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Thiago Suruagy de Melo

De: Abraham Sicsu <asicsu@globo.com>
Enviado em: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 08:53
Para: Thiago Suruagy de Melo
Cc: Marcio Marques Brito; c_c_vitor_hugo; renato.lapon@gmail.com; Thiago Ferrara 

Emery Borges
Assunto: Re: ENC: SEBRAE - minuta encomenda tecnológica

Li e concordo com o documento. Foi enxugado e ficou claro. Senti falta da discussão sobre inovação aberta, 
mas acredito que ficou melhor assim. 
Parabéns e sucesso, 
 
Abraham  
 
Enviado do meu iPad 
 
Em 16 de dez de 2019, às 22:09, Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> escreveu: 

Prezados membros do Comitê Técnico, 
 
Envio anexo o documento do escopo final da encomenda tecnológica do Sebrae Pernambuco, 
que contempla as sugestões dos membros deste comitê e dos ICTs, de acordo com a consulta 
prévia, bem como a análise da assessoria jurídica do Sebrae para este projeto. 
Solicitamos que o documento seja apreciado por vocês até quinta-feira (19/12) para que 
possamos publica-lo ainda esta semana. 
 
Desde já agradeço e me coloco a disposição para eventuais dúvidas. 
 
Atenciosamente, 
Thiago Suruagy 
99189-6724 

De: Rodrigo Colares <rodrigo@colareslaw.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 21:22 
Para: chicosaboya@gmail.com <chicosaboya@gmail.com>; Denise Guimaraes e Marabuco 
<deniseg@pe.sebrae.com.br>; Ana Claudia Dias Rocha <anadias@pe.sebrae.com.br>; Thiago Suruagy 
de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>; Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> 
Cc: Débora Vieira <debora@colareslaw.com.br> 
Assunto: SEBRAE - minuta encomenda tecnológica  
  
Boa noite, pessoal.  
 
Segue anexado documento de encomenda tecnológica que acabamos de revisar no SEBRAE 
(Chico, Denise e eu). Ana ou Thiago, algum de vocês poderia enviar para os membros do comitê 
técnico, por favor? Chico pede que seja retornado até quinta-feira, dia 19/12/2019. Informamos 
que a data de entrega das propostas ficou para o dia 10/01/2020. 
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Um abraço, 
 
Rodrigo 
 
 

 RODRIGO GUIMARÃES COLARES 
rodrigo@colareslaw.com.br 

 
Rua Senador José Henrique, 231 
Empresarial Charles Darwin, sl. 605 
Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-460 
T. +55 81 3048 1202C. +55 81 99633 9884 

Para ajudar a 
proteg er a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet.
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