
REGISTRANTE:

ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA

SecretárioMunicipaldeAssistência Social

EMPRESA REGISTRADA:

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI – EPP

CNPJ n° 20.357.366/0001-20

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021.

PROCESSO N. 730277/2021.OBJETO:Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza Pessoal, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021

12 (doze) meses

MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ n° 20.847.096/0001-35
Item Especificação Unid. Qtd. Marca Valor

Unitário
Total
Final

11 PENTE PARA CABELO MASCULINO - DE PLASTICO, MEDINDO APROX. 13/15 CM, COM DENTES
LARGOS E EXTREITOS, TIPO MASCULINO, CORES DIVERSAS (EXCETO FEMININAS) UNIDADE 3.

420 VALERY R$
1,47

R$ 5.
027,40

15 SHAMPOO - NEUTRO, PARA AMACIAR E DAR BRILHO, PARA CABELOS NORMAIS. EMBALAGEM
COM NO MÍNIMO 350 ML.

FRASCO
350ML

5.
310 KELMA R$

3,88
R$ 20.
602,80

16 TOALHA DE BANHO - MEDINDO APROX. (070X135) CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO UNIDADE 3.
100

VIDA
TEXTIL

R$
15,00

R$ 46.
500,00

Valor total deR$ 72.130,20 (setenta e dois mil, cento e trinta reais e vinte centavos)

VárzeaGrande/MT,27de agosto de2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

REGISTRANTE:

ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA

SecretárioMunicipaldeAssistência Social

EMPRESA REGISTRADA:

MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME

CNPJ n° 20.847.096/0001-35

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Recurso Voluntário

Processo: Gespro nº 705408/21 - CRF/VG n. 89

Recorrente:SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A.

Assunto: IMPUGNAÇÃO – LANÇAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE
LOCALIZAÇÃO

Relator: Conselheiro Rodrigo Yawata Chagas

Ementa:ÁLVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO
2021. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE ANUAL.

Relatório

Recurso Voluntário interposto pela sociedade empresária SPE Concessi-
onária Aeroeste Aeroportos S.A. sob o argumento de que não é devedo-
ra do Alvará de funcionamento e localização emitido para o ano de 2021,
inerente ao imóvel sito à Avenida Governador João Ponde de Arruda, Jd.
Aeroporto, s/nº (Aeroporto Internacional Marechal Rondon), no município
de Várzea Grande/MT.

De forma sucinta a Recorrente em sua impugnação (fls.02/08) e repetindo
o mesmo argumento, apenas acrescentando um novo quesito, quanto ao
espaço ocupado, no recurso voluntário (fls. 94/101). A base do argumento
da Recorrente é de que a mesma não é devedora do Alvará de funciona-
mento e localização do ano de 2021, uma vez que já efetuou o pagamento
do ano de 2020 e infere que o Código Tributário não contempla a possibi-
lidade de se renovar, ano a ano, a cobrança pela expedição do Alvará de
Localização.

Em decisão de primeiro grau, ficou explícito que o art. 105 e 106 do Código
Tributário Municipal disciplinam que o lançamento será feito anualmente,
bem como demonstrou a memória de cálculo utilizada para o lançamento
da licença.

VOTO

Trata-se de RecursoVoluntário interposto pela sociedade empresária SPE
Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A. sob o argumento de que não é
devedora do Alvará de funcionamento e localização emitido para o ano de
2021, inerente ao imóvel sito à Avenida Governador João Ponde de Arru-
da, Jd. Aeroporto, s/nº (Aeroporto Internacional Marechal Rondon), no mu-
nicípio de Várzea Grande/MT.

Ao Recorrente foi assegurado os princípios da ampla defesa e do contra-
ditório, tendo o mesmo apresentado suas razõesfáticas, jurídicas e docu-
mentos.

Primeiramente, esclarecemos que o art. 101, da Lei 1.178/91 (CTM), dis-
corre da obrigação de obtenção de nova licença após modificações nas
características do estabelecimento ou mudança do ramo de atividade.

“Art. 101 - A licença para localização e funcionamento será concedida des-
de que as condições de higiene, segurança e localização do estabeleci-
mento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, e sob a
condição de que a sua construção seja compatível com a política urbanís-
tica do Município.

Parágrafo único - Será obrigatória nova licença todas as vezes em que
ocorrerem modificações nas características do estabelecimento ou mu-
dança do ramo de atividade.”
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A recorrente alega que, em decorrência da Lei Municipal nº 2.398/2001, a
qual revogou a seção III, artigos 107 a 111 do CTM, que discorria sobre
a renovação da licença, não há a necessidade de nova autorização do
município para localização e funcionamento, apenas quando alteradas as
características do estabelecimento ou modificado o ramo de atividade, de
acordo com o Parágrafo único do art. 101 do CTM.

Entretanto, a recorrente não menciona que a Lei Municipal nº 2.398/2001
deu nova redação aos artigos 105 e 106 do CTM, os quais explicitam a
emissão anual da licença de localização e funcionamento.

“Art. 105 – A licença para localização, funcionamento e instalação é con-
cedida anualmente mediante despacho, expedindo-se o alvará respectivo,
o qual será conservado permanentemente em lugar visível.

§ 1º - Nenhum estabelecimento poderá manter suas atividades sem estar
de posse da licença para localização, funcionamento e instalação.

§ 2º - O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior poderá acar-
retar a interdição do estabelecimento mediante ato da autoridade compe-
tente.

Art. 106 – Qualquer que seja a hipótese de incidência, a taxa de que trata
a Seção II do Capítulo I, do Título IV, desta Lei, será lançada anualmente
pela Administração. I – a referida taxa terá validade até 31 de dezembro do
ano de sua concessão. II – para efeito do lançamento anual da taxa, ficam,
os contribuintes, obrigados a requerer à Administração Pública a intenção
de efetivação de baixa da empresa ou continuidade da mesma, através de
processo regular.

§ 1º - considera-se ocorrido o fato gerador da taxa:

I – no dia 1º de janeiro de cada ano.

II – na data de início da atividade do estabelecimento.

§ 2º - Ocorrido o fato gerador e não havendo manifestação do contribuinte,
conforme determina o inciso II do caput, a Coordenadoria de Administra-
ção Tributária promoverá o lançamento de ofício com base no Cadastro
Fiscal do Município devidamente atualizado, após efetiva verificação in lo-
co.”

Resta claro, com o entendimento dos artigos 105 e 106, que o parágrafo
único do artigo 101, versa sobre a obrigação de se obter nova licença sem-
pre que houver alguma modificação no estabelecimento, não afastando a
obrigação de renovação anual alvará.

No Recurso Voluntário, infere que a base de cálculo está errada, uma vez
que não exerce atividade em toda área do aeroporto, já que grande parte
desta área já é taxada em alvarás de empresas locatárias ou cessionárias,
como, por exemplo, a empresa que explora atividade de estacionamento
no aeroporto, G. J. de Souza Junior Serviços, que utiliza uma área de 14.
122 m², deste modo, conclui que há bitributação.

Preliminarmente, destacamos que a alegação de erro na base de cálculo,
quanto à área utilizada, não foi objeto de contestação em 1ª instância, não
podendo ser apresentada no Recurso Voluntário, pois não atende os mo-
tivos elencados no § 2º do art. 33 da Lei Municipal nº 4354/2018.

“Art. 33. Da decisão de primeira instância, contraria ao sujeito passivo, ca-
berá interposição de recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspen-
sivo do Recurso encaminhado ao Conselho Municipal de Recursos Fis-
cais, dentro de 10 (dez) dias seguintes à ciência da decisão, sendo, em
caso excepcional e de forma fundamentada pelo relator, aplicado apenas
o efeito devolutivo.

...

§ 2o As questões de fato, não alegadas em primeira instância, poderão ser
suscitadas no Recurso Voluntário, se o recorrente provar que deixou de
fazê-lo por algum dos seguintes motivos:

I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior devidamente comprovado;

II - refira-se a fato ou a direito superveniente, e; III - destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Não obstante, contatou-se que a área utilizada, de 175.432,95 m², foi de-
clarada pelo contribuinte em seu alvará inicial e que a área do estaciona-
mento, não foi utilizada para compor o alvará da recorrente.

Dito isto e considerando tudo o que consta dos autos, bem como, o que
dispõe o Código Tributário Municipal, a Recorrente é devedorado Alvará
de 2021.

Ante o exposto, recebido e conhecido o recurso, no mérito nego provimen-
to para manter os lançamentos do Alvará referente ao ano 2021, inerente
ao imóvel sito à Avenida Governador João Ponde de Arruda, Jd. Aeropor-
to, s/nº (Aeroporto Internacional Marechal Rondon), no município de Vár-
zea Grande/MT.

Várzea Grande, 23 de julho de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Relator Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar-lhe provimen-
to, mantendo-se integralmente a decisão do voto do relator, pela manuten-
ção dos lançamentos do Alvará referente ao ano 2021.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Washington
Luiz Lopes Filho, Presidente Suplente, Josivania Franca Santos, Vice-
presidente, Kelma Karolina da Costa Amorim, representante da Secretaria
Municipal de Gestão Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante
do Conselho Regional de Administração, Samuel Richard Decker Neto, re-
presentante da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Gran-
de.

Várzea Grande, 23 de julho de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro Relator

WASHINGTN LUIZ LOPES FILHO

Presidente Suplente

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

Conselheira

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

PORTARIA Nº 06/CMRF/2021

Dispõe sobre a ordem de convocação de Conselheiro Suplente.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de
Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo
em vista a existência de impedimento legal devidamente declarado na 31°
Sessão Ordinária, bem como o previsto no artigo 7°, IV do Regimento In-
terno e Decreto n. 68/2020, resolve:

Art. 1° Convocar o Conselheiro Suplente Sr. Washington Luiz Lopes Filho
para participar da 32° Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recur-
sos Fiscais, a ser realizada em 24/08/2021, as 9:00hs, na sala de reunião
da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, especificamente do julga-
mento do seguinte processo:
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