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ENC: Encomenda Tecnológica SEBRAE-PE - Contraproposta

Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>
Ter, 13/10/2020 12:28
Para:  c_c_vitor_hugo <vitor@vhconsultores.com.br>; asicsu@globo.com <asicsu@globo.com>; Marcio Marques Brito
<marcio.brito@sebrae.com.br>; Marcio Marques Brito <marcio.brito@pe.sebrae.com.br>; renato.lapon@gmail.com
<renato.lapon@gmail.com>; Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>

1 anexos (233 KB)
Contraproposta_NGPD_ETEC.docx;

Prezados membros do comitê técnico da Encomenda Tecnológica, tudo bom? 
 
Dando con�nuidade ao processo, na úl�ma sexta-feira enviamos a contraproposta do SEBRAE-PE
para o NGPD (e-mail abaixo). 
 
No documento, constam as considerações apontadas pelo comitê em relação a proposta inicial do
NGPD. 
 
Solicitamos que o Porto Digital responda as nossas considerações até o dia 19/10. 
 
Em virtude da necessidade de análise dessa resposta, já gostaria de solicitar o uma reunião na terça-
feira (20/10) às 15h, para a conferência da resposta e alinhamento de nossa equipe para os próximos
passos do processo. 
 
No caso de alguma incompa�bilidade de horário, favor informar.  
 
Obrigado! 
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De: Thiago Ferrara Emery Borges 
Enviado: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 16:13 
Para: heraldo@portodigital.org <heraldo@portodigital.org> 
Cc: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> 
Assunto: Encomenda Tecnológica SEBRAE-PE - Contraproposta
 
Prezado Heraldo,  

http://www.pe.sebrae.com.br/
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
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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,  
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