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Thiago Ferrara Emery Borges

De: Thiago Ferrara Emery Borges

Enviado em: sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 19:24

Para: Pedro Moreira

Cc: Filipe Gomes; Thayanne Tarini; Tatiane Tarini; Romulo Guerra; Thiago Suruagy de 

Melo

Assunto: RES: Proposta de Encomenda Tecnológica

Prezado Pedro, tudo bom? 

 

Agradecemos novamente a submissão de sua proposta em resposta a chamada pública da Encomenda Tecnológica. 

 

Informamos que a comissão avaliadora realizou a análise da proposta e, para a melhoria das mesmas, necessitamos de 

maiores esclarecimentos nos seguintes aspectos: 

 

1) Na proposta de trabalho apresentada, não estão contemplados os requisitos de metodologia, visto que 

este deve incorporar os fundamentos da inovação aberta, sendo essencial a integração dos principais 

atores do ecossistema de inovação. Diante disto, solicitamos que seja detalhada a metodologia de 

condução de processo de inovação aberta considerando a conexão com atores externos e a 

multidisciplinaridade, com atenção a todos os requisitos exigidos no item 7 e 8 do documento de 

referência da encomenda tecnológica. 

 

2) Considerando que o processo de inovação aberta envolve uma relação que vai além do contratante e 

contratada, que combina várias entradas advindas do ambiente externo durante o processo de 

concepção e desenvolvimento dos produtos, solicitamos que a empresa evidencie sua capacidade de 

integrar diversos atores, seja, startups, cientistas, universidades, empreendedores por meio de 

apresentação de documentos, conforme solicitado no item 8.1 do documento de referência. 

 

3) Em sua proposta, identificamos a intenção de criar a “Plataforma Modular Arrecife Digital” e seu 

objetivo. A despeito de aparentar ser um esboço de um protótipo, não foi evidenciado  na proposta, a 

devida demonstração dos requisitos, atributos e resultados dessa rede social para o enfrentamento dos 

desafios apresentados, fato que impossibilita a caracterização de um protótipo. 

Alertamos que um dos principais critérios de análise da proposta é a apreciação de 2 (duas) possíveis 

soluções inovadoras que tenham maior probabilidade de resolver cada um dos desafios apresentados

em forma de protótipos não funcionais, conforme descrito no documento de referência. 

Portanto, solicitamos que a entidade nos evidencie por meio de 2 (dois) protótipos, sendo um para cada 

desafio, sua capacidade de desenvolver possíveis soluções inovadoras que tenham maior probabilidade 

de resolver os desafios apresentados no documento. 

 

Com base nos apontamentos acima descritos, solicitamos que esses ajustes sejam apresentados em nova versão da 

proposta originalmente enviada.  

 

Ressaltamos que todos os ajustes devem estar inseridos em uma nova versão da proposta originalmente enviada. 

 

Não serão aceitas pelo SEBRAE-PE, para fins de análise, respostas e documentos que sejam apresentados de forma 

avulsa. 

 

A nova versão da proposta deverá ser enviada até as 23h59 do dia 24 de janeiro de 2020, para o e-mail 

thiagoferrara@pe.sebrae.com.br e cópia para tsmelo@pe.sebrae.com.br . 
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O não recebimento da nova versão da proposta caracterizará que a empresa entende que a proposta original atende a 

todas as especificações do Documento de Referência e que a mesma deverá ser utilizada na avaliação final do SEBRAE-

PE. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com: 

 

Thiago Suruagy - tsmelo@pe.sebrae.com.br  / 81 99189-6724 

Thiago Ferrara - thiagoferrara@pe.sebrae.com.br  / 81 99408-2645 

 

 

 

Thiago Ferrara 
Escritório de Processos 
Tel: (55 81) 2101.8481   
Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro 
CEP – 50.750-230 - Recife-PE 
www.pe.sebrae.com.br 

 

 
 

 

 

De: Pedro Moreira [mailto:pedro.moreira@arrecifedigital.com.br]  

Enviada em: sábado, 11 de janeiro de 2020 00:01 

Para: Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>; Thiago Suruagy de Melo 

<tsmelo@pe.sebrae.com.br> 

Cc: Filipe Gomes <filipe@arrecifedigital.com.br>; Thayanne Tarini <thayanne@arrecifedigital.com.br>; Tatiane Tarini 

<tatiane@arrecifedigital.com.br>; Romulo Guerra <romulo.guerra@arrecifedigital.com.br> 

Assunto: Proposta de Encomenda Tecnológica 

 

Caros Senhoras Ferrara e Suruagy, 

 

Seguem, em anexo, todos os documentos solicitados (assim esperamos) no documento de “Encomenda Tecnológica”.  

 

Grato pela oportunidade, 

 

 

 


