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CISPAR REALIZARÁ TREINAMENTO 

SOBRE ENCANAMENTOS E PERDAS 
Curso será ofertado de maneira gratuita aos municípios consorciados 

No dia 09 de dezembro, atendendo às 

funções de apoio, assessoria técnica e 

atualização, o Cispar fornecerá treinamento 

para encanadores e interessados no tema de 

controle de perdas.  

No conteúdo programático, serão abordados 

os seguintes aspectos: 

• Localização de vazamentos não visíveis e 

outras questões nas perdas do 

abastecimento de água; 

• Localização e resolução de vazamentos em 

redes, ramais e cavaletes; Técnicas para 

assentamento de cavaletes, ramais e redes;  

 

 • Apresentação de ferramentaria completa 

para o bom andamento do trabalho no 

campo; 

O treinamento ocorrerá no auditório do 

Cispar de forma gratuita aos nossos 

consorciados.  

 

A inscrição poderá ser realizada diretamente 

pelo site do CISPAR no campo "Inscrições" 

(acesse aqui). 

SAIBA MAIS: 

https://www.consorciocispar.com.br/noticia-

ver/426  

 

Data: 09/12/2021                 

Horário: 09h-16h       

Local: Cispar/Maringá                                  

EVENTOS 
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SD A 

CISPAR CONVOCA PARA PARTICIPAÇÃO 

DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PRESENCIAL 

Assembleia Geral Ordinária do Cispar será realizada em 02/12/2021 

Por meio desta convocação, a Diretoria Executiva do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR – 

CONVOCA, todos os Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos 

Municípios Consorciados e/ou seus representantes, que na data 

de 02 (dois) de dezembro de 2021 (quinta-feira) será realizada a 

Assembleia Ordinária de maneira presencial, com início às 

13h30min, visando: 

• PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 E 2021; 

• APROVAÇÃO PPA, LDO/PAT E LOA 2022; 

• NOVA PORTARIA MINISTÉRIO SAÚDE 888/2021; 

• ORCISPAR 

a) Debate sobre regionalização e universalização no saneamento 

e a perspectiva do futuro das autarquias/departamentos; 

b) Alteração de Resolução de reajustes e revisão tarifária. 

 

VEJA MAIS: 

https://www.consorciocispar.com.br/noticia-ver/428 
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Cispar participa de reuniões junto à Funasa e à Fupef 

Na semana do dia 22 de outubro, o 

Cispar esteve presente em Curitiba 

por meio do diretor executivo Valter 

Bossa e o coordenador geral Arildo 

Camargo para uma agenda repleta de 

compromissos. 

➡ Reunião na Fundação Nacional da 

Saúde sobre os projetos e recursos liberados para o Cispar, bem como para tratar sobre a 

prorrogação do Termo de Convênio com a FUNASA. 

➡ Encontro com os professores da Fundação de Apoio a Universidade Federal do Paraná – 

UFPR para alinhamento de termo de cooperação para projetos na área de saneamento 

ambiental e infraestrutura aos municípios do Consórcio Cispar. 

➡ Participação no 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária Ambiental – ABES 

realizado em Curitiba – Feira Internacional de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 

Jussara e Ibiporã recebem visita de membros do 

município de Cruzeiro do Oeste/PR 
O objetivo da visita foi para aprendizagem sobre o modelo de gestão municipal de água e 

esgoto, conhecimento da estrutura dos Samaes, benefícios da municipalização e da verificação 

da funcionalidade do serviço de saneamento. 

 

LEIA MAIS: https://www.consorciocispar.com.br/noticia-ver/422 
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LICITAÇÃO COMPARTILHADA: 

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME 

Cispar fará processo para aquisição de hidrômetros e macromedidores 

 

 

Tendo em vista a necessidade de dar início 

ao processo deregistro de preço para 

aquisição de equipamentos totalizadores de 

volume, solicitamos que aqueles que tiverem 

interesse em participar encaminhem ofício de 

solicitação para o endereço: 

engenharia.cispar@consorciocispar.com.br 

O ofício deve indicar a quantidade e 

descritivo técnico completo (diâmetro, 

comprimento, vazão máxima, vazão mínima, 

vazão nominal, entre outros especificações 

que julgarem necessárias).  

 

Acórdão TCU 

9277/2021     

Segunda Câmara 

 
Acórdão TCU     

2622/2021      

Plenário 

A formalização de contratação para 

fornecimento de bens para entrega imediata 

e integral (art. 62 da Lei 8.666/1993) não 

pode ser realizada por meio de nota de 

empenho quando forem necessários serviços 

de garantia e de suporte técnico, que 

caracterizam obrigação futura para a 

contratada. 

 
Na modalidade Pregão , a negociação com  

o licitante vencedor visando obter melhor 

proposta para a administração deve ser 

realizada mesmo se o valor ofertado for 

inferior àquele orçado pelo órgão ou pela 

entidade promotora do certame (art. 38, 

caput, do Decreto 10.024/2019). 

 
 
 

 
 
 

O prazo para envio é até o dia 26/11. 

LICITAÇÕES 

5 



 

Boletim Informativo Nº 01 
Novembro/2021 

 

 

ORCISPAR – Órgão Regulador 

Recomendações para os serviços de saneamento 

 

 

 

Em auditoria realizada recentemente, o 

Tribunal de Contas do Estado emitiu nove 

recomendações para melhorar os serviços 

de saneamento básico. 

VEJA MAIS: 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-

recomenda-melhorias-nos-servicos-de-

saneamento-de-25-municipios/9479/N  

Modelagem de regulamento padrão 

No dia 26 de novembro de 2021 ocorrerá a 

4ª reunião sobre o regulamento padrão para 

os serviços de água e esgoto.  

A reunião terá início às 09:00h e será 

realizada de maneira virtual através do link: 

 https://bit.ly/3oTaqTu. 

 

Participe conosco!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-melhorias-nos-servicos-de-saneamento-de-25-municipios/9479/N
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