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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: Miguel Gaia Bahia

Cc: Thiago Suruagy de Melo; Heraldo Ourem

Assunto: RES: Proposta de Trabalho - Encomenda Tecnológica Sebrae PE

Prezado Miguel, 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) Consideramos que a proposta entregue explicita a metodologia e o processo de desenvolvimento das 

possíveis inovações. Entretanto gostaríamos também que fosse apresentada 2 (duas) possíveis soluções 

inovadoras como protótipo não funcional, 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.  

 

2) Tendo em vista que o objetivo da encomenda tecnológica é a realização de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para a obtenção de soluções sob a forma 

de produtos, serviços ou processos inovadores e considerando que o SEBRAE Pernambuco já capacita 

seu quadro funcional em gestão ágil, colaboração, design thinking, lean startup, dentro do programa 

Startup Teams, solicitamos esclarecimento a respeito da real necessidade da etapa de habilitação 

complementar, apresentado na proposta. 

 

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 . 

 

O não recebimento da nova versão da proposta caracterizará que a entidade 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 
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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: Miguel Gaia Bahia [mailto:miguel.gaia@portodigital.org]  

Enviada em: sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 14:40 

Para: Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> 

Cc: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>; Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org> 

Assunto: Proposta de Trabalho - Encomenda Tecnológica Sebrae PE 

 

Boa tarde Thiago! 

 

Segue em anexo nossa Proposta de Trabalho como resposta à ao Documento de Referência para Contratação 

de Encomenda Tecnológica para o SEBRAE Pernambuco. 

 

Ainda, anexamos Carta de Demonstração de Interesse. 

 

Todos os Documentos de habilitação podem ser baixados neste link. 

 

Vocês receberão cópia física de todos os documentos ao longo do dia de hoje. 

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
Miguel Gaia 

Head de Inovação Aberta | Open Innovation Lab  
+55 81 | 3419-8194 | 9 9871-2345 

 
Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 


