
SEMED: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021 E 1º E 2º BIMESTRES DE 2022
A sessão ordinária contou com a presença da prefeita, Fernanda Milanese, vice-prefeito,
Leandro Cardoso, vereadores do município, diretores escolares da rede municipal de
ensino e secretários do município que dirigem outras pastas, todos puderam acompanhar
a apresentação, que foi realizada por Roberto Telau, de maneira clara e objetiva.
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PREFEITURA ATRAVÉS DA SECULT REALIZARÁ
PRIMEIRO TORNEIO OPEN DE TÊNIS DE MESA

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança
através da Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura Lazer e Turismo, realizará no próximo
dia 17 de julho o 1º Torneio Open de Tênis de
Mesa do município. O evento será realizado no
Ginásio de Esportes Ednaldo Barros, localizado
no centro da cidade e as inscrições já se
encontram abertas.

DESTAQUE DA SEMANA

CDA: CHAMADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

A apresentação de habilitação e projeto
de venda ocorrerá de quarta-feira, 22 de
junho, até 13 de julho, e no dia posterior
(14), acontecerá a abertura dos envelopes
às 9h10min no setor competente.

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1327/secretario-de-educacao-apresente-prestacao-de-contas-de-2021-e-1-e-2-bimestres-de-2022
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1329/ping-pong-prefeitura-atraves-da-secult-realizara-primeiro-torneio-open-de-tenis-de-mesa
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1270/prefeitura-realiza-compra-direta-de-alimentos-da-agricultura-familiar-atraves-de-projeto-e-entrega-para-familias-cadastradas-no-cadastro-unico
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1327/secretario-de-educacao-apresente-prestacao-de-contas-de-2021-e-1-e-2-bimestres-de-2022
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1329/ping-pong-prefeitura-atraves-da-secult-realizara-primeiro-torneio-open-de-tenis-de-mesa


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos nas
áreas da ciência e da tecnologia da
informação.
Abertura: 29/06/2022 - 08:30h

Aquisição de Motoniveladora, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural.
Abertura: 29/06/2022 - 14:00h

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
Aquisição de cestas básicas compostas
com gêneros alimentícios e produtos de
higiene pessoal - (SEASC)
Abertura: 05/07/2022 - 08:30h

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
Futura e eventual aquisição, mediante
Sistema de Registro de Preços, de
larvicida Temefós para o combate da
Arbovirose Aedes Aegypti - (SEMUS)
Abertura: 04/07/2022 - 08:30h

Contratação de empresa na área de
engenharia ou arquitetura para execução
de obra de reforma de alambrados,
portões, parte elétrica e pintura em geral
do futuro Campo de Grama sintética
localizado na Comunidade de Santo
Antônio
Abertura: 06/07/2022 - 09:10h

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
Aquisição do restante de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, no
âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos – modalidade Compra CDA
(Compra Direta de Alimentos) da
Agricultura Familiar. - (SEASC)
Abertura: 17/07/2022 - 09:10h
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CONECTADOS PELA
APRENDIZAGEM: PREFEITURA
LANÇA PORTAL DE APOIO AO
ESTUDANTE ESPERANCENSE

ESCOLA MUNICIPAL CMEI
"PEQUENO POLEGAR" RECEBE
PRÊMIO DE R$2.480,00 POR

EFICIÊNCIA NA GESTÃO

CAMPO DE FUTEBOL DO
DISTRITO DE SANTO

ANTÔNIO GANHA SISTEMA DE
IRRIGAÇÃO.

Por meio do portal, é possível
realizar atividades, ler livros,
praticar o material educativo
através de jogos, baixar o
material disponível para
estudo, ou abrir as mídias de
ensino direto do aparelho
celular, tablete ou computador.
.

"Foi com muita dedicação e
amor que conseguimos o
reconhecimento do Governo
Federal na realização das
prestações de contas bem
feitas e dentro dos prazos
estabelecidos...” 

Segundo a equipe responsável,
a instalação da irrigação em
todo o campo pode durar cerca
de 15 dias e teve início na
última segunda-feira (20). A
obra de instalação da irrigação
do campo está sendo realizada
em uma ação conjunta entre
SEDER e SECULT.

AVISO DE LICITAÇÕES

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1328/conectados-pela-aprendizagem-prefeitura-lanca-portal-de-apoio-ao-estudante-esperancense
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1330/escola-municipal-cmei-pequeno-polegar-recebe-premio-federal-por-eficiencia-na-gestao
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1331/campo-de-futebol-do-distrito-de-santo-antonio-ganha-sistema-de-irrigacao
https://www.boaesperanca.es.gov.br/licitacao
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1328/conectados-pela-aprendizagem-prefeitura-lanca-portal-de-apoio-ao-estudante-esperancense
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1330/escola-municipal-cmei-pequeno-polegar-recebe-premio-federal-por-eficiencia-na-gestao
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1331/campo-de-futebol-do-distrito-de-santo-antonio-ganha-sistema-de-irrigacao

