
“Regulamenta o preço do Hectare de terra no Município de Pedregulho, para apuração do valor da Terra
Nua- VTN na jurisdição de Pedregulho, Estado de São Paulo”.

DIRCEU POLO FILHO, Prefeito Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, etc.

CONSIDERANDO o ofício da Delegacia da receita Federal DRF/Franca-SP no que diz respeito à necessidade
de ser apurado o VTN- Valor da Terra Nua na jurisdição deste Município para que sirva de parâmetro à Receita
Federal no sentido de que balize seus cálculos baseado na legislação das declarações do ITR.

CONSIDERANDO que para essa finalidade aquele organismo solicita informações nos Municípios, dele resultando
a necessidade de remessa dos elementos que deverão alimentar este sistema, normalmente em relação àqueles
que mantém convênio firmado, como é nosso caso.

CONSIDERANDO que a falta de atualização dos valores das taxas e preços públicos importa em renúncia de
receita bem como o descumprimento dos termos do Convênio firmado.

Artigo 1º) – O VTN- Valor de Terra Nua, na zona rural do Município de Pedregulho, Estado de São Paulo, para
fins de declarações do I.T.R. Imposto Territorial Rural, fica estipulado à partir da publicação do presente Decreto em
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Artigo 2º) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

       NOME: JÉSSICA GOMES DA SILVA
       CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO – PSF. 40 HORAS.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do aprovado convocado, podendo a Prefeitura convocar
o candidato imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.



Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 017/2021 - UASG 986841

Processo nº. 8017/2021. Objeto:- O presente processo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, conforme Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 22. Entrega das
Propostas: a partir de 12/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/03/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à partir de 12/02/2021 no Setor de Licitações sito na Praça
Padre Luís Sávio, s/n, centro, Pedregulho-SP, fone (16) 3171-3315, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelos sítios:
www.pedregulho.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.



Processo nº. 8015/2021. Objeto:- O presente processo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2, conforme Edital e
seus anexos. Total de itens licitados: 03. Entrega das Propostas: a partir de 11/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 05/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à
partir de 11/02/2021 no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luís Sávio, s/n, centro, Pedregulho-SP, fone (16) 3171-3315, das
08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelos sítios: www.pedregulho.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.




















