ABDI- CONCURSO Nº 001/2019

“Concurso de Simulação de Linhas de Produção Inovadoras”
Divulgação dos Aprovados na Etapa 1
Pessoa Física
Nº.

Nome

CPF

Motivo(s) da desclassificação

Situação

01

Caur Poppi Tosi

425.696.008-22

DESCLASSIFICADO

02

Gabriel Bastos de
Miranda

437.043.208-11

DESCLASSIFICADO

03

José Antonio de Queiroz

091.945.358-92

DESCLASSIFICADO

Leonardo Chwif

105.441.068-22

CLASSIFICADO

04

1

Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance os
seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- Justificativa da conveniência e oportunidade de realização da referida
simulação;
- Objetivos gerais e específicos do trabalho;
- Explanação a respeito da complexidade do trabalho, escopo do modelo
e seu nível de detalhamento;
- Aspectos não considerados no modelo;
- As fontes e formas de coleta de dados para a simulação;
- Descrição da modelagem conceitual utilizada (IDEF-SIM ou ACD)
- Descrição do modelo conceitual utilizado;
- A indicação dos pontos da coleta de dados na planta;
- Cenários simulados e suas respectivas rodadas;
- As hipóteses assumidas no modelo;
- A validação do modelo conceitual, indicando as fontes utilizadas para
tal;
- Descrição das variáveis de entrada e saída do modelo, bem como a
indicação das que ficaram de fora do mesmo;
- A especificação das máquinas e equipamentos utilizados na linha e seus
respectivos valores monetários;
- A especificação dos recursos humanos utilizados na linha e seu
respectivo custo mensal (salários e encargos sociais);
- A especificação das matérias-primas e outros insumos utilizados na
produção simulada;
- Descrição e análise dos resultados das rodadas de simulações,
demonstrando a que obteve a maior performance;
- As vantagens do projeto em termos de ganhos de produtividade em
relação a uma linha tradicional, entre outras;
- O Mapa Fluxo de Valor (VSM) final da linha simulada;
- A estimativa do investimento necessário à implantação da linha.
Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance os
seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- As fontes e formas de coleta dos dados para a simulação;
- A descrição das entradas e saídas dos dados da simulação;
- Cenários simulados e suas respectivas rodadas;
- As hipóteses assumidas no modelo;
- A validação do modelo conceitual, indicando as fontes utilizadas para
tal;
- Descrição dos dados inseridos nos objetos (locations) e a descrição das
lógicas adotadas;
- As variáveis de entrada e saída do modelo, bem como a indicação das
que ficaram de fora do mesmo;
- Descrição e análise dos resultados das rodadas de simulações,
demonstrando a que obteve a maior performance;
- As vantagens do projeto em termos de ganhos de produtividade em
relação a uma linha tradicional, entre outras.
Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance os
seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- A especificação das máquinas e equipamentos utilizados na linha e seus
respectivos valores monetários;
- A especificação dos recursos humanos utilizados na linha e seu
respectivo custo mensal (salários e encargos sociais);
- A estimativa do investimento necessário à implantação da linha.


Nº.
05
06
07

08

Nome

Motivo(s) da desclassificação

CPF

Situação

Lucas Vinícius Ribeiro
Alves

101.754.166-30

DESCLASSIFICADO

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI

Luigi Guarino Neto

187.513.158-23

DESCLASSIFICADO

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI

Nilton Bendini Junior

023.805.829-80

CLASSIFICADO

Patrícia Nascimento
Pena

033.305.076-24

DESCLASSIFICADO

Rodrigo Calloni

006.181.070-37

DESCLASSIFICADO

Rodrigo Medeiros
Santos

062.496.173-70

DESCLASSIFICADO

Tiago Vacaro

898.502.460-49

CLASSIFICADO

Weliky Daniel Pereira
Santos

280.515.578-59

DESCLASSIFICADO

09

10
11
12

2


- Colocou o nome do candidato ao certame no Modelo Conceitual e no
Relatório de Performance.
Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance os
seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- As fontes e formas de coleta de dados para a simulação;
- A validação do modelo conceitual, indicando as fontes utilizadas para
tal;
- A especificação das máquinas e equipamentos utilizados na linha e seus
respectivos valores monetários;
- A especificação dos recursos humanos utilizados na linha e seu
respectivo custo mensal (salários e encargos);
- A especificação das matérias-primas e outros insumos utilizados na
produção simulada;
- As vantagens do projeto em termos de ganhos de produtividade em
relação a uma linha tradicional, entre outras;
- A estimativa do investimento necessário à implantação da linha.
Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance os
seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- A descrição e análise dos resultados das rodadas de simulações
executadas, demonstrando a que obteve maior performance.
Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI.

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI.

Pessoa Jurídica
Nº
13

14

15

16

17

Nome
Continental Brasil
Indústria Automotiva
Ltda.
Embraco Indústria de
Compressores e
Soluções em
Refrigeração Ltda.

CNPJ

Situação

Motivo(s) da desclassificação

48.754.139/0001-57

DESCLASSIFICADO

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI

29.958.609/0001-50

DESCLASSIFICADO

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI

Fundação CERTI

78.626.363/0001-24

DESCLASSIFICADO

Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance
os seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- Justificativa da conveniência e oportunidade de realização da
referida simulação;
- Objetivos gerais e específicos do trabalho;
- Aspectos não considerados no modelo;
- A descrição das entradas e saídas dos dados da simulação;
- Os pontos de coleta de dados na planta;
- Cenários simulados e suas respectivas rodadas;
- As hipóteses assumidas no modelo;
- A validação do modelo conceitual, indicando as fontes utilizadas
para tal;
- Descrição dos dados inseridos nos objetos (locations) e a
descrição das lógicas adotadas;
- As variáveis de entrada e saída do modelo, bem como a indicação
das que ficaram de fora do mesmo;
- O Mapa Fluxo de Valor (VSM) da situação inicial;
- Descrição e análise dos resultados das rodadas de simulações,
demonstrando a que obteve a maior performance;
- O Mapa Fluxo de Valor (VSM) final da linha simulada.

Randon S.A.
Implementos e
Participações

89.086.144/0001-16

DESCLASSIFICADO

Não realizou upload dos arquivos no servidor da ABDI

DESCLASSIFICADO

Não inclui no Modelo Conceitual ou no Relatório de Performance
os seguintes conteúdos (anexo 2 do Edital):
- As hipóteses assumidas no modelo;
- A validação do modelo conceitual, indicando as fontes utilizadas
para tal;
- Descrição dos dados inseridos nos objetos (locations) e a
descrição das lógicas adotadas;
- As variáveis de entrada e saída do modelo, bem como a indicação
das que ficaram de fora do mesmo;
- O Mapa Fluxo de Valor (VSM) da situação inicial;
- Descrição e análise dos resultados das rodadas de simulações,
demonstrando a que obteve a maior performance;
- O Mapa Fluxo de Valor (VSM) final da linha simulada.

SPI Integração de
Sistemas Ltda.

01.074.946/0001-65

3

