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1 

DECRETO Nº. 3417/2017 DE 10 DE AGOSTO DE 2017. 

“Estabelece o valor da terra nua por hectare do imóvel rural para fins de cobrança e 

fiscalização do ITR (Imposto Territorial Rural), e dá outras providências.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a Instrução Normativa nº. 1562/2015 da Receita Federal do Brasil; 

Considerando a necessidade de atualizar os valores do ITR das propriedades com a 

realidade imobiliária; 

DECRETA: 

Artigo 1º. – Ficam definidos os Valores da Terra Nua (VTN) por hectare do imóvel rural, 

para fins de declaração e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 

ITR –, no Município de Iracemápolis/SP, com imóveis que possuam as seguintes 

características: 

I  –  Lavoura Aptidão Boa – R$ 33.525,00 por hectare; 

II  –  Lavoura Aptidão Regular – R$ 29.184,62 por hectare; 

III  –  Lavoura Aptidão Restrita – ‘não possui’; 

IV  –  Pastagem Plantada – R$ 28.272,73 por hectare; 

V  – Silvicultura ou Pastagem Natural – ‘não possui’; 

VI   – Preservação da Fauna ou Flora – R$ 23.780,00 por hectare. 

Parágrafo Primeiro: As informações foram obtidas através do Engenheiro Agrônomo 

Daniel Henrique Mayer, CPF nº. 286.278.238-63, CREA nº. 506151379 de 12/12/2003, 

lotado na Casa da Agricultura do Município de Iracemápolis/SP. 

Artigo 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições contrárias. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital de Pregão 

Presencial sob nº 30/2017, do tipo Menor Preço Por Item, que se trata do Registro de 

preços para eventual aquisição de medicamentos para Coordenadoria Municipal de Saúde 

em atendimento a mandados judiciais ativos. Valor anual estimado R$ 52.860,00. Sessão 

de entrega e abertura dos envelopes será no dia 28/08/2017, às 09h00, na Sala de 

Licitações do Paço Municipal. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 

interessados para consulta e retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). 

Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail 

compras@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

 

 Iracemápolis/SP, 10 de agosto de 2017  

 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital do Pregão 

Presencial sob nº 31/2017, do tipo menor preço com critério de julgamento menor preço 

por lote, que se trata do Registro de Preços para aquisição de hortifrutigranjeiros - 

Verduras, para atendimento a merenda escolar e creches municipais com entregas ponto a 

ponto. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 28/08/2017, às 14h00, na 

Sala de Licitações. O edital e seus anexos encontram-se para retirada no site 

www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). Outras informações e questionamentos 

somente pelo e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro.  

 

Iracemápolis/SP, 10 de agosto de 2017.  

 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital do Pregão 

Presencial sob nº 32/2017, do tipo menor preço com critério de julgamento menor preço 

mensal, que se trata da contratação de empresa especializada para transporte de pacientes 

de alto risco em emergências que necessitam cuidados médicos intensivos. Sessão de 

entrega e abertura dos envelopes será no dia 28/08/2017, às 16h00, na Sala de Licitações. 

O edital e seus anexos encontram-se para retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br 

(Licitações). Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail 

compras@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro.  

 

Iracemápolis/SP, 10 de agosto de 2017.  

 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


