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ESPERANCENSES COMEMORAM 58 ANOS DE
EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

ESCOLA MUNICIPAL GANHA PRÊMIO DE
70 MIL REAIS DO ESTADO.

 

O "Prêmio Escola que colabora" busca promover a
isonomia na educação capixaba, estabelecendo
relações de cooperação técnico-pedagógicas, pelo
período de até dois anos, entre as escolas premiadas
e as escolas apoiadas.

ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL
COMEMORAM DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

 A Secretaria Municipal de Educação estimula as
escolas da rede à prática de leitura por meio de
atividades lúdicas, com o intuito de levar as crianças
ao mundo da imaginação, apresentando um mundo
novo.

OPERAÇÃO COLHEITA TRARÁ MAIS TRANQUILIDADE
AOS PRODUTORES DE BOA ESPERANÇA

 
 
 

Além do reforço em policiamento, a Operação
Colheita 2022 contará com o uso de tecnologia para
mapeamento das áreas rurais, por meio de QR Code,
facilitando assim o acesso das viaturas às sedes das
propriedades.

Durante a programação que se estendeu ao longo de
5 dias, a população esperancense pode acompanhar
diversas atrações musicais, exposições, desfile cívico,
dentre outras apresentações culturais voltadas a
homenagear os 58 anos de emancipação política
administrativa municipal. 

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1302/semana-cultural-esperancenses-comemoram-58-anos-de-emancipacao-do-municipio-
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1285/premio-escola-que-colabora-escola-municipal-ganha-premio-de-70-mil-reais-do-estado
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1301/escolas-de-ensino-infantil-da-rede-municipal-comemoram-dia-nacional-do-livro-infantil
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1298/boa-esperanca-recebe-mais-de-r-37-milhoes-em-obras-e-quase-6-milhoes-em-servicos-do-estado
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1299/seguranca-rural-operacao-colheita-tem-efetivo-tres-vezes-maior-e-trara-mais-tranquilidade-aos-produtores


 RESTRUTURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO URBANA DE
TRÂNSITO NA SEDE, DISTRITO E COMUNIDADES

 

Prefeitura envia projeto de lei para a aprovação na
câmara de vereadores para solucionar antiga Ação
Judicial dos professores da rede municipal.

CARTÕES DO BOLSA CAPIXABA AINDA
AGUARDAM PARA SEREM RETIRADOS

 

Cerca de 100 cartões ainda estão na agência do
Banestes de Boa Esperança aguardando para serem
retirados. Para saber se você foi contemplado pelo
BOLSA CAPIXABA, conferira se seu nome está na lista.

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

Aquisição de equipamentos de
informática (Notebook e
Tablets). SEMED
Abertura: 10/05/2022 - 08:30h

Prestação de serviços de
instalação e manutenção,
preventiva e corretiva, dos
pontos de iluminação pública.
Abertura: 12/05/2022 - 09:10h

Aquisição de câmaras em ABS
SML/CTA SNTA e Tubo
Polietileno. SEMED
Abertura: 16/05/2022 - 14:10h

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

Aquisição de Gás de Cozinha
P13 e Vasilhame, com serviço
de entrega já incluso. SEASC
Abertura: 11/05/2022 - 09:10h

Contratação de empresa
especializada na locação de
equipamentos de som, iluminação
e palco de pequeno porte.
Abertura: 13/05/2022 - 09:10h

Aquisição de água mineral potável,
natural e não gasosa, acondicionada
em garrafões de 20 litros, incluindo o
serviço de entrega.
Abertura: 17/05/2022 - 09:10h

PREÇÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022

Contratação de empresa
especializada em fornecimento de
Gás de Cozinha P13 e P45,
incluindo o serviço de entrega.
Abertura: 11/05/2022 - 14:10h

Aquisição de Papel A-4 em
atendimento a Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão e demais
secretarias municipais.
Abertura: 16/05/2022 - 08:30h

Futura e eventual aquisição de
alimentação pronta (“marmitex”,
lanches e bebidas),
Abertura: 19/05/2022 - 09:10h
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https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1279/cartoes-do-bolsa-capixaba-ainda-aguardam-para-serem-retirados-em-boa-esperanca
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1304/boa-esperanca-recebe-restruturacao-da-sinalizacao-urbana-de-transito-durante-mes-de-maio
https://www.boaesperanca.es.gov.br/licitacao

