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RE: Resposta aos esclarecimentos adicionais

Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>
Ter, 24/11/2020 15:27
Para:  Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org>
Cc:  Polyana de Oliveira Targino <polyanaot@pe.sebrae.com.br>; Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>

Prezado Heraldo,

Primeiramente gostaríamos de agradecer a pron�dão na resposta de nossa solicitação.  
Informo que analisamos e acatamos a nova versão da Proposta, que foi encaminhada com os devidos ajustes
decorrentes do processo de negociação.

Constatamos que os pontos tratados estão atendidos em quase sua totalidade. A maior ressalva está na
questão que tange o direito da propriedade intelectual dos produtos gerados, que já foi devidamente
discu�da e pactuado entre as partes e será devidamente detalhada no contrato u�lizado para formalização da
contratação. 

Portando daremos andamento nos processos internos e em breve entraremos em contato. 

Estamos a disposição, 
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Thiago Ferrara
Coordenação de Tecnologia e Futuro
Tel: (55 81) 99616.3546 / 2101.8481 
Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro
CEP – 50.750-230 - Recife-PE
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De: Heraldo Ourem <heraldo@portodigital.org> 
Enviado: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 15:26 
Para: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> 
Cc: Polyana de Oliveira Targino <polyanaot@pe.sebrae.com.br>; Thiago Ferrara Emery Borges
<thiagoferrara@pe.sebrae.com.br> 
Assunto: Re: Resposta aos esclarecimentos adicionais
 
Prezados,

Conforme solicitado segue proposta ajustada refletindo as negociações e últimas interações.
Esperamos ter atendido todos os pontos.

Por favor, confirmar recebimento.

Fico à disposição.

Atenciosamente, 

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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Heraldo Ourem Ramos Neto
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 
+55 81 3419.8031 | 81 99488.3784

Em ter., 17 de nov. de 2020 às 08:47, Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>
escreveu: 

Prezado, Heraldo
 
Venho por meio deste informar que as considerações adicionais foram aceitas pelo comitê técnico,
não restando, portanto, nenhuma consideração a ser feita. Dessa forma, solicitamos que a
proposta encaminhada seja ajustada para que conste em um único documento todos os pontos
sanados na primeira resposta a contraproposta e este segundo esclarecimento, para que o
Sebrae/PE possa dar prosseguimento ao seu processo de dispensa de licitação.
 
Por favor, nos enviar a proposta ajustada até 19/11.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
 
Atenciosamente,
Thiago Suruagy
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter
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