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Thiago Suruagy de Melo

De: Thiago Suruagy de Melo
Enviado em: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 15:05
Para: renato.lapon@gmail.com; renato@lapon.com.br
Assunto: Comitê Técnico da Encomenda Tecnológica

Prezado Renato Celso Dutra, 
 
É com imensa satisfação que contamos com sua participação no comitê técnico que visa assessorar o Sebrae no 
processo de contratação e execução de projeto inovador por meio de encomenda tecnológica. 
 
O comitê técnico é formado por cinco membros. Conta com suporte de uma assessoria jurídica, disponibilizada pelo 
SEBRAE PE e é assistido por uma secretaria executiva a cargo de um colaborador do quadro permanente do SEBRAE PE:  

 Oswaldo Ramos, pessoa de mercado com notória capacidade profissional na área de desenvolvimento de 
pequenos negócios; 

 Renato Celso Dutra, empresário com iniciativas de inovação tecnológica reconhecidas publicamente; 
 Abraham Sicsú, pessoa do meio acadêmico de notório conhecimento na área de inovação; 
 Thiago Suruagy e Márcio Brito, analistas do SEBRAE PE, sendo Thiago Suruagy o secretário executivo referido 

acima. 

 
O comitê técnico tem como atribuição assessorar a Diretoria do Sebrae Pernambuco na: 

 Definição do objeto da encomenda;  
 Escolha do fornecedor e serviços a serem contratados; 
 Monitoramento do desenvolvimento dos serviços avaliando a execução técnica e financeira. 

Segue link da pasta com documentos relevantes para muni-lo de informação a respeito do processo de contratação da 
encomenda tecnológica: http://bit.ly/enc-tec-sebraepe 
 
Nossa primeira reunião técnica será dia 4/11 (segunda-feira), às 11h, na sala de reunião da Diretoria do Sebrae. 
 
Por fim, ressalto que os membros do comitê técnico não podem ter conflito de interesses nas atividades de assessoria 
técnica ao contratante  e ser remunerado pela atividade desenvolvida. 
 
Desde já agradeço e fico à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
 

 
Thiago Suruagy 
LED – Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios 
Tel: (81) 2101.8578 | 99189.6724  
Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro 
CEP – 50.750-230 - Recife-PE 
e-mail tsmelo@pe.sebrae.com.br 
 

     
 

 
 


