
BOA ESPERANÇA RECEBE TRATOR E CAMINHÕES PARA A AGRICULTURA
A prefeitura de Boa Esperança recebeu na sexta-feira (01), quatro caminhões e um trator
através da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).
Os veículos e o trator, zero quilômetro, vão auxiliar nos serviços diários para garantir as
melhores condições de trabalho no campo.
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PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS 
(FAÇA SUA INSCRIÇÃO)

A iniciativa reconhece e valoriza histórias de
mulheres que são exemplos para o
empreendedorismo brasileiro. Inscrições serão
entre os dias 03 de junho a 17 de julho de 2022.

DESTAQUE DA SEMANA

ALUNOS DA ESCOLA CEIER VISITAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Durante a visita, prefeita Fernanda
Milanese fez questão de explicar um
pouco de como funciona o trabalho
público, enfatizando a importância da
participação do cidadão nas ações
promovidas pela gestão municipal.
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SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAM DE
CAPACITAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO PÚBLICO

HUMANIZADO

Buscando melhorar o atendimento à
população, nos dias 27 e 28 de junho, foi
ofertado uma capacitação para todos os
servidores municipais da prefeitura. Com o
intuito também de refletir como cada servidor
age em seus setores e secretarias, no
atendimento a população e com as equipes de
trabalho.

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Contratação de empresa especializada
para reforma de alambrados, portões,
parte elétrica e pintura em geral do
Campo de Grama sintética localizado no
bairro Boa Vista. - (SECULT)
Abertura: 12/07/2022 - 09:10h

Futura e eventual aquisição, mediante
sistema de Registro de Preços, de
materiais de consumo, que serão
utilizados no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS. (SEASC)
Abertura: 13/07/2022 - 08:30h

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
Contratação de Empresa especializada
para manutenção na rede elétrica das
Unidades de Ensino e Administrativas da
Secretaria Municipal de Educação
Abertura: 18/07/2022 - 09:00h

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
Fornecimento e recarga de extintores,
bem como de placas sinalizadoras,
suportes para fixação e serviços de
manutenção e teste hidrostático nos
extintores 
Abertura: 19/07/2022 - 08:30h

Contratação de empresa especializada
para dar manutenção preventiva e
corretiva na rede elétrica nas
dependências dos imóveis pertencentes a
SECULT e SEPLAG.
Abertura: 20/07/2022 - 09:10h

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de consertos de
pneus em geral – máquinas leves e
pesadas e veículos leves e pesados
integrantes da frota do município.
Abertura: 21/07/2022 - 09:10h
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