
 
 

ATA DE REUNIÃO 

15/01/2021 

Hora Início: 15h Hora fim: 15h45min 
PARTICIPANTES : 

Alexandre Zigunovas Jr Comitê Técnico Sebrae RS 

Kelly Gusmão Cofundadora e CPO - Chief People Officer da 
Warren 

ASSUNTO : 
Reunião com Kelly Gusmão para formalização e aceite como integrante do Comitê Técnico do Projeto de Encomenda 
Tecnológica do SEBRAE/RS 

LOCAL : 

Virtual 

ATA : 

Realizada a apresentação dos participantes da agenda. 
Alexandre contextualizou como está o SEBRAE/RS hoje em relação a desafios existentes perante o mercado. Explicou 
brevemente o Manifesto do Sebrae RS como um panorama do atual momento e desafios da organização; bem como a 
legislação da qual a ETEC provém e seus conceitos/objetivos. 
Foi comentado também sobre as dificuldades de um processo licitatório na contratação do desenvolvimento de 
soluções que envolvem incerteza e risco tecnológico para organizações como o SEBRAE/RS. 
Alexandre apresentou o OBJETO proposto para o Projeto ETEC do Sebrae RS e o objetivo estratégico que nortearão as 
demandas relacionadas às encomendas tecnológicas. Foram apresentadas também as etapas desde a formalização até 
as contratações e acompanhamentos das entregas da ETEC, bem como os próximos passos.  
Ocorreu então a exposição da constituição, atividades, atribuições e envolvimento do Comitê Técnico durante todo o 
processo. Foi informado ainda que será enviado uma “Declaração de Compromisso e Isenção de Conflitos de 
Interesse” para assinatura e aceite do convite. 
Alexandre solicitou a autorização para a inclusão do número de telefone da Kelly em um grupo de WhatsApp do 
Comitê para fins de comunicados e troca de informações informais.  

 

 

CÓDIGO: 4C-78-0F-C8-16-2A-AA-AA-2A-58-BB-13-0E-D3-68-52-8F-66-46-26



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

2021_0115_Reuniao2_Comite_Executivo_Kelly_Gusmao

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search?codigo=4C-78-0F-C8-16-2A-AA-AA-2A-58-
BB-13-0E-D3-68-52-8F-66-46-26 acesse o site
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 4C-78-0F-C8-16-2A-AA-AA-2A-58-BB-13-0E-D3-68-52-8F-66-46-26

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 kelly Gusmao - 98962051087 - 27/01/2021 01:34:32 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 189.6.235.129

 Alexandre Zigunovas Junior - 97451355004 - 27/01/2021 11:08:08 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 187.183.13.99


