Geral do IDENE 
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ANEXO 1 

 

 

Instrução Operacional SESAN nº 01/2013 

 

 

 

 Modelo da Tecnologia Social de Acesso à Água nº 01 - Cisternas de Placas Familiar 

de 16 mil litros para Consumo Humano 

 

 Termo de Recebimento da Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E 

NORDESTE DE MINAS GERAIS – SEDINOR 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE 
 

Página 10 de 48 

 

 

 

MODELO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA Nº 01 
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1. OBJETIVO 

O objetivo geral dessa tecnologia social é proporcionar o acesso à água de qualidade e 

em quantidade suficiente para o consumo humano a famílias de baixa renda e residentes na zona 

rural, por meio da instalação de cisternas de placas de 16 mil litros para captação e 

armazenamento de água de chuva, associada à capacitação e formação para a gestão da água. 

Como resultado, espera-se que as famílias beneficiadas possam melhorar suas condições 

de vida, facilitando o acesso à água para consumo humano e evitando que as mesmas despendam 

grande parte do dia em longas caminhadas em busca de água ou acessem água de baixa 

qualidade, contribuindo também para a garantia da segurança alimentar e nutricional dessas 

famílias. 

2. ETAPAS 

A metodologia de implementação da tecnologia segue basicamente três etapas: 

I. Mobilização, seleção e cadastramento das famílias; 

II. Capacitação de beneficiários sobre o uso adequado da cisterna e sobre a 

gestão da água armazenada e de pessoas responsáveis pela construção; 

III. Construção das cisternas; 

3. DETALHAMENTO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

3.1. Mobilização, seleção e cadastramento dos beneficiários 

Diz respeito ao processo de escolha das comunidades e mobilização das famílias que 

serão contempladas com a construção das cisternas. O processo é deflagrado pela entidade 

executora e deve contar com a participação de instituições representativas da localidade, tais 

como integrantes de conselhos locais e lideranças comunitárias. 

3.1.1. ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO TERRITORIAL/REGIONAL 

É parte do processo de mobilização social a realização de encontros territoriais. Tais 

encontros constituem ciclos de atividades/processos onde as famílias de agricultores, entidades 

da sociedade civil, gestores e executores do Programa planejam, monitoram e avaliam 

continuamente as ações a serem desenvolvidas. Nesse sentido, tais encontros devem contar com  

a participação de membros de instituições representativas em âmbito local, em momentos nos 

quais o projeto será apresentado, constituindo espaço de interação e diálogo entre os envolvidos 

no projeto. 

3.1.2. MOBILIZAÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL E SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS 

A identificação inicial dos potenciais beneficiários deverá ser realizada a partir de 

reunião com instituições representativas locais constituídas em comissão local, momento no qual 

o projeto será apresentado, considerando os critérios de elegibilidade e os procedimentos para a 

seleção. A seleção das famílias terá como base o Sistema de Gerenciamento da   Universalização 
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do Acesso à Água – SIG Água, resultado do cruzamento da base de dados do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), que armazena as informações sobre as 

famílias de baixa renda, e da base do SIG Cisternas, que armazena as informações relativas às 

famílias que já foram beneficiadas com cisternas construídas no âmbito das parcerias do MDS. 

De posse da lista de famílias com potencial para serem atendidas, a entidade executora 

possui duas ações, cada uma associada a um tipo de estratégia ou proposta: 

3.1.2.1. Universalização do atendimento 

a. entidade executora deverá apresentar o projeto a lideranças locais em 

reunião de até dois dias, visando conferir maior legitimidade e controle 

social ao Programa. 

b. os técnicos de campo da entidade deverão ir a campo para validar as 

informações sobre as famílias, obtidas inicialmente a partir de lista gerada 

pelo SIG Água; 

 

3.1.2.2. Atendimento progressivo 

a. entidade executora deverá apresentar o projeto a lideranças locais em 

encontros comunitários e regionais, visando conferir maior legitimidade e 

controle social ao Programa; 

b. nesse caso, o público alvo potencial são as famílias com renda de até meio 

salário mínimo per capita residentes na zona rural do município e sem 

acesso à água potável; deverão ser utilizados os seguintes critérios de 

priorização para atendimento, nessa ordem: famílias em situação de 

extrema pobreza (conforme definição do parágrafo único do art. 2º do 

Decreto nº 7.492/2011), famílias com perfil Bolsa Família, famílias 

chefiadas por mulheres, famílias com maior número de crianças de 0 a 6 

anos, famílias com maior número de crianças em idade escolar; famílias 

com pessoas portadoras de necessidades especiais; famílias chefiadas por 

idosos (neste caso admite-se renda bruta familiar de até três salários 

mínimos). 

 

3.1.3. CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS 
 

Depois de identificados os potenciais beneficiários, deverá ser realizada reunião coletiva 

ou visitas individuais, momento no qual as famílias serão apresentadas ao Programa e orientadas 

quanto a participação em cada uma das etapas. Através da sensibilização e mobilização, as 

famílias têm conhecimento do Programa, desde Parceiros envolvidos, critérios de seleção, 

metodologia de trabalho e funcionamento. 

Durante a reunião/visita, técnico da entidade executora deverá convidar o beneficiário 

para a capacitação em gestão da água para o consumo humano e, por fim, coletará as  informações 

em formulário específico para o cadastro no SIG Cisternas. 
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Custos financiados 

No processo de mobilização social, serão custeadas despesas para a realização de um 

encontro  territorial,  de  até  dois  dias  e  com  até  30  participantes,  e  de  uma  reunião com 

instituições representativas locais constituídas como comissão municipal para a seleção das 

famílias, de dois dias e com até 20 participantes, e de reuniões com ou visitas aos beneficiários do 

projeto visando seu cadastramento no SIG Cisternas. 

Para o desenvolvimento dessas atividades, serão custeadas despesas associadas à 

alimentação (lanche, almoço ou outro tipo) dos participantes dos encontros e das reuniões, 

transporte/deslocamento dos participantes para o local das reuniões, hospedagem (no caso dos 

encontros regionais), além de material de consumo a ser utilizado durante os encontros e 

reuniões/visitas de mobilização. 

A quantidade de encontros e reuniões está diretamente associada com o total de 

tecnologias a serem implementadas pela entidade executora. Dessa forma, na composição do custo 

unitário da tecnologia está vinculado um encontro territorial para cada meta de até 1.000 cisternas, 

de uma reunião de comissão municipal constituída para acompanhamento e seleção das famílias 

para cada meta de até 1.000 cisternas e de reuniões/visitas para o cadastramento de  todas as 

famílias. 

 

3.2. Capacitações 

 

3.2.1. GESTÃO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (GRH) 

A capacitação de beneficiários é parte essencial para a sustentabilidade do projeto. A 

experiência vem demonstrando que somente com o envolvimento das famílias, e a devida 

conscientização e orientação, é possível garantir a adequada utilização da cisterna e a 

maximização dos benefícios dela decorrentes. O conteúdo da capacitação e as técnicas de ensino 

devem obrigatoriamente estar inseridos na realidade econômica e cultural das famílias. 

Cada oficina de capacitação de beneficiários envolverá um grupo de no máximo 30 

beneficiários, num processo que deve durar no mínimo 16 horas, dividida em dois dias de 

capacitação. 

A metodologia do processo de capacitação contemplará espaços de formação e 

informação, num primeiro momento ressaltando como e para que finalidade a água da cisterna 

deve ser utilizada, priorizando o seu uso para beber e cozinhar, contemplando, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

• Como efetuar a manutenção das cisternas construídas: 

a. Como funciona uma cisterna e como deve ser usada; finalidade da água 

armazenada; controle de desperdício; 

b. Cuidados e limpeza da cisterna (cadeado, tampa, coador, bomba, tela de 

proteção, calhas, canos, tinta, limpeza, vedação das entradas e saída de 
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água); 

c. Uso da bomba manual; 

d. Manutenção e pequenos reparos; 

e. Adição de água de outras fontes. 
 

Num segundo momento, o processo de capacitação deve tratar dos cuidados com a água 

reservada, contemplando, pelo menos, os seguintes elementos: 

• Como cuidar da água reservada: 

a. Tipos de tratamento utilizados no meio rural; 

b. Consequências do uso da água sem o devido tratamento; 

c. Quais as verminoses mais frequentes na região; 

d. Doenças contraídas pelo uso de água contaminada; 

e. Doenças mais comuns veiculadas pela água; 

f. Tratamento da água no ambiente doméstico: fervura; filtragem; 

adição de hipoclorito de sódio ou água sanitária. 

 

O processo de capacitação também deverá levar em consideração a organização prévia 

das comunidades com estruturação de grupos de trabalho, no âmbito de cada comunidade, para 

acompanhamento e controle das construções das unidades familiares. 

3.2.2. CAPACITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS 

 

A capacitação para a construção de cisternas envolve a organização de equipes de até dez 

pessoas para participar do processo orientado de aprendizagem de técnicas e suas aplicações na 

construção da cisterna de placas. É destinada beneficiários/pessoas que pretender aprender as 

técnicas de construção de cisternas. 

A capacitação ocorre paralelamente à construção demonstrativa de uma ou mais 

cisternas, tendo suas etapas coordenadas por um instrutor já experiente, que explica e demonstra 

as técnicas e os procedimentos de construção. 

O objetivo do curso é estabelecer um padrão de atuação dos responsáveis pela construção 

que garanta a qualidade da tecnologia, evitando falhas que possam prejudicar ou até comprometer 

o funcionamento adequado da cisterna. 

A capacitação deverá contemplar, pelo menos, habilidades relativas à: 

 Definição adequada da localização da cisterna; 

 Definição da capacidade de captação de água a partir das dimensões do 
telhado; 

 Técnicas adequadas de construção, incluindo: 

a. Marcação da borda da cisterna; 
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b. Escavação; 

c. Confecção de placas; 

d. Confecção de piso e assentamento de placas; 

e. Amarração da parede; 

f. Reboco; 

g. Construção do chapéu (cobertura superior da cisterna); 

h. Confecção de bicas; 

i. Retoques e acabamentos; 

j. Fixação de Placa de Identificação (conforme modelo padrão). 
 

Custos financiados 

No processo de capacitação, serão custeadas despesas para a realização de 

capacitações em gestão da água para o consumo humano para todos os 

beneficiários, de dois dias cada uma, e de capacitações para o treinamento de pessoas 

para a construção de cisternas, sendo uma para cada 500 cisternas a serem 

construídas, com duração de até 5 dias e com a participação de até 10 pessoas. 

Para a realização dessas capacitações, serão custeadas despesas associadas à  alimentação 

(lanche, almoço ou outro tipo) durante os dias de capacitação, transporte/deslocamento dos 

participantes para o local do treinamento, além do material a ser utilizado nas oficinas e o 

pagamento de instrutor responsável por ministrar a oficina. 

A título de comprovação da realização das oficinas de capacitação, deverá ser gerada, 

para cada dia de oficina, lista de presença com a assinatura ou digital dos participantes, contendo o 

nome do instrutor, o local de realização, o nome completo do participante, o CPF do participante e 

a identificação da comunidade do beneficiário, devendo a capacitação também ser registrada no 

SIG Cisternas. 

 

3.3. Implementação da Cisterna de Placas de 16 mil litros 

A construção da cisterna no domicílio do beneficiário deverá ser iniciada apenas após a 

confirmação da participação do mesmo ou de pessoa que venha a representa-lo na capacitação em 

gestão da água para o consumo humano. 

 

3.3.1. PROCESSO CONSTRUTIVO 

 

A cisterna de placas é um tipo de reservatório de água cilíndrico, coberto e 

semienterrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir do seu 

escoamento nos telhados das casas, por meio da utilização de calhas de zinco ou PVC. 

 

O reservatório, fechado, enterrado no chão até mais ou menos dois terços de sua altura e 
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construído próximo à casa da família, é protegido da evaporação e das contaminações trazidas 

pelo ar. 

 

 

Medidas para uma cisterna de aproximadamente 16.000 litros 
Tipo Medid

a Raio da cisterna 1,73 m 
Profundidade do Buraco 1,20 m 
Altura do solo 1,20 m 
Altura Total 2,40 m 

Tipo de Peça 
Nº 

de 

Peça

s 

Medidas 

Placas de Parede (4 fileiras) 88 
Curva 1,60cm / Espessura: 4 cm /Largura: 0,4 m / 

Altura: 0,50m 

Placas de Cobertura 

(conjunto) 

21 
Comprimento: 1,63m / Largura na borda: 0,50m / 

Largura na ponta 0,08m 
Vigas (caibros) 21 Comprimento: 1,66m / Largura: 6 cm / Ferro 

1,71m  

O processo de construção da cisterna ocorre a partir de oito etapas principais, 

apresentadas abaixo com informações e recomendações técnicas: 

 

1. Escavação do buraco 

Primeiramente deve ser feita a marcação, riscando no solo um círculo de 2,30 m de raio. 

Dessa forma, o buraco ficará com 4,60 m de diâmetro, ficando um espaço de cerca de meio  metro 

para área de trabalho dos pedreiros. 

 

Orientações: 

 O tipo de terreno influi na profundidade da escavação e na estabilidade 

da cisterna; 

 Atentar para não realizar a escavação e a construção da cisterna em 
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local próximo a árvores, currais e fossas, mantendo-se uma distância 

mínima de 10 a 15 metros desses elementos; 

 

2. Fabricação das Placas 

As placas serão utilizadas para o levantamento da parede e montagem da cobertura, sendo 

fabricadas a partir de concreto pré-moldado, utilizando-se de formas de madeira ou ferro e 

confeccionadas no próprio local da construção. 

Orientações: 

 Utilizar areia média (nem grossa nem fina) lavada e peneirada; 

 Traço: 4,0 latas de areia por 1 lata de cimento; 

 A forma deve ser preenchida com essa mistura devendo ficar bem 

compactada e alisada com a colher de pedreiro e retirada 

cuidadosamente; 

 O concreto fresco exposto ao sol e ao vento perde muito 

rapidamente, por evaporação, a água da mistura, antes que tenha 

endurecido. Como essa água é indispensável, resultará em um 

concreto fraco. Por isto se fazem necessárias medidas que visem 

impedir aquela evaporação, ou seja, proceder a cura do concreto, 

molhando as placas periodicamente com um regador. 

 

3. Fabricação dos caibros 
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A confecção dos caibros é feita com utilização de forma de madeira, como a seguir: 

 

 Traço: utilizar 2 latas de areia, 2 de brita e 1 de cimento (areia grossa); 

 Forma com 4 tábuas de 1,30m comprimento, 6 cm de largura, 2 a 3 cm 

de espessura; 

 17 varas de vergalhão ¼ de polegadas. Fazer um gancho na 

extremidade de cada vara de vergalhão nos 10 cm finais; 

Orientações 

 Preencher a metade da forma com a argamassa e colocar um 

vergalhão, deixando o gancho de fora. Em seguida completar o 

enchimento da forma. 

 Repetir a operação de modo a confeccionar os 17 caibros. 
 

4. Construção da laje de fundo e parede 

Orientações: 

• Compactação e nivelamento do fundo do buraco 
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 Riscar um círculo com 1,73 m de raio, a partir do centro do buraco; 

 Uma maneira prática para marcar as bordas da cisterna é prender 

uma das pontas de um cordão rígido em uma estaca cravada no 

centro do buraco. Em seguida, mede-se 1,73 m com o cordão bem 

esticado, onde é  amarrada outra estaca com uma das 

extremidades pontuda, e ir girando e riscando o chão, devagar e 

cuidadosamente mantendo o cordão esticado, até completar o 

desenho de um círculo no chão. Este círculo terá 3,46 m de 

diâmetro. 

 Umedecer e pilar o solo com um soquete, para que fique bem 

compactado, lançando o concreto em seguida; 

 Traço do concreto: 4 latas de areia grossa, 3 de brita e 1 de cimento; 

 Espessura do contrapiso deve ser de 3 a 4 cm. 
 

 

 Assentamento das placas. Utilizar argamassa com o traço: 2 latas de 

areia por 1 lata de cimento. A distância de uma placa para outra é de 2 

cm. 

 No levantamento da parede, as placas devem ser rejuntadas com 

argamassa e escoradas pelo lado interno com sarrafos ou varetas 

retiradas da vegetação local. Após oito horas, tempo necessário para a 

secagem dos rejuntes e estabilização das placas, as escoras podem 

ser retiradas. 

 Depois disso, faz-se a aplicação do reboco interno da parede. Traço: 3 

latas de areia fina para 1 de cimento. 

 

 

 

 

 Amarração das paredes 
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 Arame galvanizado Nº 12. 

 Em seguida, a parede deve ser envolvida com 26 voltas de arame 

de aço galvanizado nº 12. O restante do arame será utilizado para 

dar 4 voltas amarrando os caibros na borda da cisterna. 

 A amarração pode ser feita 1 hora após o levantamento das placas; 

 Iniciar pela base (todas as voltas de arame deverão ser bem 

distribuídas na parede da cisterna); 

 

 Reboco externo 

Finalmente é aplicado o reboco externo da parede da cisterna. 

 

 

 

 Traço: 5 latas de areia fina para 1 lata de cimento. 
 

 Reboco do fundo da cisterna 

 A mesma massa do reboco interno da parede, traço: 3 latas de 

areia fina para 1 lata de cimento. 
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 Aplicação do impermeabilizante 

 Deve ser feita 1 ou 2 dias, após a construção da cisterna no interior 

da mesma; 

 Misturar o impermeabilizante com cimento (passar até três demãos); 
 

Obs.: colocar água na cisterna após que a mesma esteja pronta, para não ressecar; 

 

5. Cobertura 

 Colocação do Pilar Central; 

 Posicionamento dos caibros; 

 

 Colocação das placas do teto; 

 

 Reboco do teto 
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 Traço: 5 latas de areia para 1 de cimento; 

 Acabamento 

 Pintura com cal; 
 

6. Colocação do sistema de captação 

 O sistema de captação é feito por meio de calhas de bica, que são 

presas aos caibros do telhado da casa e canos que ficam entre as 

calhas e a cisterna. Na entrada da cisterna deve-se colocar um coador 

para evitar o ingresso de sujeira no interior da mesma. 

 

 

 

 

7. Retoques e acabamentos 

 Esta fase consiste em fazer uma cinta de argamassa para juntar os 

caibros à parede da cisterna; 
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 Material: Areia fina e cimento: traço 5 latas de areia para 1 lata de 

cimento; 

 Fixação de Placa de Identificação (conforme modelo padrão). 

 Caiação de toda parte externa da cisterna. 
 

8. Abastecimento inicial da cisterna 

 Após a finalização da cisterna, a mesma deverá ser abastecida com 

quatro mil litros de água potável para garantir a cura da cisterna e 

evitar rachaduras logo após a construção. 

 

SINAPI Especificação dos Materiais da Cisterna Quant

. 

Unid

. 
0000003

2 

Aço CA-50 1/4" (6,35mm) 20 KG 

0000033

7 

Arame Recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M 1 KG 

0000034

2 

Arame Galvanizado 12 BWG - 2,60mm - 48,00 G/M 16 KG 

0000036

6 

Areia Fina 2 M³ 

0000036

7 

Areia Grossa 1 M³ 

0000472

1 

Pedra Britada N. 1 ou 19 mm 0,5 M³ 

0000509

0 

Cadeado Latão Cromado H = 25 mm 1 Unid. 

0000732

5 

Impermeabilizante para Concreto e Argamassa Tipo Vedacit ou 

Marca Equivalente 
3,6 Kg 

0000983

7 

Tubo PVC P/ Esgoto Predial DN 75 mm 12 M 

0001051

1 

Cimento Portland Composto CP I-32 50 kg 16 Saco 

0001106

1 

Chapa Galvanizada Plana 30gsg 0,399mm 3,204kg/M2 26 Kg 

0001116

1 

Cal Hidratada P/ Pintura 10 Kg 

0001291

0 

Cap PVC Sold P/ Esgoto Predial DN 75mm 1 Unid. 

0002015

0 

Joelho PVC Serie R P/ Esgoto Predial 45g DN 75mm 3 Unid. 

0002017

7 

Te PVC Serie R P/ Esgoto Predial 75 X 75mm 1 Unid. 

 

 
0002506

9 

Tela Nylon para Revestimento Poço Filtrante 0,5 M 

--- Filtro / Coador 1 Unid. 

--- Placa de Identificação 1 Unid. 

--- Tampa 1 Unid. 

--- Água para Construção 0,5 Carr

o --- Escavação do buraco 1 Unid. 

--- Água para Abastecimento Inicial 1 Carr

o --- Bomba Manual 1 Unid. 

--- Remuneração da mão de obra - - 
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3.3.2. CONFECÇÃO DA BOMBA MANUAL (COM SAÍDA DE ÁGUA LIVRE DO 
CILINDRO) 

Esse tipo de bomba difere das demais por possuir a saída de agua “livre” do cilindro, ou 

seja, há uma tubulação específica responsável por conduzir a água para fora do sistema. Essa 

característica lhe garante duas vantagens hidráulicas importantes: (1) quando empurrado o 

êmbolo, a carga hidráulica disponível é maior; (2) a perda de carga na saída da agua é menor, 

pois a água passa praticamente livre, exceto pela existência da válvula de retenção (bola de  

gude). 

As válvulas de retenção servem para direcionar o fluxo da água durante o “puxa- 

empurra” no cilindro, ou seja, a água entra por uma válvula (V1) e sai pela outra (V2), seguindo 

uma única direção (vide figura abaixo). Quando êmbolo é puxado a Válvula V1 se abre 

permitindo a entrada da água, enchendo o cilindro, enquanto a Válvula V2 permanece fechada. 

Depois, quando êmbolo é empurrado, a Válvula V2 se abre dando passagem para a água sair do 

sistema, enquanto a Válvula V1 se fecha impedindo o retorno da água. 

 

 

SINAPI Especificação dos componentes Quant
. 

Unid
. 0000987

5 
Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 50mm 2,52 m 

0000986
8 

Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 25mm 3 m 

0000986
7 

Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 20mm 2,73 m 

0000986
9 

Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 32mm 0,4 m 

0000118
9 

Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 32 Mm 1 un. 

0000119
1 

Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 20 Mm 3 un. 

0000118
5 

Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 25 Mm 2 un. 

0000820 Bucha Redução PVC Sold Longa P/ Agua Fria Pred 50mm X 32mm 2 un. 

0000829 Bucha Redução PVC Sold Curta P/ Agua Fria Pred 32mm X 25mm 1 un. 

0000828 Bucha Redução PVC Sold Curta P/ Agua Fria Pred 25mm X 20mm 2 un. 

0000350
1 

Joelho PVC Sold 45g P/ Agua Fria Pred 32 Mm 1 un. 

0000709
8 

Te PVC C/Rosca 90g P/ Agua Fria Predial 1/2" 1 un. 

0000713
0 

Te Redução PVC Sold 90g P/ Agua Fria Predial 50 Mm X 32 Mm 1 un. 

0000386
0 

Luva PVC Soldável / Rosca P/Agua Fria Predial 32mm X 1" 1 un. 

0000387
1 

Luva PVC Soldável / Rosca P/Agua Fria Predial 50mm X 1.1/2 1 un. 

0000011
7 

Adesivo P/ PVC Bisnaga C/ 17g 1 un. 

0000079
6 

Bucha Redução PVC Rosca 1 1/2" X 3/4" 1 un. 

0000376
8 

Lixa P/ Ferro 1 un. 

0000010
8 

Adaptador PVC Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro 32mm 
X 1" 

1 un. 
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Funcionamento da bomba d’agua manual modelos MOC e PATAC 

 

O modelo da bomba apresentado, além de possuir maior eficiência, também apresenta 

alguns aspectos positivos que o torna mais indicado para o uso em cisternas implantadas na 

região do semiárido brasileiro, sendo: 

 Cilindro e êmbolo com maiores diâmetros que, consequentemente, permitem 
maior vazão de bombeamento; 

 Facilidade de aquisição dos materiais e simples montagem; 

 Requer pouca manutenção e quando feita é de simples execução; 

 Custo reduzido e compatível com o proposto pelo Programa. 
 

As bombas de repuxo manual de ferro fundido e a bomba hidráulica de PVC (com saída 

de água móvel) não são indicadas para o Programa. 

Outras informações ver publicação do MDS sobre o tema, também disponível no sítio 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/programa-cisternas. 

 

 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/programa-cisternas
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3.3.3. REMUNERAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO CONSTRUTIVO 

 

A remuneração dos envolvidos em todo o processo construtivo está incluída no valor de 

referência da tecnologia, bem como a alimentação das pessoas durante o processo construtivo, 

conforme especificado abaixo. 

3.3.2.1. Mão de obra 

A mão de obra envolvida na construção da cisterna e instalação de seus assessórios 

deverá receber uma remuneração mínima de R$ 590,00, compreendendo tanto o cisterneiro 

responsável quanto a mão de obra de auxiliar (ajudante). 

O recurso deve ser repassado à família, a título de contribuição, sendo que o  

beneficiário deverá assinar recibo contendo o valor e a discriminação dos serviços remunerados. 

 

3.3.2.2. Alimentação 

Nas despesas associadas à construção das cisternas deverão ser previstos custos com a 

alimentação dos responsáveis pela construção, no valor total de R$ 17,00 por dia de construção, 

durante até 5 dias, pagos à família beneficiária à título de contribuição à família. 

 

Caracterização da Cisterna e Consumo Médio 

Capacidade do reservatório: aproximadamente 16.000 litros de água. 

Consumo diário por pessoa: 13 litros de água – exclusivamente para beber, cozinhar, escovar 

os dentes e lavar as mãos e utensílios domésticos de uso imediato. 

Consumo mensal, por pessoa: 390 litros de água. 

Consumo, por pessoa, durante 08 meses de estiagem: 3.120 litros de água. 

Consumo por família com 05 pessoas, em média, durante 08 meses de estiagem: 15.600 

litros de água. 

 

4. FINALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Após construída a cisterna, os técnicos de campo das entidades executoras deverão 

consolidar as informações da família beneficiada em Termo de Recebimento, no qual deverá 

constar o nome e CPF do beneficiário, a numeração da cisterna e suas coordenadas geográficas, a 

data de início e de fim da construção, o nome e assinatura do responsável pela coleta das 

informações, além de declaração assinada pelo beneficiário de que participou dos processos 

metodológicos de mobilização e seleção e capacitação e que recebeu a cisterna e seus acessórios 

em perfeitas condições de uso. 

Além disso, os técnicos de campo deverão realizar um registro fotográfico do 

beneficiário junto à tecnologia, em tomada que apresente a placa de identificação com o número 

da cisterna, a tampa, a bomba manual e as calhas de ligação da cisterna à casa do beneficiário, 

conforme modelo abaixo, anexando-o ao Termo de Recebimento. 
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Finalizados esses procedimentos, o Termo de Recebimento deverá ser 

inserido no SIG Cisternas, para fins de aceite da tecnologia social contratada pelo 

MDS. 

 

5. APOIO OPERACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS CISTERNAS 

Para a implantação do projeto em âmbito local ou regional, é fundamental a formação  

de uma equipe técnica específica, de meios logísticos adequados e de uma estrutura 

administrativa que seja capaz de acompanhar toda a mobilização social, as capacitações e o 

processo construtivo, além de gerenciar os processos de aquisições e prestação de contas. Tal 

estrutura, e os custos inerentes a ela, compõem os custos com a operacionalização das atividades 

associadas à implantação da tecnologia. 

De uma forma geral, a esses custos operacionais estão associados três subitens 

principais: o custeio com a equipe técnica, com despesas administrativas e com meios logísticos, 

considerados necessários para a implantação das tecnologias. 
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ANEXO I - RESUMO DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM A TECNOLOGIA SOCIAL 

 

 

Atividades Meta 

1. Mobilização, seleção e Cadastramento de Famílias  

1.1. Encontro de Mobilização Territorial/Regional 
1 encontro para cada meta 

de até 1.000 cisternas 

1.2. Mobilização de comissão municipal para a seleção 

dos beneficiários 

1 reunião para cada meta 

de até 1.000 cisternas 

1.3. Cadastramento das famílias Todos os beneficiários 

2. Capacitações  

2.1. Capacitação de Famílias em Gestão da Água para o 

Consumo Humano 
Todos os beneficiários 

2.2. Capacitação para a Construção das Cisternas 
1 capacitação para cada 

500 cisternas 

3. Implementação da tecnologia  

3.1. Cisterna de Placas de 16 mil litros Todos os beneficiários 
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ANEXO II – PLANTAS E DETALHES 

 

REATERRO 

  VISTA  CISTERNA 

PLANTA BAIXA 

FORMATO DAS PLACAS DA PAREDE 

FORMATO DAS PLACAS DO TETO 

ASSENTAMENTO DAS VIGAS 

DA COBERTURA DA 

CISTERNA 

BURACO PARA ENTRADA 

DE ÁGUA 

  DETALHES  

REATERRO NÍVEL DO TERRENO 

  CORTE A  
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INSTRUÇÃO OPERACIONAL SESAN Nº 01, DE 07 DE ABRIL DE 2014 

Anexo I – MODELOS DOS TERMOS DE RECEBIMENTO 

1. Termo de Recebimento das Tecnologias Sociais de Acesso à Água para o 

Consumo Humano 

 

Termo de Recebimento da Tecnologia 

 

Informações da Família 

Nome do Beneficiário: 

CPF: NIS: 

Município: UF: 

Comunidade: 

Referência para Localização: 

 

Informações da Tecnologia 

Tipo de Implementação: 

Tipo Executor: Número do Convênio: 

Número da Tecnologia: Coordenadas Geográficas: 

Data de Início da Construção: Data de Fim da Construção: 

 

Declaração de Entrega 

Na qualidade de representante legal de executor, declaro, para fins de comprovação junto ao MDS, e para efeitos e sob 

as penas da lei, que as informações da família beneficiada e da tecnologia em tela são verdadeiras e estão em 

conformidade com as diretrizes do Programa Cisternas e com a metodologia disposta na Instrução Operacional SESAN 

nº ...... , vigente à época da celebração da parceria. 

 

Nome: 

R.G.:                                               CPF: 

Cargo/emprego: 

Nome da entidade executora: 

Local/Data: 

 

Foto da Tecnologia 

Foto 10 x 15 

Declaração do Beneficiário 

Declaro que recebi a tecnologia .... em perfeitas condições de utilização, tendo participado dos processos de mobilização, 

seleção e da (s) capacitação (ões) em .... 

 

_______________________________ 

Assinatura ou digital do beneficiário 
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ANEXO 2 - MUNICÍPIOS ONDE SERÃO CONSTRUÍDAS AS 

CISTERNAS DE PLACAS PARA CONSUMO HUMANO 

 

Lote Município 
Região 

Administrativa 

Meta – 

Cisternas de 

placas 

Vinculado ao 

Convênio de 

receita de nº: 

Único  Arinos 

Noroeste de 

Minas 750 019/2011 

Único  Formoso 

Noroeste de 

Minas 250 019/2011 

  TOTAL 1.000  
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ANEXO 3 - MODELO DE PROPOSTA 

 

Entidade:  

CNPJ:  

Razão social:  

Inscrição estadual: Data da criação:  

Endereço: (rua, avenida, complemento e nº):  

Bairro Município UF CEP  

Telefone Celular Fax  

E-mail:  

  

 

MINAS GERAIS  

 

I- CISTERNAS DE CONSUMO 

 

Lote Único (1.000 Cisternas) 

Arinos – 750 Cisternas  

Formoso – 250 Cisternas  

 

QUANTIDADE DE REAPLICAÇÕES DA TECNOLOGIA SOCIAL “CISTERNA DE 

PLACAS” QUE PODERÁ EXECUTAR SIMULTANEAMENTE PARA O IDENE 

(DE ACORDO COM A CAPACIDADE OPERACIONAL DA ENTIDADE): _____ 

  

DECLARAMOS, sob as penas da LEI, que:  

-Tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem a CHAMADA 

PÚBLICA nº. .........../2016 e todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações objeto desta seleção;  

-Todas as informações prestadas neste pedido de seleção são verdadeiras, bem como 

que concordamos com os termos do edital e seus anexos;  

-Não há qualquer fato superveniente impeditivo da seleção;   

-Estamos cientes e cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal, que reza o seguinte: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 

condição de aprendiz”. 

- Não somos impedidos de contratar com a Administração Pública. 

 

Local/data: 

Nome e assinatura do representante legal: 
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ANEXO 4 – PLANILHA DE CUSTO 

 

 

 

CUSTO TOTAL DAS CISTERNAS DE CONSUMO – 1ª ÁGUA 

MOBILIZAÇÃO  

 

 R$ 3.040,17 (três mil e quarenta reais e 

dezessete centavos) por família 

atendida 

SELEÇÃO 

CADASTRAMENTO 

CAPACITAÇÃO 

CONSTRUÇÃO 

OUTRAS DESPESAS 

 

 

 

Todas as despesas necessárias para a execução ou para atendimento à meta deverão ser 

explicitadas na planilha de custo.  

 

As propostas deverão estar acompanhadas dos respectivos orçamentos que garantam a 

exequibilidade do preço proposto. 

 

O custo unitário das cisternas corresponde a  R$ 3.040,17 por família atendida (cisterna 

construída), no âmbito do Estado de Minas Gerais, está baseado na Instrução 

Operacional nº 1, de 7 de Julho de 2015, da Secretaria de Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SESAN, do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS.   
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Obs.: o item Escavação do Buraco, no valor de R$ 17,10, não foi somado no subtotal  

respectivo, uma vez que já está contemplado no valor referente à Remuneração para 

Construção, conforme orientação do MDS. 

 

SEDINOR/IDENE

Planilha Detalhada de Custos

Custo Unitário Custo Total

00000032 Aço CA-50 1/4" (6,35mm) 20 KG 3,85R$             77,00R$                                

00000337 Arame Recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M 1 KG 6,90R$             6,90R$                                  

00000342 Arame Galvanizado 12 BWG - 2,60mm - 48,00 G/M 16 KG 8,97R$             143,52R$                              

00000366 Areia Fina 2 M³ 64,17R$           128,34R$                              

00000367 Areia Grossa 1 M³ 70,00R$           70,00R$                                

00004721 Pedra Britada N. 1 ou 19 mm 0,5 M³ 54,81R$           27,41R$                                

00005090 Cadeado Latão Cromado H = 25 mm 1 Unid. 10,50R$           10,50R$                                

00007325 Impermeabilizante para Concreto e Argamassa Tipo Vedacit ou Marca Equivalente 3,6 Kg 3,73R$             13,43R$                                

00009837 Tubo PVC P/ Esgoto Predial DN 75 mm 12 M 6,83R$             81,96R$                                

00010511 Cimento Portland Composto CP I-32 50 kg 16 Saco 21,95R$           351,20R$                              

00011061 Chapa Galvanizada Plana 30gsg 0,399mm 3,204kg/M2 26 Kg 6,68R$             173,68R$                              

00011161 Cal Hidratada P/ Pintura 10 Kg 0,77R$             7,70R$                                  

00012910 Cap PVC Sold P/ Esgoto Predial DN 75mm 1 Unid. 2,77R$             2,77R$                                  

00020150 Joelho PVC Serie R P/ Esgoto Predial 45g DN 75mm 3 Unid. 11,70R$           35,10R$                                

00020177 Te PVC Serie R P/ Esgoto Predial 75 X 75mm 1 Unid. 23,40R$           23,40R$                                

00025069 Tela Nylon para Revestimento Poço Filtrante 0,5 M 5,70R$             2,85R$                                  

--- Filtro / Coador 1 Unid. 31,17R$           31,17R$                                

--- Placa de Identificação 1 Unid. 50,70R$           50,70R$                                

--- Tampa 1 Unid. 49,99R$           49,99R$                                

--- Bomba Manual 1 Unid. 95,45R$           95,45R$                                

1.383,06R$                         

--- Escavação do Buraco 0,1475 Unid. 115,92R$         17,10R$                                

--- Água para Construção 0,5 Carro 150,00R$         75,00R$                                

00004750 Remuneração para a construção 30 Horas 19,67R$           590,00R$                              

--- Alimentação da mão de obra para a construção 5 dias 17,00R$           85,00R$                                

--- Água para Abastecimento Inicial 1 Carro 150,00R$         150,00R$                              

900,00R$                              

2.283,06R$                         

MDS 24,54R$                                

MDS 97,65R$                                

MDS 482,91R$                              

605,10R$                            

2.888,16R$                         

152,01R$                            

3.040,17R$                         

Custo Unitário Custo Total

00009875 Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 50mm 2,52 m 9,27R$             23,36R$                                

00009868 Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 25mm 3 m 2,40R$             7,20R$                                  

00009867 Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 20mm 2,73 m 1,80R$             4,91R$                                  

00009869 Tubo PVC Soldável Eb-892 P/Agua Fria Predial DN 32mm 0,4 m 5,13R$             2,05R$                                  

00001189 Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 32 Mm 1 un. 0,82R$             0,82R$                                  

00001191 Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 20 Mm 3 un. 0,53R$             1,59R$                                  

00001185 Cap PVC Sold P/ Agua Fria Predial 25 Mm 2 un. 0,58R$             1,16R$                                  

0000820 Bucha Redução PVC Sold Longa P/ Agua Fria Pred 50mm X 32mm 2 un. 2,78R$             5,56R$                                  

0000829 Bucha Redução PVC Sold Curta P/ Agua Fria Pred 32mm X 25mm 1 un. 0,54R$             0,54R$                                  

0000828 Bucha Redução PVC Sold Curta P/ Agua Fria Pred 25mm X 20mm 2 un. 0,28R$             0,56R$                                  

00003501 Joelho PVC Sold 45g P/ Agua Fria Pred 32 Mm 1 un. 2,42R$             2,42R$                                  

00007098 Te PVC C/Rosca 90g P/ Agua Fria Predial 1/2" 1 un. 1,62R$             1,62R$                                  

00007130 Te Redução PVC Sold 90g P/ Agua Fria Predial 50 Mm X 32 Mm 1 un. 10,87R$           10,87R$                                

00003860 Luva PVC Soldável / Rosca P/Agua Fria Predial 32mm X 1" 1 un. 2,85R$             2,85R$                                  

00003871 Luva PVC Soldável / Rosca P/Agua Fria Predial 50mm X 1.1/2 1 un. 19,53R$           19,53R$                                

00000117 Adesivo P/ PVC Bisnaga C/ 17g 1 un. 1,48R$             1,48R$                                  

00000796 Bucha Redução PVC Rosca 1 1/2" X 3/4" 1 un. 3,88R$             3,88R$                                  

00003768 Lixa P/ Ferro 1 un. 3,68R$             3,68R$                                  

00000108 Adaptador PVC Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro 32mm X 1" 1 un. 1,36R$             1,36R$                                  

71,82R$           95,45R$                              

Custo Unitário Custo Total

00006127 Remuneração do ajudante - escavação 12 Horas 9,66R$             115,92R$                              

SINAPI Especificação dos Materiais da Cisterna Quant. Unid.

Total

ISS (5%)

Custo total de uma Cisterna de Placas

Minas Gerais

Total

SINAPI Bomba Manual Quant.

Sub-Total

Sub-Total

Total

Mobiliação, Seleção e Cadastramento

Capacitações

Apoio Operacional

Sub -Total

Unid.
Minas Gerais

Minas Gerais
SINAPI Escavação do Buraco Quant. Unid.
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ANEXO 5 - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E CAPACIDADE TÉCNICA 

CREDENCIAMENTO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 

 

Eu, ____________________________, RG _____________, CPF _____________ 

residente e domiciliado na _______________________, representante legal de (nome 

da instituição interessada) ______________________, CNPJ _________________, 

situado na (endereço)_____________________, devidamente autorizado e em 

conformidade com o Estatuto/Contrato Social, declaro que tenho interesse em celebrar 

convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas – IDENE para a 

construção de cisternas para consumo humano ________________________ no âmbito 

do Programa Água para Todos, nos municípios de Arinos e Formoso, Lote Único, 

construção de 1.000 cisternas de placas, sendo 750 no município de Arinos e 250 no 

município de Formoso. 

 

Declaro possuir aptidão e capacidade técnica e operacional, instalações e responsável 

técnico compatível com as obras e serviços previstas neste Edital, para a realização e 

entrega das obras e serviços da totalidade do lote único pleiteado e especificado acima.  

 

Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com todas as regras e legislação pertinente, bem 

como com os preços estabelecidos neste Edital de Chamada Pública, e que serão 

observadas as eventuais alterações que venham a ser introduzidas no Programa e 

instruções supervenientes quando publicadas no órgão oficial “Minas Gerais” ou 

comunicadas mediante correspondência expedida sob registro postal ou protocolo. 

 

 

ASSINATURA: 

NOME: 

CPF: 

RG: 

DATA: 
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ANEXO 6 - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CHAMADA PÚBLICA - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A instituição ................................................, com inscrição no CNPJ n.º ..............................., 

sediada na ........................., vem declarar, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 

16 anos (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Data e local: 

Razão Social da Empresa: 

Representante Legal: 

Cargo: 

 

_____________________________________ 

Identificação do declarante 
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ANEXO 7 – FICHA DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

FICHA DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERESSADAS 

PROGRAMA ÁGUA PRA TODOS 

 

Razão Social: 

 

Nome Fantasia: 

 

CNPJ: 

 

Endereço: 

 

 

Telefone: 

 

e-mail: 

 

Nome do Representante Legal:  

 

 

CPF: 

RG: 

Endereço: 

 

 

Local/Data:  

 

Assinatura do Representante Legal: 

 

Lotes de interesse:  
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ANEXO 8 - MINUTA CONVÊNIO 

 

Convênio nº ......./2016 celebrado entre o Instituto 

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais - IDENE e a ........................., com 

interveniência da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento e Integração do Norte e 

Nordeste de Minas Gerais - SEDINOR. 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE 

MINAS GERAIS - IDENE, autarquia vinculada à Secretaria de Estado para o 

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - SEDINOR, criada pela Lei 

14.171 de 15 de janeiro de 2002 c/c Lei Delegada nº. 180 de 20 de janeiro de 2011, 

CNPJ nº. 04.888.232/0001-89, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, 

Edifício Gerais, 8º andar, Torre Ímpar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 

31.630, neste ato representada por seu Diretor-Geral, RICARDO CAMPOS, portador da 

carteira de identidade sob o n° MG ........................ e inscrito no CPF sob o n° 

.................................................., doravante denominado CONCEDENTE, e a ..........., 

CNPJ Nº........., situada na Rua (endereço completo) ..............., representada neste ato por 

seu representante legal....................., CPF nº........., Carteira de Identidade ..............., 

doravante denominado CONVENENTE, a SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE MINAS 

GERAIS/SEDINOR, denominada INTERVENIENTE, RESOLVEM celebrar o 

presente convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, em anexo, regido pelo 

Decreto Estadual nº. 46319, de  26 de setembro de 2013, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente convênio tem por objeto a conjunção de esforços entre as partes para a 

implantação da Tecnologia Social de Acesso à Água nº 01 – Cisternas de Placas 

Familiar de 16 mil litros para Consumo Humano, conforme Instrução Operacional 

SESAN nº 01/2013, compreendendo a construção de 1.000 (um mil) Cisternas de 

Placas, a identificação, mobilização e capacitação de famílias em gerenciamento de 

recursos hídricos de acordo com o Plano de Trabalho em anexo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 

O objeto do presente instrumento tem as seguinte finalidade: 
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 Construção de cisternas para consumo humano: reservatórios de água 

cilíndricos, cobertos e semi-enterrados, que permitem a captação e 

armazenamento da água da chuva que escorre dos telhados, por meio de calhas; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO 

 

Para a realização do objeto deste convênio, serão desenvolvidas as ações previstas no 

plano de trabalho anexo, em conformidade com as metas estipuladas, sendo este parte 

integrante deste instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro: O plano de trabalho poderá sofrer alterações ao longo da execução 

do convênio, desde que estas não incidam sobre despesas já efetuadas e sejam prévias e 

expressamente aprovadas pelo CONCEDENTE, vedada a mudança do objeto. 

 

Parágrafo Segundo: Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da 

execução do convênio, relativos a elementos técnico-operacionais, admitir-se-á à 

CONVENENTE propor a reformulação do plano de trabalho, que será previamente 

apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação do titular do CONCEDENTE. 

 

Parágrafo Terceiro: No plano de trabalho, poderá haver acréscimo de metas, desde que 

estas sejam para a ampliação da qualidade das ações, tendo o IDENE aportado novos 

recursos que a elas se destinem, devendo ser estas apresentadas por meio de proposta 

detalhada aprovada, sendo vedada qualquer mudança do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

I – São obrigações da CONVENENTE: 

 

a) executar o objeto deste convênio em conformidade com o Plano de Trabalho e com o 

CONVÊNIO IDENE/ MDS nº 019/2011 SESAN; 

 

b) observar, no transcorrer da execução deste convênio, as orientações emanadas do 

IDENE; 

c) informar ao IDENE quaisquer alterações no cronograma de execução do obejto deste 

convênio; 

 

d) responder pelas obrigações trabalhistas, previdênciárias e tributárias decorrentes da 

execução das atividades objeto deste convênio; 

 

e) receber e gerenciar, na forma pactuada, os recursos financeiros para execução do 

objeto deste convênio através de conta bancária específica; 

 

f) identificar e mobilizar as famílias que serão beneficiadas; 
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g) realizar a capacitação das famílias em gerenciamneto de recursos hídricos (de acordo 

com o Anexo 1); 

 

h) realizar a construção das cisternas de placas (de acordo com o as especificações 

constantes no Anexo 1); 

 

i) proceder, finalizada a construção da cisterna, ao registro das coordenadas de 

localização geográfica de cada cisterna construída via GPS – Sistema de Posicionamento 

Global e ao registro fotográfico da cisterna e do beneficiário, garantindo a sua 

visualizaçãoe da placa de identificação, conforme modelo padrão de Registro 

Fotográfico fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

que deverá integrar a prestação de contas deste Convênio; 

 

j) observar o devido cumprimeto das Leis ambientais em vigor, tanto Federais quanto 

Estadual. Pricipalmente quanto à supressão de vegetação; 

 

k) apresentar as peças de comunicação produzidas – como cartilhas e folders, entre 

outros que se façam necessários para o trabalho que desempenhará a CONTRATANTE, 

para possíveis ajuste e aprovação final do IDENE; 

 

l) observar o convênio quanto às formas de divulgação e publicidade de sua atividade, 

como por exemplo, em cartões de visita, em anúncios diversos, impressos etc., sob pena 

de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação 

judicial ou extrajudicial; 

 

m) iniciar os serviços pactuados, através de Ordem de Serviço informando por meio 

eletrônico, as informações referentes aos serviços a serem executados; e 

 

n) responder pela qualidade técnica das tecnologias sociais implementadas, de acordo 

com as orientações técnicas contidas na Instrução Operacional SESAN nº 01/2013, 

devendo realizar manutenção e substituição de acessórios pelo prazo de 2 anos, após o 

recebimento da Tecnologia pelo Beneficiário. 

 

II – São obrigações do CONCEDENTE: 

 

a) providenciar a publicação do extrato deste convênio e termos aditivos no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais, na data de sua assinatura, nos termos do art. 22 do 

Decreto Estadual nº. 46.319, de 2013; 

 

b) incluir em seu orçamento os valores relativos às transferências efetivadas à conta 

deste convênio, 

 

c) custear o objeto deste instrumento, liberando os recursos financeiros de crédito em 

conta bancária específica, no banco e agência indicados no Plano de Trabalho; 
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d) assegurar a plena execução do objeto em conformidade com o Plano de Trabalho 

aprovado e com as normas e procedimentos aplicáveis ao mesmo, inclusive no que se 

refere aos procedimentos licitatórios; 

 

e) providenciar termo aditivo, em caso de mudança de titular do órgão ou entidade 

convenente, bem como ajustes que se fizerem necessários a bem da execução do objeto, 

desde que devidamente justificadas; 

 

f) manter registros contábeis específicos para acompanhamento e controle do fluxo de 

recursos recebidos à conta deste instrumento, destacando a receita, a contrapartida, as 

aplicações financeiras e os respectivos rendimentos, bem como as despesas realizadas; 

 

g) zelar para que os beneficiários a serem contemplados com a construção das cisternas 

estejam enquadrados nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família e tenham 

dificuldade de acessar recursos hídricos; 

 

h) utilizar procedimento de seleção das famílias que envolva alguma instância de 

controle social e que observe os seguintes critérios de priorização, nessa ordem: 

famílias chefiadas por mulheres; maior numero de crianças de 0 a 6 anos; maior 

numero de crianças em idade escolar; maior número de pessoas portadoras de 

necessidades especiais; maior número de idosos (observar as regras do Programa 

Nacional Brasil sem Miséria); 

 

i) inserir e manter atualizadas no Sistema de Informação Gerenciais do Programa de 

Cisternas (SIG – Cisternas) informações referentes a cada unidade construída e a cada 

família beneficiária, contendo, no mínimo, as informações constantes no modelo de 

formulário de Registro de Cisterna Construída, fornecido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

 

j) observar as obrigações contidas no CONVÊNIO IDENE/ MDS nº 019/2011 SESAN. 

 

 

III – São obrigações comuns aos partícipes: 

         

a) zelar pela fiel observância dos termos deste convênio; 

 

b) designar, formalmente, um coordenador técnico, integrante dos respectivos quadros, 

incumbido de coordenar, direta e conjuntamente, a execução de cada ação deste 

Convênio; 

 

c) responsabilizar-se por suas respectivas obrigações tributárias porventura incidentes 

sobre o presente convênio, sejam federais, estaduais ou municipais; 

 

d) participar e informar o Comitê Executivo Estadual do Programa Água Para Todos,  

das ações pactuadas e executadas. 
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Parágrafo Único: O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste convênio, na 

condição de empregado, autônomo, ou por qualquer outro título, nenhuma vinculação ou 

direito terá em relação ao outro partícipe, ficando a cargo exclusivo da respectiva 

contratante a integral responsabilidade no que se refere aos seus direitos, mormente os 

trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os partícipes. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contando da data de sua 

assinatura. 

 

Parágrafo Primeiro: De acordo com o Decreto Estadual  46.319/13,  a prestação de 

contas final será apresentada ao IDENE até 60 (sessenta) dias após o término da vigência 

do convênio. 

 

Parágrafo Segundo:  A prorrogação da vigência deste instrumento poderá ser 

concedida, excepcionalmente, desde que formalmente requerida com as devidas 

justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência fixado 

nesta Cláusula, mediante Termo Aditivo. 

 

Parágrafo Terceiro – Quando houver atraso na liberação de recursos e na execução, a 

vigência do convênio poderá ser prorrogada, por termo aditivo, mediante pedido 

acompanhado de justificativa circunstanciada e aceitação mútua das partes, no limite de 

30 (trinta) dias de antecedência, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 

verificado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Para viabilizar a execução do presente convênio o IDENE destinará um valor de R$ 

3.040.170,00 (três milhões, quarenta mil, cento e setente reais), em conformidade com o 

Plano de Trabalho que é parte integrante deste convênio, que se dará da seguinte forma:  

 

I – primeira parcela: R$ 1.013.390,00 (hum milhão, treze mil, tezentos e noventa reais), 

logo após a assinatura do convênio com a Entidade;  

 

II – segunda parcela: R$ 1.013.390,00 (hum milhão, treze mil, tezentos e noventa reais), 

após a comprovação da execução seguinte: 100% da Mobilização; 50% da Capacitação; 

250 cisternas construídas (com os Termos de Recebimento da Tecnologia inseridos no 

SIG-Cisternas do MDS entregues ao IDENE); e a realização da fiscalização e aprovação 

do IDENE;   

 

III – terceira parcela: R$ 1.013.390,00 (hum milhão, treze mil, tezentos e noventa reais), 

após a comprovação da execução seguinte: conclusão dos 50% restantes da Capacitação; 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO 

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS – SEDINOR 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE 
 

Página 44 de 48 

 

350 cisternas construídas, totalizando 600 cisternas (com os Termos de Recebimento da 

Tecnologia inseridos no SIG-Cisternas do MDS entregues ao IDENE); a realização da 

fiscalização e aprovação do IDENE; e apresentação e aprovação da Prestação de Contas 

referente à 1ª parcela liberada.  

 

Parágrafo Primeiro – Os recursos para este instrumento correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária do CONCEDENTE: 17.511.122.1059.0001. 

 

Parágrafo Segundo: Os dispêndios do IDENE, decorrentes da execução deste 

instrumento, correrão à conta do seu orçamento próprio, obedecendo as classificações 

orçamentárias previstas neste instrumento ou que a ele forem inerentes ou correlatos; 

 

Parágrafo Terceiro: Os desembolsos dos recursos financeiros de que tratam este 

convênio serão realizados conforme o Plano de Trabalho aprovado, em por meio de 

depósito em conta corrente específica, citada abaixo: 

 

Conta corrente:................  Agência: ..................  Banco: ......................  

 

 

Parágrafo Quarto: Não será admitida a realização de despesas em data anterior ou 

posterior à vigência deste instrumento ou do período de execução do Plano de Trabalho 

Simplificado, observada a sua aprovação prévia pelo orgão concedente dos recursos; 

 

 

Parágrafo Quinto: Os saldos disponíveis na conta corrente a que se refere o parágrafo 

primeiro, enquanto não empregados na execução do convênio, serão obrigatoriamente 

aplicados em: 

- fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreado 

em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazo 

inferior a 30 (trinta) dias; ou caderneta de poupança, quando a utilização estiver prevista 

para prazo superior a 30 (trinta) dias; 

 

Parágrafo Sexto: Os saques dos valores repassados são permitidos apenas nas seguintes 

hipóteses: 

- pagamento de despesas previstas no plano de trabalho, mediante ordem de pagamento 

ou cheque, nominativos ao credor, assinados em conjunto por dois representantes legais 

da CONVENENTE, de acordo com o seu Estatuto Social; 

 

- aplicação no mercado financeiro, na forma do item anterior. 

 

Parágrafo Sétimo: Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras serão utilizados 

no objeto deste convênio. 

 

Parágrafo Oitavo: Os recursos serão utilizados com observância dos limites do 
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cronograma físico-financeiro que integra o plano de trabalho, que os partícipes obrigam-

se a cumprir e que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, 

independentemente de sua transcrição. 

 

Parágrafo Nono: A liberação dos recursos financeiros será imediatamente suspensa 

caso sejam constatadas irregularidades na execução do convênio. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO DA DESPESA 

 

I - É vedado: 

 

a) utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste convênio, ou em 

despesas efetuadas em data anterior à liberação dos recursos financeiros e/ou posterior 

ao término do prazo de execução previsto no plano de trabalho; 

 

b) realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou 

similar; 

 

c) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, 

inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei, inclusive a IOF; 

 

d) pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou 

qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de 

órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do 

Distrito Federal; 

 

e) realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos e que conte 

claramente no plano de trabalho. 

 

Parágrafo Primeiro: As despesas serão comprovadas por meio de documentos originais 

próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de pagamento 

de autônomos, guias de recolhimento de encargos sociais ou de tributos, devidamente 

quitados, em que conste referência ao nome da CONVENENTE, número do convênio, 

número do empenho correspondente, número dos processos licitatórios, endereço, CNPJ, 

Município e Estado do fornecedor. 

 

 

Parágrafo Segundo: O CONCEDENTE promoverá o arquivamento dos processos de 

pagamentos e das prestações de contas, que ficarão à disposição dos órgãos 
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fiscalizadores, cumprindo o disposto no § 2° do art. 28 do Decreto Estadual n°  

46319/13. 

 

Parágrafo Terceiro: O CONCEDENTE se responsabilizará pela conservação dos 

documentos fiscais apresentados pela CONVENENTE quando da prestação de contas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

A rescisão deste instrumento poderá ocorrer quando se constatar, dentre outras, as 

seguintes situações: 

 

I - utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

 

II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto neste 

convênio; 

 

III - não apresentação das prestações de contas parciais ou final nos prazos estabelecidos; 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

De acordo com o Decreto Estadual 46.319/2013, a prestação de contas final será 

apresentada ao IDENE até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do convênio e 

deverá observar o CONVÊNIO IDENE/ MDS nº 019/2011 SESAN, devendo ainda 

serem observadas com rigor as normas da Portaria Interministerial 507/2011. 

 

Parágrafo Primeiro: A prestação de contas conterá os seguintes documentos: 

 

- ofício de encaminhamento (Anexo II do Decreto Estadual nº.  46.319/13 

- cópia do convênio e do plano de trabalho; 

- conciliação bancária (Anexo III do referido decreto), acompanhada de: 

        - extrato da conta específica vinculada, referente ao recebimento dos recursos 

financeiros; 

        - comprovação dos rendimentos auferidos na aplicação financeira; e 

         - comprovante de recolhimento ou cheque nominal da CONVENENTE do saldo 

dos recursos não aplicados à conta indicada pela concedente; 

- relação de pagamentos (Anexo IV do referido decreto); 

- demonstrativo da execução da receita e despesa (Anexo V do referido decreto); 

- *cópia integral dos procedimentos licitatórios ou de dispensa ou reconhecimento de 

situação de inexigibilidade de licitação. 

 

Parágrafo Segundo: As despesas serão comprovadas nos termos do Parágrafo Primeiro 

da Cláusula Sexta, deste convênio. Não serão aceitos documentos com rasuras e prazo de 

validade vencido. Poderão ser exigidos outros documentos, nos moldes da Portaria 

Interministerial 507/2011. 
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Parágrafo Terceiro: Se constatadas irregularidades na execução, o convênio será 

baixado em diligência e será fixado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da notificação a respeito, para que a CONVENENTE apresente justificativa e alegações 

ou devolva os recursos liberados. 

 

Parágrafo Quarto: O ordenador de despesas terá o prazo de 15 (quinze) dias para se 

pronunciar a respeito das justificativas e alegações apresentadas. 

 

Parágrafo Quinto: A aprovação ou a rejeição da prestação de contas será comunicada 

formalmente à CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da decisão do 

ordenador de despesas. 

 

Parágrafo Sexto: A não apresentação ou a rejeição da prestação de contas final 

acarretará: 

 

 

- o bloqueio da CONVENENTE no Sistema de Administração Financeira do Estado 

(SIAFI/MG), o que a impedirá de receber novos recursos públicos do Estado até a 

regularização da situação; 

- a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial, que será encaminhada 

ao Tribunal de Contas do Estado; 

- o ajuizamento de ação judicial para a obtenção do ressarcimento ao Erário. 

 

Parágrafo Sétimo: Os prazos supra mencionados poderão ser reduzidos e ampliados na 

forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

 

Este instrumento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas conseqüências 

de sua inexecução total ou parcial a que tiver dado causa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 

 

A publicidade dos atos praticados em função deste convênio deverá restringir-se ao 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

 

Este convênio, bem como os seus eventuais termos aditivos, serão publicados, em 

extrato, no Minas Gerais, que será providenciado pelo IDENE em respeito a Lei nº. 

8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As comunicações entre os partícipes, inclusive reclamações, notificações e petições 

sobre o presente instrumento serão feitas por escrito e remetidas aos endereços 

constantes do preâmbulo deste termo. 

 

Parágrafo Único - É facultado aos partícipes denunciar ou rescindir, a qualquer tempo, 

este instrumento, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados 

os benefícios no período em que este tenha vigido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou litígios decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio, com 

renúncia expressa de qualquer outro. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor 

e forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2016. 

 

______________________________ 

RICARDO CAMPOS 

Diretor-Geral do IDENE 

 

__________________________________ 

Repres. Legal da Entidade 

Testemunhas: 

 

1) ________________________________, CPF: _____________________ 

 

2) _________________________________, CPF: ____________________ 


