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Re: Encomenda Tecnológica SEBRAE-PE - Contraproposta

Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org>
Seg, 19/10/2020 15:52
Para:  Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>
Cc:  Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>

1 anexos (2 MB)
adendo_contraproposta.pdf;

Prezados Senhores,

Agradecemos a confirmação.

Na releitura do documento encaminhado, percebemos a necessidade de proceder com um
adendo para ajudar o entendimento do papel de cada uma das entidades que participam da
proposição de atendimento a encomenda tecnológica.

Nesse sentido, e de forma tempestiva ao prazo previamente estabelecido, segue documento
complementar ao previamente emitido.

Pedimos desculpas pelo transtorno.

Atenciosamente, 

Heraldo Ourem Ramos Neto
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 
+55 81 3419.8031 | 81 99488.3784

Em sex., 16 de out. de 2020 às 19:15, Thiago Ferrara Emery Borges
<thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> escreveu: 

Prezado Heraldo,
 
Confirmo o recebimento!
 
Iremos analisar e entraremos em contato.
 
Grato pela atenção,
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Thiago Ferrara
Coordenação de Tecnologia e Futuro
Tel: (55 81) 2101.8481 
Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro
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De: Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org> 
Enviado: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 17:35 
Para: Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> 
Cc: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> 
Assunto: Re: Encomenda Tecnológica SEBRAE-PE - Contraproposta
 
Prezados Senhores,
 
Com cumprimentos cordiais e em referência ao expediente anterior, encaminhamos anexo os
seguintes documentos:
 
1. Manifestação quanto à contraproposta apresentada pelo Sebrae/PE, com esclarecimentos
ponto a ponto, pedido de reconsideração quanto à recomendação de supressão de escopo e
eventuais anuências aos pleitos apresentados.
 
2. Proposta comercial refletindo a manifestação apresentada.
 
Por gentileza, acusar recebimento.
 
Ficamos à disposição.
 
Atenciosamente, 
 
Heraldo Ourem Ramos Neto
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 
+55 81 3419.8031 | 81 99488.3784
 

 
 
 
Em sex., 9 de out. de 2020 às 16:13, Thiago Ferrara Emery Borges
<thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> escreveu: 

Prezado Heraldo,  
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Pedimos desculpas pelo tempo transcorrido entre a apresentação da proposta e o nosso
retorno. Em razão das incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, �vemos que avaliar
diversos fatores relacionados a este projeto de encomenda tecnológica do Sebrae Pernambuco,
notadamente em relação à disponibilidade de recursos suficientes. 

Nesse tempo, �vemos também a oportunidade de, internamente, avaliar alguns riscos
envolvidos e seu impacto no projeto apresentado, que repercutem diretamente na modalidade
de remuneração e pagamentos a serem realizados pelo Sebrae Pernambuco, bem como nas
obrigações do contratado. Ainda, recentemente foram disponibilizados, pelo Tribunal de Contas
da União, documentos orienta�vos do processo de contratação de encomenda tecnológica, os
quais, na visão do Sebrae Pernambuco, trazem repercussões importantes na contratação a ser
realizada, conforme explicamos melhor abaixo.  

Esta mensagem serve de contraproposta à proposta apresentada pelo Núcleo Gestão do Porto
Digital em 24/01/2020. 

Solicitamos, por gen�leza, enviar uma resposta até o dia 19/10/20.

Caso tenham qualquer dúvida ou comentário a respeito dos itens acima, por favor, avisem-nos.  

Atenciosamente,  

cid:image016.jpg@01D55382.A8E85
530

Thiago Ferrara
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Tel: (55 81) 2101.8481 
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Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter

informações privadas, proprietárias, privilegiadas ou confidenciais que podem servir como evidências sob as leis aplicáveis ou em processos

judiciais. 

Caso você não seja o destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer uso, disseminação, distribuição, ou cópia dessa

comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu essa comunicação por engano, notifique o remetente imediatamente e (i) destrua

essa mensagem se estiver impressa ou (ii) exclua imediatamente essa mensagem se esta for uma comunicação eletrônica.

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter

informações privadas, proprietárias, privilegiadas ou confidenciais que podem servir como evidências sob as leis aplicáveis ou em processos

judiciais. 

Caso você não seja o destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer uso, disseminação, distribuição, ou cópia dessa

comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu essa comunicação por engano, notifique o remetente imediatamente e (i) destrua essa

mensagem se estiver impressa ou (ii) exclua imediatamente essa mensagem se esta for uma comunicação eletrônica.
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