
É importante salientar que as matrículas de imóveis registradas em cartó-
rio são públicas podendo qualquer cidadão as requerer apenas indicando
a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel.

Em relação a servidão de passagem (SP) a Lei n° 10.406/2002, preleciona
ser necessária o registro da SP na matrícula do imóvel, vejamos:

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e
grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se me-
diante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subse-
quente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Assim como apresentado na decisão de 1ª Instancia, a Doutrina também
reconhece a necessidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis
para constituição da servidão em discussão, conforme exposto por José
dos Santos Carvalho¹:

“ Sendo a servidão administrativa um direito real em favor do Poder Pú-
blico sobre a propriedade alheia, cabe inscrevê-la no Registro de Imóveis
para produzir efeitos erga omnes. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.
015, de 31/12/1973) admitiu expressamente essa inscrição, referindo-se
às servidões em geral (art. 167, I, item nº 6). A despeito da no0rma expres-
sa da lei, há entendimento de que uma servidão de caráter permanente
confere direito à proteção possessória, mesmo que não esteja formalizada
pelo respectivo título, porque é considerada servidão aparente. A posição,
entretanto, desborda do sentido legal e torna inócuo o dispositivo da lei de
registro sobre a inscrição das servidões, além de constituir perigoso prece-
dente contra o princípio da segurança das relações jurídicas. No caso de o
Estado instituir servidão, terá que formalizar, por acordo ou por sentença,
o direito real, cabendo-lhe a obrigação de inscrevê-la no Registro de Imó-
veis para assegurar o conhecimento do fato a terceiros interessados. Esse
é o feito erga omnes que decorre do registro.”

Ante o exposto, uma vez que se mantem ausente a apresentação da ser-
vidão de passagem,constituída com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis, e considerando que no recurso voluntário apreciado não foram
apresentados novos fatos que possam afastar a responsabilidade do con-
tribuinte como polo passivo tributário,dou conhecimento ao recurso volun-
tário interposto por preencher os pressupostos legais, mas, nego provi-
mento, voto pela manutenção do valor lançado pela autoridade fiscal man-
tendo integralmente a decisão em 1ª instância.

Várzea Grande/MT, 27 de agosto de 2021.

MAXWEL SILVA ALVES RELATOR

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM CONSELHEIRA

JOSIVANIA FRANCA SANTOS CONSELHEIRA

SAMUEL RICHARD DECKER NETO CONSELHEIRO

RODRIGO YAWATA CHAGAS CONSELHEIRO

PAUTA DE JULGAMENTO DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 24/09/2021

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com base no
art. 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, faz saber que
a 32ª Sessão Ordinária será realizada dia 24/09/2021, às 09h00min, na
Secretaria de Gestão Fazendária, sala de reunião, com a seguinte pauta:

1 – Processo CRF n° 65 - Maria Isabel Marques Pereira Lopes x Fisco Mu-
nicipal – Gespro n. 586808/19 – IPTU – Conselheiro Relator Washington
Luiz Lopes Filho;

2 – Processo CRF n° 84–ZilmaBiazati e Pamela Kathelen Vilela Kremta
(gespro n. 687270/20) x Fisco Municipal – ITBI – Conselheiro Relator Ro-
drigo Yawata Chagas;

Nos termos da PORTARIA Nº 03/CMRF/2020:

a) o pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio do
correio eletrônico conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2

(dois) dias úteis antes do início da sessão de julgamento, especificando o
número do processo, data do julgamento, o requerente e o número do seu
telefone;

b) o envio de memorial poderá ser realizado por meio do correio eletrônico
conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2 (dois) dias úteis an-
tes do início da sessão de julgamento, especificando o número do proces-
so, data do julgamento e o requerente.

Várzea Grande; 27 de agostode 2021.

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aosvinte e trêsdias do mês dejulhodo ano de dois mil e vinte e um, no Ga-
binete da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço
Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Gran-
de, Estado de Mato Grosso, às 09hs00min, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais, Senhor Maxwel Silva Alves, após conferir o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 30ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em seguida, foi realizada
a leitura e apreciação dos seguintes Acórdãos:1 - Processo CRF n° 62–
Imobiliária Torrão de Ouro x Fisco Municipal – IPTU – Conselheiro
RelatorSamuel Richard Decker Neto; 2 – Embargos de Declaração -
Processo CRF n° 83 - wilmaprocopio de andrade (669555/20) x Fisco
Municipal – ITBI – Conselheira Josivania Franca Santos; 3 – Proces-
so CRF n° 80 – Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda x Fisco Muni-
cipal – IPTU – Conselheiro Washington Luiz Lopes Filho; os quais fo-
ram objetos de apreciação, conferência, aprovação e assinatura dos de-
mais Conselheiros. O Sr. Presidente esclareceu que será providenciada a
publicidade dos citados acórdãos, com a publicação no Jornal Oficial Ele-
trônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, bem como, após isso,
será dada ciência as partes integrantes da lide processual.Em seguida, foi
realizada a leitura da Ata da 29ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal
de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos os Con-
selheiros.A seguir, passou-se à apreciação da ordem do dia iniciando os
julgamentos dos seguintes processos: 1) Processo CRF n° 55–Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (gespro n. 453482/17) x Fis-
co Municipal - IPTU - Conselheiro RelatorMaxwel Silva Alves;não hou-
ve declaração de impedimento para o exercício da função judicante de ne-
nhum Conselheiro. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do re-
latório e voto, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, e no mérito negou provimento ao pedido. O voto do
Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, os
quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os Repre-
sentantes classistas e servidores do município; 2) Processo CRF n° 89–
SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A (gesrpo n. 705408/21)
x Fisco Municipal – Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento-
Conselheiro RelatorRodrigo Yawata Chagas;o Conselheiro Washington
Luis Lopes Filho substituiu o Presidente por motivo de impedimento. O Sr.
Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório e voto, dando co-
nhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos legais,
e no mérito negou provimento ao pedido. O voto do Sr. Conselheiro Re-
lator foi acompanhado pelos demais conselheiros, os quais foram proferi-
dos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes classistas e
servidores do município;3) Processo CRF n° 81 - Cooperativa de Crédi-
to, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste
MT/PA x Fisco Municipal – ISS – Conselheira Relatora Kelma Karolina
da Costa Amorim;O processo foi retirado de pauta para encaminhamen-
to a diligências. Em seguida, o Sr. Presidente procedeu a distribuição dos
processospara a próxima sessão na seguinte ordem: 1)Processo CRF n°
52 - Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (Gespro n.
453473/17) x Fisco Municipal – IPTU – Conselheiro Relator Samuel Ri-
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chard Decker Neto;2)Processo CRF n° 54 - Energisa Mato Grosso Dis-
tribuidora de Energia S.A. (Gespro n. 453472/17) x Fisco Municipal –
IPTU – Conselheiro Relator Rodrigo Yawata Chagas; 3) Processo CRF
n° 86 – Julia PraeiroMacieski Leite (gespro n. 713340/21) x Fisco Mu-
nicipal – ITBI – Conselheira Relatora Josivania Franca Santos.Após
isso, oSr. Presidente indagou acerca da existência de impedimento para
o exercício da função de julgamento relacionado aos processos anterior-
mente distribuídos, não houve declaração de impedimento. Por último, foi
designada para o dia 27/08/2021, às 9:00 horas, a 31ª sessão ordinária e
facultada a palavra aos demais conselheiros. Nada a mais havendo a tra-
tar foi encerrada a reunião às 09h36min e, eu, Maxwel Silva Alves, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais será assinada por todos os presentes. Várzea
Grande-MT, 23 de julho de 2021.

CONSELHEIRO ASSINATURA
MAXWEL SILVA ALVES
JOSIVANIA FRANCA SANTOS
KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM
SAMUEL RICHARD DECKER NETO
RODRIGO YAWATA CHAGAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 11/2021

Processo n°711961/2021.Objeto: Registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de gêneros alimentícios: carnes, hortifrutigranjeiros e esto-
cáveis, leites, água e suplementos alimentares, para atender as neces-
sidades das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Assis-
tência Social e Saúde do Município Várzea Grande/MT. O certame foi
ADJUDICADO E HOMOLOGADO em 24/08/2021, sagrando vencedoras
as empresas: COMERCIAL CIDADE DE DEUS EIRELI ME, inscrita no
CNPJ 21.207.506/0001-46, vencedora dos itens:1, 13, 14, 22, 23, 25, 43,
44, 46, 47, 70, 71, 91, 92, 118, 119, 139 e 140,com o valor total R$ 3.
620.603,41(três milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e três reais
e quarenta e um centavos). RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS, inscri-
ta no CNPJ08.117.493/0001-56,vencedora dos itens:2, 3, 4, 5, 7, 10,
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 45,
48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 75,
78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 107, 108,
111, 113, 115, 120, 131, 135, 136, 137, 141, 142, 153, 154, 157, 158,
com o valor total R$ 5.285.630,90 (cinco milhões, duzentos e oitenta
e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos).J.GONÇA-
LO DA SILVA FORTES–ME, inscrita no CNPJ06.194.097/0001-05, ven-
cedora dos itens:6, 35, 105, 106, 124, 125, 126, 127, 128, 129,com o
valor total R$ 734.798,00 (setecentos e trinta e quatro mil, setecen-
tos e noventa e oito reais).JULIO VICTOR UEMURA MEIRA, inscrita
no CNPJ36.435.890/0001-01,vencedora dos itens:8, 9, 24, 26, 27, 28,
42, 55, 56, 64, 65, 76, 77, 80, 116, 145, 149, 150, 155, 156, com o va-
lor total R$ 2.017.586,64 (dois milhões, dezessete mil, quinhentos e
oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). FENIX COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ40.843.002/0001-67, vencedora
dos itens:15, 112, 146, com o valor total R$ 59.306,50(cinquenta e no-
ve mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos). ROYAL MT CO-
MERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, inscrita no CNPJ40.014.934/0001-05, com o valor total R$ 169.
300,50 (cento e sessenta e nove mil, trezentos reais e cinquenta cen-
tavos). S.J.G. PAGANINI - COMERCIO – ME, inscrita no CNPJ04.193.
497/0001-62,vencedora dos itens:36, 79, 103, 104, 109, 110, 152,com
o valor total R$ 844.146,67(oitocentos e quarenta e quatro mil, cento
e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). VALECORTES
PRODTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – M.E, inscrita no CNPJ24.233.431/
0001-66, vencedora dos itens: 38,com o valor total R$ 46.540,00(qua-
renta e seis mil, quinhentos e quarenta reais). COMERCIAL LUAR

EIRELI –EPP, inscrita no CNPJ02.545.557/0001-33,vencedora dos
itens:72, 74, 93, 94, 95, 99, com o valor total R$ 147.457,50(cento
e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cin-
quenta centavos). HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ34.853.292/0001-27, vencedora dos itens: 90,
117,com o valor total R$ 117.323,10(cento e dezessete mil, trezentos e
vinte e três reais e dez centavos).LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS EIRLI – ME, inscrita no CNPJ05.920.168/0001-39, vence-
dora dos itens: 121, 122, 123,com o valor total R$ 113.751,00(cento
e treze mil, setecentos e cinquenta e um reais).NUTRICENTER DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LT-
DA – ME,inscrita no CNPJ06.372.763/0001-40, vencedora dos itens:
147, 148, com o valor total R$ 10.068,00(dez mil, sessenta e oito reais).
O presente documento está disponível no site: www.varzegrande.mt.
gov.br, Várzea Grande - MT, 27 de agosto de 2021.Anderson Rodrigo
Do Nascimento Silva- Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO CONTRATO N. 100/2021

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e
a Empresa POSTO LEBLON LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ n. 97.550.180/0001-17. FUNDAMENTAÇÃO: Este Instru-
mento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei n.
8.666 de 21 de junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Proces-
so Licitatório do tipo Pregão Eletrônico n. 12/2021, bem como na proposta
da contratada, no Processo Administrativo n. 86/2021, no Termo de Refe-
rência n. 09/2021 da Secretaria de Administração, bem como nos demais
documentos acostados no PROCESSO GESPRO N. 729825/2021. OB-
JETO: O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada
no fornecimento de gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum,
e óleo diesel s-10 e agente redutor líquido – arla 32, de forma fracionada,
por meio de cartão magnético ou micro processados, através de sua rede
de postos credenciados, com implantação e operação de sistema integra-
do de gestão de consumo de combustíveis, sem taxa de administração, vi-
sando atender as necessidades da prefeitura municipal de várzea grande
/MT. VALOR GLOBAL: Este instrumento tem o valor global estimado de
R$ 7.346.996,23 (sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil novecentos
e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

UO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FONTE: 0100.UO: SECRE-
TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE: 0100/0129/032907400.
UO:SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL FONTE: 0100. UO: SE-
CRETARIA DE DEFESA SOCIAL FONTE:0100. UO: SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO FONTE: 0100.UO: SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO FONTE: 0101/0130/0115052. UO: SECRETARIA DE GES-
TÃO FAZENDARIA FONTE: 0100.UO: SECRETARIA DE GOVERNO
FONTE: 0100. UO: SECRETARIA DE SAÚDE FONTE: 0102/0142/0146.
UO: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS FONTE: 0100. UO: SE-
CRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS FONTE: 0100/0130. UO: PROCURA-
DORIA GERAL FONTE: 0100. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vali-
dade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
prazo em que o CONTRATADO deverá entregar os objetos de acordo com
a necessidade da Secretaria, sendo vedada sua prorrogação. FISCAL DO
CONTRATO: A fiscalização do Contrato ficará a cargo dos seguintes servi-
dores: A Secretaria Municipal de Administração que designa neste ato, na
qualidade de Fiscal, o servidor José Maria Pulquerio, brasileiro, portador
da Cédula de Identidade RG n. 871.938 PM/MT e inscrito no CPF sob o
n.202.636.941-00 e, na qualidade de Suplente, o senhor Heverton Santos
de Oliveira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 0990826-9
SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 842.790.361-87. A Secretaria Municipal
de Assistência Social que designa neste ato, na qualidade de Fiscal, a
servidora Lucilene da Costa, brasileira, portadora da Cédula de Identida-
de RG n. 297.253 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n. 654.794.081-00, e
Fiscal Suplente a servidora Jocileize Alcântara Rondon e Silva, brasilei-
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