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Referência: PROAD N.º 9069/2021 (Pregão Eletrônico n.º 14/2021) 

Objeto: Contratação de subscrição da licença do software Atlassian Trello - Business Class 

(Download License), em sua versão mais recente, para até 50 (cinquenta) usuários, incluindo 

todas as atualizações e suporte por 12 (doze) meses. 

Empresa Vencedora: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA. 

 

Cuida-se de processo administrativo na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, com fulcro nas Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n.º 

123/06; Decretos n.ºs 10.024/2019 e 8.538/2015, bem como na Resolução CSJT n.º 

103/2012 (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho), que culminou na 

indicação da empresa em epígrafe, objetivando a contratação da licença de software acima 

mencionada. 

Consta a autorização para abertura do processo e aprovação dos 

Estudos Técnicos Preliminares (fls.38/47) e do Termo de Referência (fls.174/183), conforme 

despacho da Presidência desta Corte (doc.27), com base no opinativo da Diretoria-Geral 

(doc.26). 

A empresa em questão encontra-se regularizada no tocante ao 

recolhimento dos encargos sociais, fiscais, trabalhistas, TCU e CNJ (docs. 32-fl.39 e 42/45). 

 

Houve a indicação de disponibilidade e reserva orçamentária por meio 

de nota de dotação (fls.60/61). 

 

Ao promover o exame dos atos e procedimentos levados a efeito neste 

processo administrativo até o documento de nº 45, entendo que os aspectos relacionados à 

formalidade e à legalidade foram devidamente observados. 

 

Ante o exposto, HOMOLOGO os procedimentos da presente 

licitação, bem como AUTORIZO a emissão de empenho, do tipo ORDINÁRIO, no valor de 

R$38.798,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais), na fonte 100 e 

classificação de despesa 3390.40.06, em nome da empresa TECNETWORKING SERVIÇOS 

E SOLUÇÕES LTDA (item 01), observando-se, rigorosamente, os preceitos legais contidos 

na Lei nº 4.320/64 e legislação correlata. 

 

À SOF, para emissão de empenho. 

 

 

Recife, 16 de agosto de 2021. 

 

 

SÉRGIO SANTOS DE LUCENA E MÉLO 

   Coordenador/Ordenador da Despesa 


