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RE: Encomenda Tecnológica SEBRAE-PE - Contraproposta

Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>
Sex, 23/10/2020 18:10
Para:  Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org>
Cc:  Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>

Prezado Heraldo,

Agradecemos o envio da manifestação do Núcleo de Gestão do Porto Digital, encaminhada em
16/10/2020, e ao seu adendo, encaminhado em 19/10/2020, em resposta à nossa contraproposta.

Avaliamos internamente os novos esclarecimentos e informações fornecidos pelo NGPD e
entendemos que, em grande parte, nossos ques�onamentos foram sa�sfatoriamente sanados e
nossas proposições atendidas.

Em razão da fundamentação apresentada na referida manifestação, consideramos adequadamente
demonstrada a per�nência da manutenção da contratação dos profissionais Agile Senior, Lean
Startup Senior e Spring Designer como parte dos Eixos 4 e 5 da proposta. Consequentemente, foi
também man�da a remuneração rela�va a tais profissionais, tornando-se desnecessário o ajuste no
preço mencionado em nossa contraproposta.

Restaram, contudo, dúvidas acerca da par�cipação e do papel a ser desempenhado pelo CIn e pelo
SOFTEX, enquanto parceiros do NGPD, no escopo da proposta. Não obstante as informações
apresentadas na manifestação e, sobretudo, no adendo à manifestação recebido em 19/10/2020,
não restaram suficientemente claras as contribuições do CIn e do SOFTEX, sob a perspec�va da
prestação de serviços e das entregas a serem realizadas. Solicitamos, assim, que indiquem, de forma
mais tangível, quais as contribuições e entregas esperadas de cada um destes parceiros.

Em tempo, observamos que, na linha do que foi proposto em nossa contraproposta, os valores
rela�vos aos eixos 4, 5 e 6 do escopo da proposta serão remunerados na modalidade reembolso de
custos, sendo o orçamento apresentado pelo NGPD para um destes eixos considerado como limite
global máximo de gastos a ser observado pelo NGPD em cada respec�vo eixo. Não obstante o NGPD
haver concordado com tais proposições, atentamos ao fato de que a versão atualizada da proposta,
em seus itens 8 (Cronograma Financeiro) e 9 (Orçamento), não discrimina os valores por eixo, de
forma que não é possível separar os valores especificamente rela�vos a cada um dos eixos 4, 5 e 6.
Assim, se possível, solicitamos que informem as es�ma�vas orçamentárias para cada um dos
referidos eixos, a fim de que possamos u�lizá-las como limites globais máximos para os gastos a
serem reembolsados ao NGPD na execução do projeto.

Considerando que os demais itens pontuados em nossa contraproposta foram devidamente
esclarecidos ou acatados pelo NGPD em sua manifestação ou no adendo posteriormente
encaminhado, nada mais nos cumpre por ora.

Caso tenham qualquer dúvida ou comentário a respeito dos itens acima, por favor, avisem-nos.
Atenciosamente,
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De: Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org> 
Enviado: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 15:50 
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,

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,

http://www.facebook.com/sebraepe
http://www.instagram.com/sebraepe
http://www.twitter.com/sebraepe
http://www.youtube.com/sebraepe
https://www.linkedin.com/company/sebraepe
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5581991946690
mailto:thiagoferrara@pe.sebrae.com.br
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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
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Em sex., 9 de out. de 2020 às 16:13, Thiago Ferrara Emery Borges
<thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> escreveu: 

Prezado Heraldo,  

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,  
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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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