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Thiago Ferrara Emery Borges

De: Ernani Madureira de Azevêdo <ernani.azevedo@sistemafiepe.org.br>

Enviado em: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 22:03

Para: Thiago Suruagy de Melo; Thiago Ferrara Emery Borges

Assunto: RES: Plano de Trabalho SENAI PE (ISI-TICs) - Encomenda Tecnológica

Olá Thiago, tudo bem? 

 

Obrigado pelo retorno! Estive envolvido em ações que me impossibilitaram de dar um retorno mais ágil, desde já peço 

perdão pela demora. 

 

Entendemos que o nível de detalhe precisa ser melhorado (observação 1), iremos propor desdobramentos da proposta 

que atendam ao segundo desafio (observação 2) e a documentação solicitada está sendo providenciada para envio na 

submissão final (observação 3). 

 

Aproveito para retificar nosso alinhamento sobre a maturidade tecnológica esperada para o protótipo dentro da 

encomenda: o esforço para a execução do projeto foi orçado de forma a entregar um protótipo funcional, contudo, 

após sua observação e leitura cuidadosa, entendemos que um protótipo não funcional é esperado e a nova proposta irá 

refletir esse tipo de protótipo. 

 

 
 

De: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br>  

Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 09:40 

Para: Thiago Ferrara Emery Borges <thiagoferrara@pe.sebrae.com.br>; Ernani Madureira de Azevêdo 

<ernani.azevedo@sistemafiepe.org.br> 

Assunto: RE: Plano de Trabalho SENAI PE (ISI-TICs) - Encomenda Tecnológica 

 

Prezado Ernani, 

 

ontem tentei entrar em contato com você por meio do celular e telefone fixo, mas não tive sucesso. Gostaria 

de saber se os questionamento foram compreendidos e se precisam de alguma informação ou orientação que 

possa contribuir com a elaboração da proposta final. 

 

Fico à disposição, meu telefone é 99189-6724. 

 

Atenciosamente, 

Thiago Suruagy 

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

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

Para: Ernani Madureira de Azevêdo <ernani.azevedo@sistemafiepe.org.br> 

Cc: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> 

Assunto: RES: Plano de Trabalho SENAI PE (ISI-TICs) - Encomenda Tecnológica  
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Prezado Ernani, 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)      Em sua proposta, identificamos a intenção de "criar um meio de gerar uma plataforma de vendas de forma 

automática e que funcione sobre redes sociais como o Instagram e o WhatsApp..." 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 desse marketplace 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. 

  

3)      Solicitamos que o ISI apresente as documentações exigidos ao Item 8.1. 

  

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: Ernani Madureira de Azevêdo [mailto:ernani.azevedo@sistemafiepe.org.br]  

Enviada em: sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 23:52 

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

Cc: Thiago Suruagy de Melo <tsmelo@pe.sebrae.com.br> 

Assunto: Plano de Trabalho SENAI PE (ISI-TICs) - Encomenda Tecnológica 

  

Prezados, segue em anexo o plano de trabalho para apreciação. 

  

Me coloco à disposição para eventuais dúvidas. 

 
  


