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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Coordenadoria de Recursos Humanos

RAE

Decisão do Presidente

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO n. 208/2014 - 

DIAMANTINO

CIA n. 0118467-67.2014.8.11.0000

 A Diretoria do Foro da Comarca de Diamantino encaminha documentos 

para fins de homologação do processo seletivo para habilitação dos 

profissionais na área de Psicologia na referida comarca.

A Gerência Setorial de Concursos Públicos, por meio da Informação n. 

3865/2017-GSCP (fls. 389/390-TJ/MT), noticia, que, pelo Edital n. 

10/2017/DF, foi tornada pública a abertura do processo seletivo para 

credenciamento de Psicologia, mediante análise de documentação e 

currículo, nos termos do artigo 3° do Provimento n. 16/2016-CM, em 

conformidade com o modelo de edital estabelecido pela Portaria n. 

285/2014/PRES, DJE/MT n. 9.345, de 31/07/2014.

 Mais adiante, registra, que, o Edital n. 12/2017-DF, disponibilizado no DJE 

n. 10.049, de 29/06/2017 (fl. 372-TJ), foram classificados duas candidatas 

na área de Psicologia no certame.

 Assevera, ainda, que, as candidatas com inscrições indeferidas, foram 

notificadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico n. 10.083, de 

17/08/2017 (fl. 384-TJ), bem como tomaram ciência da conclusão da 

seleção do resultado final disponibilizado no DJE/MT n. 10.049, de 

29.06.2017, mas não apresentaram manifestação/recurso, consoante 

certidões de fls. 385/386-TJ.

 Pontua, também, que, não consta pontuação para as candidatas 

habilitadas, e dessa forma, s.m.j, entende-se que ambas não obtiveram 

nenhuma pontuação sendo classificadas pelo critério de desempate por 

idade, conforme documentação apresentada pelas 1ª e 2ª (última) 

classificadas (fls. 342/364-TJ).

 Por fim, relata, que a candidata Paulina Pereira de Andrade, na ocasião da 

inscrição, apresentou somente a certidão negativa criminal da Justiça 

Federal, e em sendo considerada habilitada, deverá apresentar certidão, 

atualizada, da Justiça Federal de 1º grau da referida candidata.

 É o breve relato.

 Decido.

 Da análise dos autos, observa a inexistência de interposição de recurso 

contra o resultado final do certame, e as inconformidades apontadas pela 

Gerência Setorial de Concursos Públicos, não implicam na alteração da 

lista de classificação dos candidatos.

Assim, considerando que a Administração Pública está sujeita aos vetores 

constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial 

quando assume posição de supremacia do interesse público, com 

fundamento no artigo 8º, do Provimento n. 16/2016-CM, homologo o 

certame, devendo o Magistrado atentar, fielmente, às normas do certame 

quando autorizado novo processo seletivo para a Comarca de 

Diamantino-MT.

Por derradeiro, determino o credenciamento das aprovadas, respeitado o 

limite de vagas, devendo as candidatos apresentarem os documentos 

atualizados, nos termos da informação da Gerência Setorial de Concursos 

Públicos às fls. 389/390-TJ.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências.

Comunique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS N.52/2017 -

 CIA n. 0138858-38.2017.8.11.0000

 ILMAN RONDON LOPES, Coordenadora Financeira, solicita a prorrogação 

do pagamento de horas-extras aos servidores elencados no Ofício n. 

195/2017 (fls.28/29-TJ), no período de 21/12/2017 a 05/01/2018, a fim de 

realizar todos os processamentos, lançamentos e fechamentos relativos 

ao encerramento do exercício de 2017, conforme estabelecido no Decreto 

n. 1.236, de 27/10/2017 (anexo).

 Instado a se manifestar, o Departamento de Pagamento de Pessoal 

informa os procedimentos a serem efetuados pelos servidores para fins 

de comprovação e o recebimento das horas extras eventualmente 

deferidas, bem como simulação do valor referente ao período de duração 

dos trabalhos de cada servidor, contabilizando o valor total de 

R$19.506,54 (dezenove mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos), consoante planilhas acostadas às fls.32/35-TJ.

 Do mesmo modo, a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, caso 

autorizado, a despesa deverá ser classificada como de pessoal e alocada 

na UO 03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de 

Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores 2º 

Grau, Fonte 300, Medida 2 – Pagamento de servidores ativos – 2º Grau, 

natureza de despesa 3.1.90.16.3.1.

 Outrossim, por se tratar de despesa que se extingue com o pagamento, 

ou seja, de caráter não continuado, o impacto orçamentário e financeiro da 

demanda corresponderá ao acréscimo da despesa total com pessoal para 

o exercício de 2017.

 Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

 É o necessário.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

 Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)-as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 
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de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (sem destaque no original)

Denota-se do dispositivo transcrito que somente será permitido o serviço 

extraordinário para atender as situações excepcionais e temporárias, 

ficando a referida despesa condicionada à disponibilidade orçamentária e 

financeira.

Verifica-se que, o caso em questão envolve uma situação excepcional, a 

fim de cumprimento dos prazos estabelecidos no Decreto n. 1.236, de 27 

de outubro de 2017, que dispõe sobre os prazos e limites para a 

execução orçamentária e financeira, a serem observados nos 

procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2017.

 Desta feita, considerando tratar-se de trabalho relevante e necessário, 

defiro o pedido, para autorizar o pagamento da prorrogação das horas 

extras aos servidores elencados no Ofício n. 195/2017-CF, pelo período 

de 21/12/2017 a 05/01/2018, limitado a 02 (duas) horas extras diárias.

 No entanto, ressalvo que o pagamento estará condicionado à juntada de 

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento dos 

servidores convocados, com o registro do ponto biométrico, e o relatório 

pormenorizado das atividades desenvolvidas.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

 Presidente do Tribunal de Justiça

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS n. 55/2017

CIA n. 0150193-54.2017.8.11.0000

 LUSANIL EGUES DA CRUZ, Coordenador de Recursos Humanos 

comunica a necessidade, em caráter excepcional, da autorização para a 

realização de horas extras, pelo período de 06/12/2017 a 22/12/2017, para 

os servidores relacionados na Comunicação Interna n. 176/2017/DPP, com 

exceção do servidor Ademar Gonçalo Pereira, matrícula 564 que, pugna, 

pela concessão de banco de horas.

 Aduz, que, o horário estipulado, serão 06 (seis) horas nos finais de 

semana, feriados e recesso, seguindo a regulamentação, conforme CI n. 

273/2017/DRH.

 Justifica, a essencialidade das horas suplementares para levantamento 

de verbas pendentes de pagamento, bem como conferência, atualizações 

e outros procedimentos elencados na planilha II de fls. 06/08-TJ, referente 

aos servidores do Poder Judiciário (ativos, aposentados e pensionistas).

 Assevera, também, a elevada demanda de trabalho, além das atividades 

rotineiras do setor, e o encerramento do exercício financeiro do ano de 

2017.

 Por fim, pontua, que, os serviços já foram iniciados, haja vista que alguns 

daqueles, deverão ser entregues até segunda-feira, dia 11/12/2017.

 Por sua vez, o Departamento de Pagamento de Pessoal informa os 

procedimentos a serem efetuados pelos servidores, para fins de 

comprovação e o recebimento das horas extras eventualmente deferidas, 

bem como apresenta planilha de simulação dos valores aos quais os 

servidores farão jus a título de jornada extraordinária, pelo período de 

06/12/2017 a 22/12/2017, perfazendo um total de R$ 43.165,73 (quarenta 

e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

 O Vice-Diretor Geral, na análise da questão, determinou o envio dos autos 

para manifestação da COPLAN.

 Instada a manifestar, a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, 

caso autorizado, a despesa deve ser alocada na Unidade Orçamentária 

03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo 

do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores 2º Grau, Fonte 300, 

Medida 2 - Pagamento de servidores ativos - 2º Grau, natureza de 

despesa 3.1.90.16.3.1.

 Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

 É o necessário.

 Decido.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

 Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)-as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Primeiro critério a ser considerado na concessão de horas extras é a 
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caracterização do serviço extraordinário, pois, nos termos do Artigo 12, 

da referida norma, terá “caráter eventual, só será admitido em situações 

excepcionais e temporárias que excederem, por antecipação ou 

prorrogação, a jornada normal de trabalho”.

Como se vê, a convocação para realização de jornada extraordinária 

somente é admitida para atender as situações excepcionais e temporárias, 

ou seja, que não se verificam, corriqueiramente, e que tenham termo final. 

Devem, ainda, nutrir caráter de urgência e imprevisibilidade, não permitindo 

a postergação, respeitado o limite de 02 (duas) horas diárias.

Diante de tal conceito, tem que a solicitação de horas extras para a 

realização de serviços rotineiros, atinentes à própria atividade da unidade 

judiciária, devem ser evitadas, sob pena de tornar o serviço excepcional 

em prática corriqueira.

 No tocante ao pagamento das horas suplementares a servidores 

comissionados, a normativa em referência estabeleceu de forma expressa 

a vedação, consoante preconiza:

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (sem destaque no original)

 Observa, que, no caso de ocupantes de cargos comissionados ou 

função de confiança, a concessão é ainda mais restritiva, sendo cabíveis 

tão somente “para a conclusão de trabalhos específicos, mediante o 

cumprimento de metas estabelecidas”, e ainda “desde que sujeitos ao 

sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro de ponto”.

 No entanto, o caso em exame envolve uma situação peculiar, elaboração 

dos cálculos de verbas pendentes de pagamento, bem como conferências 

atualizações e outros procedimentos elencados na planilha II de fls. 

06/08-TJ, diferente das atribuições habituais dos servidores daquele 

setor.

Não obstante, a norma fazer uma vedação expressa para o pagamento 

das horas suplementares a servidores designados aos cargos/funções 

comissionadas, não se pode olvidar que a situação está sujeita à 

necessidade e ao interesse público, uma vez que envolve uma grande 

demanda de trabalho e o encerramento do ano financeiro, como 

assinalado pelo solicitante.

Assim, não se pode ignorar o fato, ficando óbvio o interesse administrativo 

em conceder as horas extras aos servidores, com o fim de dar 

continuidade na prestação dos serviços públicos.

 Desta feita, considerando tratar de trabalho relevante e necessário, defiro 

o pedido, para autorizar o pagamento de horas extras aos servidores 

elencados na CI n. 176/2017/DPP às fls. 02/03-TJ/DPP, pelo período de 

06/12/2017 a 22/12/2017, nos termos solicitado.

 Por derradeiro, autorizo a concessão de banco de horas ao servidor 

Admar Gonçalo Pereira, matrícula 564, consoante requerido.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

No entanto, ressalvo que o pagamento estará condicionado à juntada de 

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento dos 

servidores convocados, com o registro do ponto e o relatório 

pormenorizado das atividades desenvolvidas.

 Ao Departamento de Pagamento de Pessoal para as providências.

 Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 20 de dezembro de 2017.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS n. 34/2016

CIA n. 0163782-50.2016.8.11.0000

 ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI, Coordenadora Financeira em 

Substituição Legal, por meio da Comunicação Interna n. 40/2017-CF, de 

29/08/2017 solicita o pagamento de horas extras as servidoras Ana 

Cláudia Mazetto, no período de 07/04/2017 a 31/05/2017 e Águida Mírian 

de Oliveira Kuhn, no período de 01/04/2017 a 31/05/2017, consoante 

documento apresentado à fl. 326-TJ/MT.

 O Departamento de Pagamento de Pessoal acostou aos autos a 

Informação n. 982/2017-DPP e simulou o cálculo, considerando o período 

de 30 (trinta) dias úteis, com duas horas diárias, no valor de R$ 5.123,59 

(cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), 

conforme quadro de cálculo juntado às fls. 329/332-TJ.

 Por sua vez a Coordenadoria de Planejamento-COPLAN, apresenta 

Informação n. 318/2017 à fl. 333-TJ.

 É o breve relato.

 Decido

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, que disciplina a prestação de 

serviço extraordinário, o banco de horas e a utilização dos créditos no 

âmbito do Poder Judiciário, prevê o seguinte:

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

 Nome do Servidor;

Cargo/função;

Data e horário da prestação dos serviços;

Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

(...)

Art. 19 Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança 

é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando realizadas no 

interesse da Administração, e com a prévia autorização do Presidente do 

Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos específicos, mediante o 

cumprimento de metas estabelecidas, desde que sujeitos ao sistema de 

controle de jornada de trabalho por meio de registro de ponto. (grifei).

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

 Portanto, o serviço extraordinário está disciplinado pela Portaria acima, 

prevalecendo, assim, os termos nela consignados.

Ressai dos autos, que não houve a fiel observância dos regramentos 

estabelecidos na Portaria n. 382/2014-PRES, que, repetidas vezes 

transcreve-se nas decisões.

Nesse compasso, conforme preconiza o caput dos artigos 13 e 17 da 

Portaria supra, a autorização para pagamento do serviço extraordinário é 

de competência desta Presidência e deverá sempre ser anterior à 

realização dos trabalhos.

Verifica, entretanto, que as servidoras, laboraram em regime 

extraordinário, confiantes no pagamento pela Administração, uma vez que 

cumpriram os requisitos constantes na normativa interna (Portaria 

382/2014-PRES), em razão da necessidade do encerramento do exercício 

financeiro de 2017.

 Diante do exposto, considerando a realização dos trabalhos 

desenvolvidos, AUTORIZO o pagamento de horas extras, às servidoras 

Ana Cláudia Mazetto, no período de 07/04/2017 a 31/05/2017 e Águida 

Mírian de Oliveira Kuhn, no período de 01/04/2017 a 31/05/2017, devendo 

apresentar, efetivamente, os seus comparecimentos, com o registro do 

ponto biométrico, e o relatório pormenorizado das atividades 

desenvolvidas.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Após, arquive-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

Coordenadoria Administrativa

Departamento Administrativo

Extrato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2017

CIA 0155950-29.2017.8.11.0000

O presente extrato tem por finalidade tornar público o registro de preço 
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ofertado pela empresa vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/2017– 

CIA 0054524-71.2017.8.11.0000.

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.

CNPJ N. 55.334.262/0001-84

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual prestação de 

serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, de cotação, 

reserva e fornecimento de PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS 

por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de 

Pregão Eletrônico nº 96/2017.

Vigência: 19/12/2017 à 18/12/2018.

Os interessados poderão ter acesso à referida Ata no site 

www.tjmt.jus.br/acessoinformacao/G/223.

Cuiabá, 21 de dezembro de 2017.

BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI IVOGLO

Diretora do Departamento

EXTRATO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 27/2014

CIA 0058267-94.2014.8.11.0000

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS

CNPJ: 01.872.837/0001-93

CONTRATADA: SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A.

CNPJ: 12.895.780/0001-64

OBJETO: "Alterar, em parte, a Cláusula Sexta (Do Preço), nos itens 6.1 e 

6.2. "O valor mensal deste contrato, no período de maio/2017 a abril/2018, 

passará para R$797.438,04 (setecentos e novena e sete mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos), acrescido de 5% de 

previsão de horas extras no valor de R$39.871,90 (trinta e nove mil, 

oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), perfazendo o total 

mensal de R$837.309,94 (oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e nove 

reais e noventa e quatro , centavos), e o valor total global de 

R$1.0.047.719,28 (dez milhões, quarenta e sete mil, setecentos e 

dezenove reais e vinte e oito centavos), tendo em vista o registro da 

Convenção Coletiva de Trabalho-2017/2018, conforme Parecer Contábil CF 

Contabilidade no 960/2017, acostado às fls. 2.919/2.938-TJMT."

O valor da diferença da repactuação referente ao período de maio de 

2017 a outubro/2017 devido à Contratada é de R$179.317,83 (cento e 

setenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), 

conforme Parecer Contábil CF Contabilidade/TJMT no 1075/2017, acostado 

às fls. 2.945/2.947-13MT.

Cuiabá, 21 de dezembro de 2017.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO

CONTRATO Nº 104/2014 – CIA 0166346-70.2014.8.11.0000

OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em 

parte, a Cláusula Quinta (Da Vigência) do contrato originalmente firmado 

entre as partes.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO DE APOIO AO 

JUDICIÁRIO

CNPJ: 01.872.837/0001-93

CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

CNPJ: 00.482.840/0001-38

DA VIGÊNCIA: 2.1. Alterar, em parte, a Cláusula Quinta, item 5.1, 

prorrogando o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 

para o período de 10/01/2018 a 09/01/2019.

DA REPACTUAÇÃO: 3.1 Fica assegurado á contratada o direito á 

repactuação nos moldes estabelecidos em Acordo, Convenção ou Dissídio 

Coletivo e na letra do Contrato.

Cuiabá, 21 de dezembro de 2017.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo
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