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A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF, Fundação Pública,
instituída pela Lei n. 9 347, de 04/11/92, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, com sede na Granja do Torto, lote 04 --
Parque Tecnológico BIOTIC. Brasília/ DF - CEP: 70.636-000, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, sob o n.9 74.133.323/0001-90, de um lado, doravante denominada
CONCEDENTE neste ato representada por seu Diretor-Presidente ALEXANDRE ANDRÉ
DOS SANTOS, brasileiro, estado civil, portador (a) da RG n9 3.132.072 SSP/SC e do CPF
n.9 895.338.799-04, residente e domiciliado (a) em Brasília/DF, publicado no DODF n9 8
em 11 de janeiro de 2019 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DO
DISTRITO FEDERAL - SENAI-DF, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob o n.9 03.806.360/0003-35, sediada em Area Especial N2 Setor C
Norte, CEP 72.115-903, Brasília - DF, doravante denominada CONVENENTE,
representada neste ato por seu Diretor Regional, MARCO ANTONIO AREIAS SECCO,
PROFISSÃO, portador da Carteira de Identidade n9 3.076.720-9 e inscrito no CPF sob o
n9 530.158.949-00, residente em Brasília - DF, RESOLVEIVI celebrar o presente
Convênio, em conformidade com o disposto na Lei n9 8.666/1993, na Lei Complementar
n9 101/2000, na Lei n9 347/1992, na Lei n9 10.973/2004, recepcionada pela Lei
6.140/2018, no Decreto n9 9.283/2018, no Decreto n9 32.598/2010, no Decreto n9
39.570/2018 e demais legislações aplicáveis, no que couber, mediante as regras e
condições a seguir estabelecidas, as quais, mútua e reciprocamente, estipulam,
outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir:

cLÁusuLA PRIMEIRA -- Do oBJETo
Criação e execução do Programa DF Mais Produtivo, com vistas à expansão das ações
de aumento de produtividade nas empresas do Distrito Federal por meio da
metodologia do Programa "Brasil Mais Produtivo", focado na melhoria de práticas
manufatureiras, com intervenções rápidas, de baixo custo e de alto impacto, com o
objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais, por
meio do desenvolvimento e a aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas de
monitoramento da eficiência no processo produtivo, além da difusão da cultura de
aperfeiçoamento contínuo no processo fabril das empresas locais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objeto pactuado, os Partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de
Trabalho especialmente elaborado e aprovado, do qual constam o detalhamento dos
objetivos, metas e etapas de execução, com seus respectivos cronogramas,
devidamente justificados, independente da transcrição.

Parágrafo único. Os ajustes realizados no Convênio que acarretem alteração do Plano
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de Trabalho deverão ser previamente submetidos e devidamente aprovados pela
autoridade competente da CONCEDENTE.

cLÁusuLA TERCEIRA -- DAS oBR|GAçõEs Do coNcEDENTE
Compete ao CONCEDENTE:
I. Orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos conveniados, cabendo-lhe
acompanhar as atividades a serem executadas e verificar a exata aplicação dos
recursos e respectiva avaliação dos resultados;

II. Efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste
Convênio, na forma estabelecida no Cronograma de Desembolso constante no Plano
de Trabalho aprovado, que guardará consonância com as metas e etapas de execução
do objeto deste instrumento e com o disposto na Cláusula Sétima;

III. Avaliar a execução deste convênio, objetivando a decisão de aprovar o
redirecionamento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho aprovado e eventual
Solicitação de Termo Aditivo pelo CONVENENTE, fundamentada em razões que a
justifique;

IV. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante ou de uma equipe de
representantes, especialmente designados, a utilização dos recursos transferidos para
consecução do objeto deste Convênio, avaliando os seus resultados e reflexos, de
acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Primeira - Do Acompanhamento e

INIFiscalizaçao;

V. Arcar com todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem do
representante ou da equipe de representantes especialmente designados na forma do
inciso IV;

VI. Verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo CONVENENTE para a
execução do objeto deste convênio, atendo-se à documentação no que concerne à
contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua
compatibilidade com os preços de mercado, ao respectivo enquadramento do objeto
conveniado com o efetivamente Iicitado, atestando o atendimento às disposições
legais aplicáveis; e

VII. Aprovar procedimentos técnicos e operacionais necessários às implementações do
Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUARTA -- DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE _`;T\

Compete ao CONVENENTE:

I. Executar diretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos necessários
à consecução do objeto de que trata este Convênio, conforme Plano de Trabalho e
suas reformulações, aprovados pelo CONCEDENTE, observando sempre critérios de
qualidade técnica, dos custos e dos prazos previstos;

II. Executar o objeto pactuado, zelando pela boa qualidade das ações e serviços
prestados, a fim de alcançar eficiência e eficácia na sua consecução;
III. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os
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normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que
possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária;

IV. Utilizar os recursos recebidos na execução do objeto deste Convênio e os
oferecidos em contrapartida, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, inclusive
os resultantes de aplicação no mercado financeiro, quando for o caso, devendo sua
movimentação realizar-se em conformidade com o disposto na Cláusula Décima - Da
Movimentação dos Recursos;

V. Manter os documentos relacionados a este Convênio arquivados pelo prazo de 10
(dez) anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas;

VI. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária
decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas à contratação de pessoal para a
consecução do objeto deste Convênio, bem como por quaisquer ônus tributários ou
extraordinários que venham a incidir sobre o presente Instrumento;

VII. Apor a Marca, assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo
do Dis- trito Federal, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI e da
Fundação da Apoio à Pesquisa do DF - FAPDF em toda e qualquer ação, promocional
ou não, relacionada com a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, ficando
vedado aos Partícipes utilizarem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Será considerada
promoção pessoal, dentre outras: a utilização de faixas, painéis, cartazes, folders,
outdoors ou outras formas de divulgação onde constem nomes ou imagens de
autoridades ou servidores públicos;

VIII. Promover, sob sua inteira responsabilidade, os procedimentos licitatórios
necessários para a consecução do objeto do presente Convênio;

IX. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou
entidade convenente, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao
procedimento licitatório nos casos de dispensa ou inexigibilidade;

X. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato de Execução
ou Fornecimento;

XI. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do
objeto do convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes
investimentos, quando for o caso;

XII. Fornecer ao CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do projeto;

XIII. Disponibilizar, sempre que solicitado, um representante para acompanhar o
servidor ou equipe do CONCEDENTE, especialmente designada, no ato da fiscalização
in loco;

XIV. Permitir o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle
distritais e federais aos processos, documentos, informações referentes a este
Convênio, bem como aos locais de execução do objeto;

XV. Inserir cláusula, nos contratos que vierem a ser celebrados para execução deste
Convênio, que permita o livre acesso dos órgãos de controle, aos documentos e
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registros contábeis das empresas contratadas;
XVI. Disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua Sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio contendo, pelo menos, O objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos
recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;

XVII. Disponibilizar todo e qualquer material produzido no âmbito deste Convênio ao
CONCEDENTE, para fins institucionais e instrucionais, quando for o caso;

XVIII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado O desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do Convênio,
comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

XIX. Assegurar e comprovar que os valores arrecadados com a venda de bens e serviços
produzidos ou fornecidos no âmbito deste Convênio sejam revertidos para a
consecução do objeto ou recolhidos à conta da FAPDF quando for O caso;

XX. Apresentar relatório final dos serviços executados e dos produtos gerados,
elaborado pelo CONVENENTE;

XXI.As alterações de endereço, número de telefone e e-mail de quaisquer dos
participes devem ser imediatamente comunicadas por escrito;

XXII.Adotar todas as medidas necessárias para evitar a depredação e promover a
manutenção preventiva e corretiva dos bens adquiridos, produzidos ou construídos
com recursos deste Convênio, quando for O caso;

§ 19 O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas nos incisos anteriores
acarretará ao CONVENENTE a prestação de esclarecimentos perante O CONCEDENTE.

§ 29 Prestados os esclarecimentos de que trata O parágrafo primeiro, O CONCEDENTE,
aceitando-os, fará constar nos autos do processo a justificativa prestada.

§ 39 A fiscalização pelo CONVENENTE consiste na atividade administrativa realizada de
modo sistemático, com a finalidade de verificar O cumprimento das disposições
contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. Nesse sentido, a
fiscalização pelo CONVENENTE deverá:

a) manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle dos serviços; e

b) verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de
qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos aprovados. \ I

A

cLÁusuLA QUINTA - DO PRAZO DE vIGÊNcIA *Ink I
O presente Convênio entrará em vigor na data de assinatura deste instrumento, e
estará vigente por 2 (dois) anos, acrescido de 60 (sessenta) dias de prazo para a
apresentação da prestação de contas.

Parágrafo único. Quando O CONCEDENTE der causa ao atraso na liberação dos
recursos, a vigência deste Convênio será prorrogada, de oficio, pelo exato período do
atraso verificado.
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O presente Convênio entrará em vigor na data de assinatura deste instrumento, e
estará vigente por 2 (dois) anos, acrescido de 60 (sessenta) dias de prazo para a
apresentação da prestação de contas.

Parágrafo único. Quando O CONCEDENTE der causa ao atraso na liberação dos
recursos, a vigência deste Convênio será prorrogada, de oficio, pelo exato período do
atraso verificado.
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CLÁUSULA SEXTA - DA PRERROGATIVA DO CONCEDENTE

É prerrogativa do CONCEDENTE, de conservar a autoridade normativa e exercer
controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do Objeto, no caso de paralisação ou de fato relevante
que venha a ocorrer, de modo a evitar a sua descontinuidade.
cLÁusuLA SÉTIMA - Dos REcURsoS E DA DOTAÇÃO oRçAIvIENTÁRIA
Os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste Convênio, no
montante de RS 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais), serão repassados pela
CONCEDENTE à CONVENENTE, de acordo com O cronograma de desembolso contido
no Plano de Trabalho. A CONCEDENTE disponibilizará 4 (quatro) parcelas iguais de RS
RS 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais), de acordo com sua
disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 19. Os valores repassados à CONVENENTE correrão por conta dos Seguintes recursos:
Fonte de recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39-05

Programa de Trabalho: 19.571.6207.6026.0009 -FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO
cIENTíFIco E TEcNoLóoIco
§ 29. Na hipótese de O objeto deste Convênio vir a ser alcançado com a utilização
parcial dos recursos financeiros postos à disposição, tanto pelo CONCEDENTE quanto
pelo CONVENENTE, considerar-se-á, para todos os efeitos, a mesma proporcionalidade
da participação, aplicável ao valor total anteriormente pactuado.

§ 39. A aferição dos valores relativos à contrapartida em Bens e Serviços quando
aplicável, deverá estar em estrita concordância com aqueles constantes no Plano de
Trabalho aprovado, bem como em conformidade com Os preços praticados no
mercado.

cLÁusuLA OITAVA - DA LIBERAÇÃO Dos REcuRsos
Os recursos serão liberados de acordo com O a disponibilidade orçamentária e
financeira da CONCEDENTE, a crédito de conta especifica vinculada ao presente
Convênio, em conformidade com O cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho, e guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto
do instrumento.

§ 19. Para O recebimento de cada parcela dos recursos, deverá O CONVENENTE:

. Comprovar O cumprimento de contrapartida pactuada, conforme definido neste
`nstrumento;

II. Estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho

I. Atender às exigências para a contratação e pagamento previstas em lei; e

§ 29. A liberação das parcelas do Convênio será suspensa até a correção das `“
impropriedades constatadas, quando: -

I. Não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente
recebida, constatada pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;
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II. For verificado O desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não
justificados no cumprimento das etapas e fases programadas, práticas atentatórias aos
princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do Convênio; e

III. For descumprida, injustificadamente pela CONVENENTE, cláusula ou condição do
Convênio.

§ 39. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados pela CONVENENTE em conta no Banco de Brasília;

§ 49. As receitas das aplicações financeiras somente poderão ser aplicadas no objeto
do Convênio, mediante prévia do CONCEDENTE, estando sujeitos às mesmas condições
de prestação de contas, não podendo ser computadas como contrapartida.

§ 59. Eventuais saldos verificados no encerramento da execução da vigência deste
Instrumento, após conciliação bancária, deverão ser restituídos ao CONCEDENTE,
Observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e Os da contrapartida
previstos na celebração, independente da época em que foram aportados pelos
participes.

cLÁusuLA NONA - DO AcoIvIPANHAIvIENTo E DA FIscALIzAÇÃo
A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos
praticados e a plena execução do objeto, respondendo O CONVENENTE pelos danos
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.

§ 19 A fiscalização pelo CONCEDENTE consistirá, entre outros, em ateste da execução
de serviços realizados no âmbito deste Convênio, mediante fiscalização in loco ou
conforme previsto no § 49 desta Cláusula, por meio da verificação da compatibilidade
dos quantitativos apresentados com os quantitativos efetivamente executados.

§ 29 O acompanhamento pelo CONCEDENTE consistirá, entre outros, na análise e
aprovação das eventuais reformulações de projetos quando houver modificação,
inclusive de especificações dos serviços, desde que fundamentadas e justificadas em
relatórios técnicos elaborados pelo CONVENENTE, apresentados previamente ao
CONCEDENTE.

§ 39 A execução deste Convênio será acompanhada por um representante, ou uma
equipe de representantes do CONCEDENTE, especialmente designada, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução de seu Objeto,
adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

§ 49 O representante ou a equipe designada pelo CONCEDENTE acompanhará a
execução do Objeto deste Convênio, preferencialmente, por meio de supervisão in loco
ou qualquer meio idôneo disponível, tais como: jornais, internet, fotografias,
telefonemas e congêneres, que caso não ocorra deverá ser devidamente justificada.

§ 59 O representante ou a equipe designada pelo CONCEDENTE não poderá pleitear,
Solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,
prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou
qualquer pessoa, para O cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor
para O mesmo fim, conforme O disposto na Lei n9 8.429/1992, na Lei n° 8.112/1990 e
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no Decreto Distrital n9 37.297/2016.

§ 69 A aferição pelo CONCEDENTE da plena execução física do objeto deste Convênio
poderá ser realizada, inclusive com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos
que serão empregados na atividade ou, se for O caso, a indicação da participação de

ru I iórgaos ou entidades para apoio tecnico ou ogistico.

§ 79 No acompanhamento do Objeto deste Convênio serão verificados:

a)a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aphcáveh

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, O que foi estabelecido no Plano de
Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) O cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

§ 89 Ficará Sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal aquele que, por
ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos
representantes ou equipe designada pelo CONCEDENTE, no desempenho de suas
funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos
transferidos.

cLÁusuLA DÉCIMA - DAS IRREGULARIDADES
O CONCEDENTE comunicará à CONVENENTE, quaisquer irregularidades decorrentes
do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a
liberação dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou
apresentação de informações e esclarecimentos.

§ 19 Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput desta Cláusula, O
CONCEDENTE:

a) realizará a apuração do dano; e

b) comunicará O fato ao CONVENENTE para que seja ressarcido O valor referente ao
dano.

§ 29 O não atendimento das medidas saneadoras previstas no § 19 ensejará a
instauração de tomada de contas especial.

§ 39 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, O
CONCEDENTE dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de
crime ou de improbidade administrativa, cientificará O Ministério Público.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIÇÃO Dos REcURsOs
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, rescisão ou extinção deste
Instrumento O CONVENENTE, no prazo ímprorrogável de 30 (trinta) dias, contados da
data da notificação, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial, é
obrigado a recolher O que se segue:

I. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado;

*-

-\.

\.,./

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
fgp FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

no Decreto Distrital n9 37.297/2016.

§ 69 A aferição pelo CONCEDENTE da plena execução física do objeto deste Convênio
poderá ser realizada, inclusive com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos
que serão empregados na atividade ou, se for O caso, a indicação da participação de

ru I iórgaos ou entidades para apoio tecnico ou ogistico.

§ 79 No acompanhamento do Objeto deste Convênio serão verificados:

a)a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aphcáveh

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, O que foi estabelecido no Plano de
Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) O cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

§ 89 Ficará Sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal aquele que, por
ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos
representantes ou equipe designada pelo CONCEDENTE, no desempenho de suas
funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos
transferidos.

cLÁusuLA DÉCIMA - DAS IRREGULARIDADES
O CONCEDENTE comunicará à CONVENENTE, quaisquer irregularidades decorrentes
do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a
liberação dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou
apresentação de informações e esclarecimentos.

§ 19 Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput desta Cláusula, O
CONCEDENTE:

a) realizará a apuração do dano; e

b) comunicará O fato ao CONVENENTE para que seja ressarcido O valor referente ao
dano.

§ 29 O não atendimento das medidas saneadoras previstas no § 19 ensejará a
instauração de tomada de contas especial.

§ 39 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, O
CONCEDENTE dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de
crime ou de improbidade administrativa, cientificará O Ministério Público.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIÇÃO Dos REcURsOs
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, rescisão ou extinção deste
Instrumento O CONVENENTE, no prazo ímprorrogável de 30 (trinta) dias, contados da
data da notificação, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial, é
obrigado a recolher O que se segue:

I. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado;

*-

-\.

\.,./



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

fgp EuNoAçAo DE Apoio À PEsQu|sA oo o|sTR|To FEDERAL

Il. O valor total dos recursos transferidos, incluídos os rendimentos da aplicação no
mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora, na
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes
casos;

a) quando não for executado o objeto da avença;

b) quando não apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou
final;

c) quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto do convênio;

III. O valor correspondente às despesas comprovadas, com documentos inidôneos ou
impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais;

IV. O valor corrigido da Contrapartida pactuada, quando não comprovada sua
aplicação na consecução do objeto conveniado, na forma prevista no Plano de
Trabalhoaprovado;

V. O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização,
quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ou, ainda, que não
tenha sido feita aplicação; e

Vl. O valor correspondente a qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao
erário.
Parágrafo único. A devolução prevista no caput desta Cláusula será realizada
observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que
foram aportados pelos Partícipes.

cLÁusuLA oÉc|iv|A SEGUNDA -z Dos BENS RErviANEscENTEs
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do
CONCEDENTE, ser doados quando, após a consecução do objeto, forem necessários
para assegurar a continuidade de programa governamental, observado o disposto no
respectivo termo e na legislação vigente.

§ 19 Os direitos de propriedade intelectual que, eventualmente, decorram dos projetos
desenvolvidos no âmbito deste Convênio, serão de propriedade do CONCEDENTE, bem
corno do CONVENENTE, desde que utilizados para fins institucionais e/ou instrucionais.

§29 Após a execução integral do objeto do presente Convênio, os bens patrimoniais,
materiais permanentes ou equipamentos adquiridos, produzidos, construídos com
recursos dele oriundos, mas que não se incorporem ao seu objeto permanecerão sob a
guarda, responsabilidade e manutenção da CONVENENTE, ficando vinculados ao
objeto pactuado, com vistas a assegurar a continuidade do programa governamental,
quando for o caso.

§39 Sendo o presente Convênio rescindido por quaisquer dos motivos que ensejem
instauração de Tomada de Contas Especial, os bens remanescentes serão
automaticamente revertidos ao CONCEDENTE.

cLÁusuLA oÉc||viA TERcE|RA - DA |v|oo|F|cAçÃo
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Este Convênio poderá ser modificado, desde que não haja alteração do objeto e da
finalidade, nas seguintes hipóteses:

I- mediante proposta do CONVENENTE, devidamente motivada, com 60
(sessenta) dias de antecedência para análise e aprovação do concedente;

II - mediante proposta do CONVENENTE, para fins de prorrogação da vigência
do ajuste, a ser apresentada 60 (sessenta) dias antes do término da sua vigência;

Ill - mediante iniciativa do CONCEDENTE, devidamente motivada, em razão da
necessidade de ajuste no Plano de Trabalho para melhor adequação técnica dos seus
propósitos.

Parágrafo Único. As alterações serão implementadas, após concordância dos
Partícipes, por meio de termo aditivo.

cLÁusuLA DÉcnv|A QUARTA - DA PREsTAçÃo DE coNTAs
O CONVENENTE apresentará Prestação de Contas parcial e final sobre a aplicação
integral dos recursos recebidos e da contrapartida.

19 A prestação de contas deverá ser composta do seguinte:

I- relatório de cumprimento do objeto, explicitando a repercussão do mesmo;

ll - cópia do Plano de Trabalho aprovado;
Ill - cópia do Termo de Convênio e respectivos Aditivos, com a indicação da
data de sua publicação;
IV- Relatório de Execução Físico-Financeira;
V- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os
recursos recebidos em transferências e da contrapartida, se o caso, os
rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro,
quando for o caso, e os respectivos saldos;
VI- Relação de Pagamentos;
VII- extrato da conta bancária específica, contemplando a movimentação
ocorrida no período compreendido entre a data da liberação da primeira
parcela e a data da efetivação do último pagamento, bem como conciliação
bancária, quando for o caso;
Vlll - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, por meio de Guia de

Recolhimento.

§ 29 A prestação de contas parcial é pertinente a cada uma das parcelas de recursos
liberados, composta pela documentação especificada nos incisos I a VII do caput deste
artigo, a ser apresentada até 30 (trinta) dias após o final do período de referência,
conforme Cronograma de Desembolso, constante no Plano de Trabalho.

§ 39 A prestação de contas final será apresentada ao CONCEDENTE no prazo de 60
(sessenta) dias contados do término da vigência do convênio.

§ 49 Na hipótese de existência de Termo Aditivo de prorrogação de prazo, a prestação
de contas final deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do
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término de sua vigência.

§ 59 O CONVENENTE fica dispensado de juntar à prestação de contas final os
documentos especificados nos incisos I a VII do caput deste artigo, se relativos às
parcelas que tenham sido objeto de prestação de contas parciais.

§ 69 A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o CONCEDENTE,
com base nos documentos relacionados no § 19 desta Cláusula e tendo em vista os
relatórios das unidades competentes, terá o prazo de 90 (noventa) dias para
pronunciamento sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada.

§ 89 No caso de descumprimento dos prazos estabelecidos para a prestação de contas
e na hipótese de serem verificadas impropriedades, o CONCEDENTE notificará o
CONVENENTE, fixando-lhe prazo de:

I- 30 (trinta) dias para a apresentação da prestação de contas final;

II - 15 (quinze) dias para a prestação de contas parcial ou recolhimento dos recursos
acrescidos dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, devidamente
atualizados, na forma da lei;

Ill - 15 (quinze) dias para apresentar justificativas, quando for o caso.

§ 99 Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada ou
adimplida a obrigação, o CONCEDENTE suspenderá imediatamente a liberação de
recursos, comunicando, imediatamente, a circunstância ao órgão de controle interno
e, sob pena de responsabilidade solidária, levará o fato ao conhecimento da
autoridade competente para a instauração de Tomada de Contas Especial.

§ 109 Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências
cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade
competente, sob pena de responsabilização solidária, adotará as providências
necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior
encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver
jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

cLÁusuLA DÉCIMA sET||viA - Do coNTRoLE E FiscAL|zAçÃo
Fica assegurado ao CONCEDENTE, por meio dos seus representantes e dos órgãos de
controle interno e externo, a prerrogativa de acesso aos documentos e registros
contábeis da CONVENENTE, referentes ao objeto contratado, conservando a
autoridade normativa e o exercício do controle e da fiscalização sobre a execução
deste Convênio.

cLÁusuLA DÉc|IvIA o|TAvA - DAs vEDAçóEs
É vedada a utilização dos recursos repassados pelo CONCEDENTE, da contrapartida
oferecida e dos recursos oriundos de aplicação financeira, quando houver, em
finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho aprovado, devendo o
Convênio ser executado em estrita observância às suas Cláusulas e às normas
pertinentes, sendo vedado:

a)reaIizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,
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inclusive refe rentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que
se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo
CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamentos e os percentuais sejam os
mesmos aplicados no mercado.

b) pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenha em seu quadro societário
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

c) utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento e no
P ano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência;

d) realizar despesas em data anterior à vigência do instrumento;

e) efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se
expressamente autorizado pelo CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

f) realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho;

g) realizar pagamentos antecipados referentes a serviços contratados, por
descumprir o disposto no art. 62, da Lei n° 4.320/64 e no art. 38, do Decreto n°
91872/86;

h) fracionar despesas, com o objetivo de fugir à realização de modalidades corretas
de licitações;

i) permitir a participação em licitações e a contratação de entidades privadas sem fins
lucrativos que tenham como dirigentes, proprietários ou controladores, membros
dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas; servidor público vinculado ao CONCEDENTE; e pessoas vinculadas à direção
do CONVENENTE, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade até o 29 grau; em atendimento ao princípio da
impessoalidade, que deve reger os atos da Administração Pública, e ao disposto no
art. 90, inciso Ill, da Lei n° 8.666/1993,atualizada;

j) comercializar obras produzidas e/ou editadas com recursos públicos, bem como
limitar o acesso de programas desenvolvidos pelos Partícipes a membros de uma
única entidade, em observância ao disposto no arts. 37, caput e 170, inciso IV, da
Constituição Federal; e art. 2°, caput e parágrafo único, inciso Ill, da Lei n° 9.784/99;
k) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, Federal,
Estadual, do Distrito Federal e Municipal, por serviços de consultoria ou assistência
técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -- DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convénio poderá ser denunciado pelos partícipes e rescindido a qualquer
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tempo mediante notificação escrita, e rescindido de pleno direito, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas
estabelecidas na legislação vigente, ficando as partes responsáveis pelas obrigações
assumidas durante a vigência, creditando-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no
mesmo período.

§ 19. O inadimplemento de quaisquer das Cláusulas deste instrumento, a utilização de
recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou pela superveniência de norma
legal ou de fato que o torne inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida,
imputando-se aos participes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo
em que tenha vigido, auferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da avença.

§ 29. Constitui motivo para rescisão deste Convênio, além do acima exposto,
principalmente a constatação, pelo CONCEDENTE, das seguintes situações:

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em
qualquer documento apresentado;

d) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto na
Cláusula Décima - Da Movimentação dos Recursos; e

e) verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de
contas especial

§ 39. Em sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, adotar as medidas
administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da
parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas
e a instauração de Tornada de Contas Especial, independentemente da comunicação
do fato ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Ministério Público.

cLÁusuLA vIGEsIIvIA - DA PuBLIcAçÃo
O extrato do presente Convênio e de seus termos aditivos serão publicados no Diário
Oficial do Distrito Federal - DODF a expensas do Concedente.

cLÁusuLA vIGEsIIvIA PRIMEIRA - DAs DIsPosIçõEs FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da FAPDF, conforme
disposições constantes da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

I'\l

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, que nao possam ser
resolvidas por mediação administrativa, as partes elegem o foro da Justiça Federal do
Distrito Federal, renunciando, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado que
possa ser.

Havendo irregularidades neste instrumento ou na prestação dos serviços dele
decorrentes, entre em o com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.
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E por estarem assim justas e de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em
U2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e
indicadas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, em juizo e fora dele.
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PLANO DE TRABALHO

Projeto Modernização do Setor Produtivo do Distrito Federal

Criação e Execução dos Programas DF Mais Produtivo/ DF Mais Eficiente/ DF Mais Avançado

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 03.806.360/0003-35
DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: E E
Area Especial 2, St. C Norte - Ta uatinga Norte _ __ _
Cidade: E UF: CEP: DDD/Telefone:
Taguatinga _ DF __ 72.115-950 /3353-8700 6_1__/__3353-8797
Email: A E E
senai.taguatinga@sistemafibra.org.br _ _ _ _ _
Nome do Responsável: CPF:
Marco Antonio Areias Secco __ 630.158.949-00
Cl/ÓrgãoExpedidor: DE Cargo: DDD/Telefone:
3.076.720-9 SSP/PR _ Diretor Regional _ __ 61 /3362-6175
Email:
marco.secco@sistemafibra.org.br _ _ ____ __ _
Site:
www.sistemafibra.org ._br/senai _ _

2. OBJETO

2.1. Criação e execução do Programa DF Mais Produtivo, com vistas à expansão das ações de aumento de

produtividade nas empresas do Distrito Federal por meio da metodologia do Programa “Brasil Mais Produ-

tivo", focado na melhoria de práticas manufatureiras, com intervenções rápidas, de baixo custo e de alto

impacto, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais, por meio

do desenvolvimento e a aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas de monitoramento da eficiência

no processo produtivo, além da difusão da cultura de aperfeiçoamento contínuo no processo fabril das

empresas locais.

3. coNTExTuALIzAçÃo
O governo federal, para dar mais robustez ao novo ciclo da política industrial brasileira, criou o Programa

“BRASIL MAIS PRODUTIVO" com a finalidade de iniciar um movimento que desencadeasse um aumento de

produtividade da indústria brasileira, promovendo a cultura da melhoria contínua. Para tal, o Programa iria

focar na aplicação de técnicas com impacto na produtividade de pequenas e médias empresas de diferen-

tes segmentos industriais, utilizando a metodologia de manufatura enxuta, o leon manuƒocturíng.

FIBRA
SESI

SENAI'
IEL

PLANO DE TRABALHO

Projeto Modernização do Setor Produtivo do Distrito Federal

Criação e Execução dos Programas DF Mais Produtivo/ DF Mais Eficiente/ DF Mais Avançado

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 03.806.360/0003-35
DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: E E
Area Especial 2, St. C Norte - Ta uatinga Norte _ __ _
Cidade: E UF: CEP: DDD/Telefone:
Taguatinga _ DF __ 72.115-950 /3353-8700 6_1__/__3353-8797
Email: A E E
senai.taguatinga@sistemafibra.org.br _ _ _ _ _
Nome do Responsável: CPF:
Marco Antonio Areias Secco __ 630.158.949-00
Cl/ÓrgãoExpedidor: DE Cargo: DDD/Telefone:
3.076.720-9 SSP/PR _ Diretor Regional _ __ 61 /3362-6175
Email:
marco.secco@sistemafibra.org.br _ _ ____ __ _
Site:
www.sistemafibra.org ._br/senai _ _

2. OBJETO

2.1. Criação e execução do Programa DF Mais Produtivo, com vistas à expansão das ações de aumento de

produtividade nas empresas do Distrito Federal por meio da metodologia do Programa “Brasil Mais Produ-

tivo", focado na melhoria de práticas manufatureiras, com intervenções rápidas, de baixo custo e de alto

impacto, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais, por meio

do desenvolvimento e a aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas de monitoramento da eficiência

no processo produtivo, além da difusão da cultura de aperfeiçoamento contínuo no processo fabril das

empresas locais.

3. coNTExTuALIzAçÃo
O governo federal, para dar mais robustez ao novo ciclo da política industrial brasileira, criou o Programa

“BRASIL MAIS PRODUTIVO" com a finalidade de iniciar um movimento que desencadeasse um aumento de

produtividade da indústria brasileira, promovendo a cultura da melhoria contínua. Para tal, o Programa iria

focar na aplicação de técnicas com impacto na produtividade de pequenas e médias empresas de diferen-

tes segmentos industriais, utilizando a metodologia de manufatura enxuta, o leon manuƒocturíng.



FIBRA
SESI

SENAI
IEL

A manufatura enxuta, ou leon monuƒocturing e também chamada de Sistema Toyota de Produção é uma

filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera,

transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos). Eliminando esses desperdícios, a

qualidade melhora e o tempo e custo de produção diminui. As ferramentas "Ieon" incluem processos contí-

nuos de análise (koizen), produção "pull" (no sentido de kanban) e elementos/processos à prova de falhas

(Poko-Yoke).

A partir de uma intervenção rápida na empresa, o Programa utiliza ferramentas de manufatura enxuta cus-

tomizadas para o atendimento aos setores beneficiados, com foco na redução dos sete tipos de desperdí-

cios mais comuns no processo produtivo: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de proces-

samento, inventário, movimento e defeitos.

O Brasil Mais Produtivo (B+P) foi iniciado como um programa do governo federal, coordenado pelo Minis-

tério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), com o objetivo de aumentar em, ao menos, 20% a

produtividade no setor de aplicação das ferramentas Iean em 3.216 pequenas e médias indústrias. Os da-

dos apurados 3.000 empresas atendidas apresentam os seguintes indicadores (valores médios): aumento

de produtividade de 51,66%, Redução de movimentação de 60,5%, Ganhos de qualidade no processo de

64,62% e Payback do Programa de 5 meses, atendendo em alguns casos empresas de médio e grande por-

te.

Neste contexto, o presente Plano de Trabalho propõe a expansão da aplicação do método acima citado,

com D objetivo de aumentar o número de empresas da Capital Federal atendidas e com isso a produtivida-

de de uma parcela do seu parque industrial.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Segundo dados divulgados pelo IBGE, divulgados no início de maio, o desemprego subiu, no primeirol

trimestre de 2019 em 14 das 27 Unidades da Federação, inclusive no DF. Na Capital Federal o índice de

desemprego medido foi de 14,1%, sendo recorde para o primeiro trimestre.

4.2. Para especialistas, a queda no nível de qualificação e principalmente o descompasso entre as compe-

tências requeridas para a ocupação de novos postos de trabalho e o perfil de oferta disponível de mão-de-

obra podem explicar o alto índice de desemprego.

4.3. Além disso, a cada dia as empresas precisam se reinventar e criar diferenciais competitivos para fazer

frente a forte concorrência, que pode vir do seu vizinho, de empresas de outros Estados ou até mesmo

concorrentes muito bem preparados de outros países.
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SENAI
4.4. A criatividade, a inovação, assim como as novas tecnologias têm papel preponderante em diversos

aspectos ligados à competitividade das empresas como: ampliação da produtividade, redução de custos,

melhoria da qualidade, design, entre outros.

4.5. Em ranking divulgado recentemente pela CNI, o Brasil se encontra na penúltima posição numa avalia-

ção de competitividade de 18 países. São avaliados nove fatores de competitividade e o Brasil se encontra

na última posição em 3: disponibilidade e custo de capital, ambiente macroeconômico e ambiente de ne-

gócios.

4.6. Apesar do DF, comparativamente aos outros Estados, oferecer um bom ambiente de negócios no que

se refere a capital humano, educação, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental, esse bom am-

biente não se reflete em boa performance do setor produtivo.

4.7. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que o DF importa mais de 10 vezes o valor que ex-

porta (EXP = US 6,44 Ml, IMP = 87,53 Ml). A política industrial, em um sentido mais amplo, engloba um

conjunto de instrumentos utilizados pelos governos nacionais com o objetivo de fomentar o processo de

crescimento e desenvolvimento econômico, por meio do fortalecimento da sua base produtiva e do au-

mento da competitividade das empresas.

4.8. O mundo desenvolvido e em desenvolvimento tem utilizado instrumentos de política industrial, parti-

cularmente desde a década de 1940 até o presente momento, em que muito se discute sobre a indústria

4.0 ou a manufatura avançada.

4.9. Ao longo de sua história de desenvolvimento, o Brasil passou por ciclos de políticas industriais com

diferentes enfoques e escopos.

4.10. Neste contexto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF - SECTI e a Fundação de Apoio à

Pesquisa do DF - FAPDF têm um papel fundamental para fomento e apoio ao setor produtivo, utilizando a

inovação e tecnologia, a partir de práticas em processos produtivos inovadores, incorporação de tendên-

cias de fronteira em adequação de produtos, certificações de qualidade e qualificação de mão de obra para

operar estas novas tecnologias, trazer para o setor produtivo do DF melhores condições de competição,

tanto no mercado local, quanto nos mercados nacional e internacional.

4.11. Nesse contexto foi criado o Programa "DF MAIS PRODUTlVO" com a finalidade de iniciar um movi-

mento que desencadeie um aumento de produtividade da indústria brasiliense, promovendo a cultura da

melhoria contínua. Para tal, o Programa irá focar na aplicação de técnicas com impacto na produtividade de

empresas em seus diferentes portes, nos diversos segmentos produtivos, utilizando a metodologia de leon

monuƒocturing, ou manufatura enxuta.

4.12. A avaliação do desempenho do Programa Brasil Mais Produtivo, ação externa e independente, produ-

to fruto da parceria da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (Ipea), abordou aspectos positivos em seu desenho, desempenho e governança,
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dentre outros: a) permitiu a manutenção de uma agenda de política industrial em um contexto de

fortes restrições fiscais; b) apresenta abordagem inovadora, na medida em que incorpora ações de

baixo impacto fiscal; c) a gestão operacional do programa pelo Senai foi importante para garantir a

utilização de uma metodologia comum, com atendimentos padronizados em todo o pais e qualidade

elevada; d) o subsídio oferecido aos beneficiários foi essencial para a adesão ao programa, sobretu-

do para empresas de menor porte e de menor desenvolvimento relativo.

4.13. A mesma avaliação do desempenho igualmente trouxe pontos de recomendação, dentre outros: a)

discutir a ampliação do conjunto de instituições executoras do programa, sobretudo se houver massifica-

ção do B+P, desde que seja mantida a padronização dos atendimentos em nível nacional e assegurada

a qualidade da metodologia adotada nas consultorias técnicas nas firmas; b) manutenção do foco em

APLs; c) associar o B+P a instrumentos de promoção das exportações (em especial da Apex) para

apoiar empresas exportadoras ou com intenção de acessar mercados no exterior.

4.14. A iniciativa reforça a contribuição para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, es-

tabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, notadamente o OD 8 - Promover o crescimento

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e

todos e o OD 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura.

5. OBJETIVO GERAL

5.1. Executar, por meio de consultoria intrafirma, ações de extensionismo no âmbito dos Programas DF

Mais Produtivo, por meio da utilização da metodologia de Manufatura Enxuta, DF Mais Avançado por meio

da realização de upgrade tecnológico e DF Mais Eficiente por meio da abordagem sistemática para aumen-

to da eficiência energética, num cenário contemplando o período 2019 - 2022.

6. oBIETIvos EsPEcíFIcos
6.1. Realizar aproximadamente 400 (quatrocentas) adesões de empresas do DF às consultorias, podendo

alcançar até 1.200 (hum mil e duzentos) atendimentos aos Programas, com prioridade às pertencentes a

arranjos produtivos locais - APL, distribuídos da seguinte forma:

Período Meta N° Empresas Programa

Até 100 DF Mais Produtivo

Ano 1: Nov/19 ~ Nov/20 Até 50 DF Ma¡5 Eficlente
Até 50 E DF Mais Avançado

Até 100 DF Mais Produtivo

Ano 2; Nov/zo - Nov/21 Até 50 DF Mais Efiflleflte
Até 50 DF Mais Avançado
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das empresas.

6.3. Fortalecer a economia local e regional, promovendo a geração de emprego e renda, e o aumento da

competitividade das empresas atendidas.

6.2. Criar indicadores de monitoramento e controle que permitam perceber as melhorias inseridas dentro

6.4. Promover o adensamento das cadeias produtivas no DF e Entorno.

6.5. Acompanhamento in loco, por amostragem, da aplicação da metodologia de manufatura enxuta, reali-

zação de upgrade tecnológico e abordagem de sistemática para aumento da eficiência energética.

7. PúBLIco ALvo
7.1 Setores industriais relacionados, incluindo comércio e serviços

0 Alimentos;

0 Artefatos, cimento e concreto;

0 Beneficiamento, moagem, torrefação e Fabricação;

0 Construção Civil;

0 Gráfica;

0 Madeira e Mobiliário;

0 Mecânicas e Metalúrgicas;

0 Tecnologia da Informação;

0 Vestuário

7.2 Caracteristicas dos setores:

0 Alta empregabilidade;

0 Potencial exportador; \

0 Representatividade de PMEs;

0 Baixo índice de produtividade;
~ I0 Vulnerabilidade às importaçoes;

0 Setores com organização por aglomerações de empresas.

8. CADASTRAMENTO
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das empresas.
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8.2 A Avaliação de Maturidade foi desenvolvida pelo SENAI em parceria com o Instituto Tecnológico de

Aeronáutica - ITA e o Instituto Fraunhofer com a finalidade de identificar a realidade e as necessidades de

cada organização para facilitar a construção de um plano de ação rumo à transformação digital.

8.3 O modelo de maturidade industrial proposto pelo SENAI se baseia no modelo desenvolvido pela Aca-

demia Alemã de Ciência e Engenharia, a ACATECH.

8.4 A avaliação de maturidade é pautada em três dimensões:

0 1. Estratégia e Organização

0 2. Manufatura e Cadeia de Suprimentos

0 3. Modelo de Negócio, Produtos e Serviços

8.5 O relatório contém as descrições da empresa em relação às dimensões acima e inclui os resultados da

empresa em relação à outras empresas em nível nacional, regional e do mesmo setor produtivo.

8.6 O relatório pontua as soluções e competências que melhor se encaixam ao perfil da empresa.

8.7 O cadastro realizado pela empresa é enviado via plataforma ao SENAI, sinalizando ao consultor visita à

empresa para validação da auto avaliação e elaboração de roadmap rumo à Industria 4.0, podendo ser:

.I J 4 J _

I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

-..JDF + Avançado A

U F + Produtivo 1 I

U
_/

F + Eficiente .

-__.-.-‹-..-.

íÀ

_.-___-_

1. Otimização: é indicado que a empresa realize a otimização dos_p_roces_sos fabris levando-se em

consideração as ferramentas da Manufatura enxuta e/ou a diminuição de seus custos por meio da

abordagem voltada à eficiência energética. Métodos voltados ao aumento de produtividade são

importantes para que a empresa passe a conhecer melhor suas deficiências e identificar novas I

oportunidades de melhorias antes de implantar a digitalização. A Capacitação das lideranças (alta e

média gestão) para a tomada de decisão sobre o tema indústria 4.0 é primordial.
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Sensoriamento e Conectividade: a empresa está pronta para dar o primeiro passo rumo à Indústria

4.0. Sendo assim, é necessário realizar o sensoriamento das linhas de produção conectando siste-

mas mecatrônicos e de tecnologia da Informação para potencializar os ganhos de produtividade,

conhecer os gargalos, tomar decisões com dados em tempo real para então se posicionar sobre a

adoção das novas tecnologias.

Visibilidade e Transparência: No terceiro estágio, o conceito de Indústria 4.0 começa a se tornar vi-

sível. Dados de processos já são capturados em tempo real por sensores, criando uma nuvem digi-

tal que deve auxiliar no processo de gerar conhecimento e tomar decisões em tempo real. A em-

presa já possui um nível de maturidade para introduzir novas tecnologias, realizar integrações mais

robustas entre suas linhas de produção e cadeia de valor para trabalhar fortemente com a inteli-

gência de dados.

Capacidade Preditiva: No quarto estágio, torna-se possível a utilização de dados e de inteligência

artificial para melhorar e aumentara eficiência e produtividade da sua linha de produção prevendo

e testando possíveis cenários.

Flexibilidade e Adptabilidadez No quinto estágio, os sistemas por si só, já estão aptos a identificar o

que está acontecendo, entender a causa, avaliar cenários possíveis e quais ações devem continua-

mente e automaticamente aplicadas além de proporcionar a possibilidade de responder de forma

rápida e flexível as demandas dos clientes, construir novos produtos e ofertas de serviços baseados

em suas experiências e cadeia de fornecedores.

9 SERVIÇOS A EXECUTAR

9 1 O Programa DF Mais Produtivo por meio da metodoIogia_da Manufatura_I_Enxuta será conduzido de

acordo com a metodologia abaixo descrita:

9 1 1 Prospecção (T0): Aplicação do Diagnóstico do Processo Produtivo (Anexo 1); Elaboração e assinatura

da Proposta Técnica Participação do Programa (Anexo 2)

9 1 2 Preparação (T1): Visita às empresas para a realização do diagnóstico do processo produtivo da! ' \

empresa e medição da situação inicial, definição do plano de atendimento e definição do Crono- `

grama de Execuçao;
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0 Abertura do Projeto com lideres da empresa
0 Reconhecimento da fábrica, produtos e processos

_  
...._..__...»‹....~.»..‹.-._...-._._....._ --.....-. _.-......... _.- ....-__.._ 1--. .._ ..._.......-.. -¬...._._..-_....._......,.. _ ...... ... ... ........-._~._.._ _ ......... _.. _ ... ... ..-_.- . _.. _. ...... ... _

0 Definição do setor/linha a ser mapeado Í
0 Treinamento de MFV
Í-1ÊÊÊ.Ê.9.$§9..99..ÍYIÍYI 55Íad_9._._Pf9$__ePÊ.e _ _ __ _.\.

Desenho do MFV - EP
0 Definição das ações de melhoria para o T2 t

§9_l_s_t_a-_s.¢_J_esisêd°rE§..s.s.Er_9ãRsã° I ME.di.sã°_I_Ri.¢_is,II _ _

9.1.3 Intervenção e melhoria no Processo Produtivo (T2): Definição e Implementação do Plano de Me-

lhorias, realizado em 2 momentos.

0 Treinamento de 1 ferramenta LEAN* a ser implantada
0 Verificação do Estado Presente (tempos, indicadores,

produtividade, etc) _

`I

0 Aplicação prática no setor (Kaizen) 1
0 Criação de Plano de Ação com envolvimento de toda a

equipe ,

0 Ajustes no processo `

9.1.4 Monitoramento (T3): Monitoramento dos indicadores para que a empresa pratique e assimile as

orientações das práticas da manufatura enxuta e definir planos para melhoria contínua;

0 Monitoramento das ações realizadas com base nos
indicadores

0 Definição de novas ações para execução pela própria I
empresa , I

,r

9.1.5 Validação dos resultados e encerramento (T4): Medição da situação final; Conclusão de relatórios
e Documentação das melhorias. Concordância para realização da última visita de monitoramento

do processo da empresa, que deverá ocorrer três meses após a conclusão. Essa última iniciativa va-

lida a sustentação dos resultados.

"TW

Í
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0 oTn'cl”ušão"d`osMreLIatoriose apresentaçao ina
0 Validação das ferramentas Lean implementadas e indicadores

____l-M.e..d_i_§.ã_9..Ei_Rali..- _  _   _ _. ._ _ _- _
0 Coleta de assinaturas para o relatório final
0 Apresentação Final do Projeto
0 Visita para Verificar Sustentação do programa (3 meses após o

término do projeto)
I.. .. ...__ _ ___ _._.._.__s..___.__ _ _ _. ._ .-._ _ .___ _. _ _ _ ._ ._ .___ . __. __.. __ _ .. _ . _.

Resumo do Atendimento:

'S FÉ¿i'¿¿"`š}Ê§tà}¿§§'át¿'M 'À šãzÊáë'i'MÉÃli}BÊÊzáÉÊ
(H) (T2) (T3)

24 horas 60 horas 20 horas ló horas

I20 horas

9.1.6 A avaliação dos resultados é realizada a partir de quatro indicadores:

I. Ganho de Produtividade; (Peças, lotes / tempo)
ll. Redução de Movimentações; (passos (pessoa) / turno)
Ill. Aumento da qualidade do Processo; (n9 peças/produtos retrabalho/turno)
IV. Retorno financeiro do Programa. (R5)

9.1.7 Formulários de Execução - Anexo I

0 Diagnóstico do Processo Produtivo
0 Proposta para Participação no Programa DF Mais Produtivo
0 Carta Boas Vindas Participação no Programa DF Mais Produtivo
0 Relatório Acompanhamento
0 Avaliação de Satisfação
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9.2 O Programa DF Mais Avançado, composto por uma plataforma de competencia e metodos de consul-
toria em digitalização e conectividade, com foco em garantir a sustentação dos resultados e novo ga-
nho de produtividade de empresas que já receberam uma consultoria em manufatura enxuta

9.2.1

0 Implantar Tecnologias para captação de dados e gestão em tempo real na linha de produção

......_......-.-ni.FIBRA
sas:

SENAI
_L_.O

O Programa DF Mais Avançado tem como premissas as seguintes propostas de valor

0 Ter acesso as informações da produção na palma da mão
0 Transformar dados e informações em conhecimento para apoiar a tomada de decisão
0 Implantar ferramenta para gerenciamento de indicadores de produçao para aumentar a produtivi-

dade e reduzir desperdícios
0 Segundo passo para Indústria 4.0

9.2.2

9.2.3 Digitalização e Conectividade: Preparação e setup; Intervenção e Capacitação

" d d h

O Uggrade Tecnológico será conduzido de acordo a metodologia abaixo descrita

Digitalizaçaoeconectivi a e(60 )

Preparação e setup Intervenção Capacitaçao
(20h) (20h) (20h)

9.2.4 Sustentação: Ciclo PDCA e autossuficiência

Sustentação (100h)

PDCA e Autossuficiência
¬ (100h) A

9.2.5 A empresa aderente ao Programa DF + Avançado terá como contrapartida o investimento da aqu -

sição do software (licença de 1 ano) e hardware, estimado em RS 8 000 00 (oito mil reais)

9.2.6 A avaliação dos resultados é realizada a partir de quatro indicadores

I. Ganho de Produtividade; (Peças, lotes / tempo)
II. Aumento da qualidade do Processo; (n9 peças/produtos retrabalho/turno)
III. Disponibilidade
IV. Retorno financeiro do Programa. (RS)

9.2.7 Formulários de Execução -Anexo ll

0 Diagnóstico de Aderência
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9.3 O Programa DF Mais Eficiente por meio da aplicação de uma abordagem sistemática para o Aumento

da eficiência energética de sistemas_produtivos, por meio da análise e melhorias no consumo de

energia de recursos de produção no chão de fábrica de indústrias, utilizando como base as premissas

da ISO 50001.

9.3.1. O foco é dado a equipamentos, máquinas, insumos energéticos ou processos identificados com maior

potencial de redução de custo e consumo de energia em curto e médio prazo. Foram definidos quatro alvos

prioritários: sistemas de iluminação, sistemas motrizes, sistemas térmicos e de refrigeração e sistemas de

ar comprimido.

9.3.2. Paralelamente, é realizada uma análise tarifária para verificação de possibilidade de ajuste no perfil

consumidor e melhor enquadramento para redução de custos.

9.3.3. A consultoria de 140 horas, divididas em quatro fases: identificação de usos finais e cargas alvo; cole-

ta e análise de dados; apresentação da proposta de intervenção; e implementação de soluções e acompa-

nhamento, será conduzida de acordo com a metodologia abaixo descrita:

9.3.3.1 Sistemas de Consumo Passíveis de Análise:

Motores Elétricos

S`stemas de Iluminação

S`stemas de Ar Comprimido

S`stemas de Climatização

S`stemas de Refrigeração

S`stemas de Ventilação

S`stemas de Exaustão z

S`stemas de Geração de Frio
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9 3 3 2 Metodologia

Análise das Contas de Consumo Energético: Verificação do histórico de contas de consumo de

energia elétrica da Empresa para análise se a tarifa paga está adequada.

Levantamento de Dados Gerais na Planta da Empresa: Verificação em loco das fontes de ener-

gia existentes na empresa e a configuração dos elementos consumidores alocados.

Identificação dos Principais Potenciais de Consumo Energético: Análise dos dados coletados

nas duas etapas anteriores para traçar o perfil energético da empresa.

Definição dos Potenciais de Consumo que serão trabalhados: Reunião com o empresário para

demonstrar as análises até então realizadas e apresentação do perfil energético da empresa.

Análise Particular dos Elementos Consumidores: Levantamento de dados particularizado de

cada elemento consumidor de energia definido na etapa anterior, seguindo de uma análise de

cada elemento consumidor de energia.

Soluções de Redução do Consumo Energético: elaboração das soluções de intervenções de

acordo com os dados coletados, compilados e analisados na etapa anterior.

Planejamento das Intervenções: planejamento da execução das intervenções definidas.

Acompanhamento das Intervenções: acompanhamento da execução das inten/enções plane-

jadas.

Resultado Final: apresentação para o empresário dos resultados finais medidos de acordo com
I
I

as intervenções realizadas.
I.

_ "*×\
Resumo do Atendimento: '

Análises e Acompanhamento das \/L “
~ - ISoluçoes intenrençoes na Empresa

120hs zghs
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9.3.3.4 A avaliação dos resultados é realizada a partir de oito indicadores

I. Redução do consumo energético
II. Redução do custo energético
III. Redução de consumo/ano
IV. Redução de custo/ano
V. Emissão de CO2
VI. Usina Equivalente
VII. Casa Equivalente
VIII. Payback

9.3.3.4 Formulários de Execução -Anexo III
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0 Ficha de Informação da Empresa
0 Termo de Adesão

ÊEZEIE

0 Checklist para verificação de utilidades elétricas
0 Avaliação de Satisfação
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10 RESULTADOS ESPERADOS - GERAL

10.2 Para cada atendimento de empresa são esperados os seguintes produtos:

10.2.1 Produto Parcial por empresa contendo:

10.2.1.1 Diagnóstico da empresa, em forma de questionário; mapa fluxo de valor (situação presente,

indicadores e a medição inicial das empresas) e documentação fotográfica da situação presente do

processo produtivo nas empresas.

10.2.1.2 Planos de melhorias (Kaizen) nas empresas e relato da implementação dos planos.

10.2.2 Produto Final por empresa contendo:

10.2.2.1 Análise da fase de monitoramento, Indicadores e definição de plano para melhoria contínua

em cada empresa.

10.2.2.2 Medição da situação final, com a análise do índice de produtividade nas empresas, a con-

clusão dos relatórios de cada empresa participante e documentação fotográfica da situação pre-

sente do processo produtivo nas empresas.

11 REsuLTADos Esi›ERADos - EsPEcíFIco
11.1. Até 300 (trezentas) empresas atendidas no Programa DF + Produtivo e aumento médio de produtivi-

dade de 20% nos processos aplicados;

11.2. Até 150 (cento e cinquenta) empresas atendidas no Programa DF + Eficiente e redução média de 10%

no consumo energético;

11.3. Até 150 (cento e cinquenta) empresas atendidas no Programa DF + Avançado e aumento médio de

produtividade de 10% nos processos aplicados;

12 DA DIVULGAÇÃO E DOS DIREITOS SOBRE OS PRODUTOS, CONHECIMENTOS E TÉCNICAS GERADOS

12.2 Os produtos, conhecimentos e técnicas gerados pela presente cooperação poderão ser divulgados ao

público em geral, inclusive por veículos de comunicação de massa, desde que mediante prévia revisão

do conteúdo e autorização expressa e por escrito, em meio fisico ou eletrônico, dos Partícipes, e que

não estejam revestidos de sigilo em decorrência da legislação.

12.3 Em toda divulgação deverá haver referência aos Partícipes, contendo o nome e/ou a logomarca.

12.4 Qualquer Participe poderá, a qualquer tempo, requerer a exclusão de seu nome e/ou logomarca dos

documentos de divulgação, bastando para isso uma simples notificação ao outro Participe, por escrito

e em meio físico ou eletrônico.

12.5 Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação

ou divulgação das ações e atividades realizadas, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas,
\i
¬,\^\
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combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de

índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

13 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

13.2 O acompanhamento/ fiscalização ocorrerá até a entrega dos produtos, podendo para tanto ser mar-

cadas reuniões, envio/recebimento de comunicações, incluindo nessas mensagens eletrônicas, deven-

do ser informado do andamento dos trabalhos, por meio de relatórios periódicos, bem como visita in

loco para certificar sobre alguma situação ou outro caráter especial.

13.3 Caberá à FAPDF estabelecer a periodicidade do envio dos relatórios.

14 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.2 Os resultados serão avaliados pela FAPDF, tornando como base os indicadores definidos no âmbito

dos Comitês de Governança do Programa.

14.3 A prestação de contas será gerada pelos sistemas de acompanhamento de convênios (SIGGO) e avali-

ada, no campo técnico, pela Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação - SUCTI da FAPDF,

que emitirá parecer circunstanciado acerca dos resultados alcançados.

15 FORMATO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

15.2 Os produtos deverão ser escritos, editados e impressos em língua portuguesa. O seu conteúdo deverá

ser disponibilizado em meio digital através de arquivos compatíveis com o pacote Office da Microsoft.

16 cRoNoGRAMA DE ExEcuçÃo

MEIAS ATIVIDADES
# A Descrição

# _
Descrição INDicADoREs Físicos DURAÇÃO

Início Fim
1 Atender até

200 empresas
no Programa
DF+Produtivo

1 Consultoria em Manufa-
tura enxuta conforme
metodologia descrita

I. Ganho de Produtivida-
de; (Peças, lotes / tempo)
II. Redução de Movimen-
tações; (passos (pessoa) /
turno)
III. Aumento da qualidade
do Processo; (n9 pe-
ças/produtos retraba-
lho/turno)
IV. Retorno financeiro do
Programa. (RS)

Novembro/19 Novembro/21

2 Atender até
200 empresas
no Programa
DF+Eficiente

Consultoria para au-
mento da eficiência
energética de processos
produtivos

I. Redução do consumo
energético
II. Redução do custo
energético
III. Redução de consu-
mo/ano
IV. Redução_de custo/ano

Novembro/19 Novembro/21

lI
I
I.

I

I

II
Ii

_»-H'-`

I

_/ `
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V. Emissão de CO2
VI. Usina Equivalente
VII. Casa Equivalente
VIII. Pax/back

17 INVESTIMENTO

Produtø DF+P_ Hmas de "abam V::,Í,'s:Ít2f;Êä° A T°taI(R$)  
Atendimento de até 120 horas por em- R$150,00 Rs 1_800_000_00¡anO
100emEfÊ§‹?$Íu3"° E  u_E!“”%§Êuuu_uuuuu T E E E

Atendimentode até 140 horas porem- R$15O_O0 R$1_O50_O00_00¡ano
W509emPfe3a3Íu3Ú°uuuuuuo E Presa E _ E

__ _ Produto DF+A _ _H°r_as_detraba'h° VÉ::1;:?t|gf{Ê§l° Total (R$) _
Atendimento de até 160 horas por em- R$150_O0 Rs 1_20O_O0O_00¡an0

QO empresas/ano presa _ __ _ _
___ TOTAL R$ 4.050.000,00/ano

E  ToTAL E' Rs s.ioo.ooo,oo em "
_ _ _ __ _ _2a_r]os _

Valores já consideradas as despesas diretas e indiretas da execução da consultoria.

18 CONTRAPARTIDA

O SENAI DF realizará as atividades listadas abaixo como contrapartida econômica do projeto.

ATIVIDADES _ _ _ _ Estimativa
_ _ TT Dešcriëo _ __ T T T _ __ __

T T_Gestão Adrninistrativa - Escritorio de Projetos R5 300.000,00 TT _
oeztâe operetienei - cemitê Téceiize e eetretégite O Rs 25000000 _
jrememeeteEquipe T T Rs 25.000,00 __ ___ T T
Lançamento Prograrna_________T__ TT _____ _ _ R5 5.000,00 _T T T
Divulgação do Programa no DF _ ___ R5_l_50.000,00 __ T
Elaboração e Produção Material e Peças de DivulgaçãoT_T _ _ RS 30.000,00 ____ T T
Equipamentos e_a_cessÓ_rios para execução dos serviços ___ _ _ __ RS 50.0_0_0_,_00 _ __

__ totet _ Rs 810.000,00 _
PERCENTUAL DO PROJETO 10%

19 CALENDÁRIO DE LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

ATIVIDADES _ _ __ PERÍooo____ _
T _ T j _ __

Lançarnento do Programa 1 Setembro/19 _ T
Workshop nas Regiões Administrativas do DF _ _ Outubro a I\|ovemb_ro/TlT9 ~TSemanalmente
Workshop ACDF _ Outubro/19
Workshop Sindicatos das Industrias do_DE TT T A Outubro a Novembro/19 -TSernTanaI@_ente T
Workshops SEBRAE DF _ __ A OutubroTaThlovembrTd/TE) - Semanalmente T T _
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Razão Social:

Contato:

F|Bfl'À
SES!

SENAI
IEL

ANEXO I

Diagnóstico do Processo Produtivo (T0)

. _ I . . . . . I . . I . . .I .,,. .I _- _. 5 . _ .. _ ._ .___ _ ,..__ ,. .t

Dados da Empresa

Email do Contato: Telefone:

E×portador:( )Sim ( )Não

Potencial E×portador:( )Sim ( )Nao

Endereço:

rw

Cidade: Estado:

Site da empresa

Setor Produtivo: Segmento Produtivo:
-z;-z. - sz. __-:::-:: - '- .

Porte

Microempresa - Abaixo de 11 funcionários Faturamento:

Pequena empresa - Entre 11 e 40 funcionários EI Receita Bruta anual igual ou inferior é RS
Média empresa - Entre 41 e 200 funcionários 3.600.000,00

Grande empresa ~ Acima de 200 funcionários III Receita bruta anual superior a RS 3.600.001 00
.~‹i‹l-I I I, me-. i‹¡u..i..iv‹.ii_. I iii ›¬I›.«‹|i‹e‹ M. ¬››âu‹-‹..u~‹v-fi..-.__ .-›-›w«‹w-.›-‹›z‹......-»».- -._---z--.eti-›‹~.v.‹z~‹:---¿._ ,: -z-é.-t; .. -- -. _. -I \ «‹ - ‹ . . . ¬

Aderência do processo produtivo às ferramentas da Manufatura Enxuta (Descrever)
.- .I - .»-..é.‹-.»‹..~..-t-.. ser ‹....i i‹-ni.. zu I‹tI.›..‹iii ‹ .. .i..›, ,....e.... ....¬ ... ...»._.. \ .›.....¬_._,...¬..¬ _. ... ._.......z... _.4z.z....._._ _ “_ _ I

_. _ , ,_._._ _ , ,W ,,~.,_.¬- ... _+~,_.,~_ , ,_ |_,_,.‹._. -_ .. ... .. _. _.. .. ¡¡ - - - .¡.¡.. ,_ . < _

Disponibilidade de pessoas para se dedicar ao projeto

il..-., ....t-.i,‹.. :_¬_:_:_ :>-_ ---ú -›-z-, z.zzt-ea .ct-_-,«‹_ .<~_. ;-z zz. zz - ›__ _ .. - ;-; ~ z;ó _ -_ \¡_ -. _

Variação de Demanda (processo em operação)
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IEL

ANEXO I
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. _ I . . . . . I . . I . . .I .,,. .I _- _. 5 . _ .. _ ._ .___ _ ,..__ ,. .t
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Potencial E×portador:( )Sim ( )Nao

Endereço:

rw
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Setor Produtivo: Segmento Produtivo:
-z;-z. - sz. __-:::-:: - '- .

Porte

Microempresa - Abaixo de 11 funcionários Faturamento:

Pequena empresa - Entre 11 e 40 funcionários EI Receita Bruta anual igual ou inferior é RS
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Grande empresa ~ Acima de 200 funcionários III Receita bruta anual superior a RS 3.600.001 00
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Variação de Demanda (processo em operação)
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FIBRÀ
SESI

SENAI
IEL

›I_u~w- eta- z

IHII-I-u-_.‹-zfl¬u .iriw mn-r:-uz~.LI'¢‹.›.-m-It: .¬¬..‹. -uszmlnõ-tz.. ... oww-ef ~|.¢..‹.u¢_I . 1..-_M.¡›‹-.u..».._-._-»‹.z.¡ I.-. wav à; .. _~::_-_- ..»v.. zu ---.› I

Verificar se há estoques, desperdícios em processo (Especificar)

.- .L _.._¡....4›,;L|I_1...Ij_._.,..... .- ,Ie .. ea››, _v»-W.-I‹»...iz.ç‹_\m.›_..-_zx.t.-,_.»z;°‹.I›..r.›-z~,‹.‹..s›=.z,.._z;-+.,z»;. .z;..z;...;,¬..._ ....__.....« .

Gestãovisual (or a' " ' 'g mzaçao, Indicadores, quadro de produção)

8' H 2"' M as fu ea zm ama; M.-eu »Im;u.Iz mnmumwzi eu mamae: me mvxm 1 xa-.me-t Q-¢mz‹›-_›~›I°›xt‹›,~-I we-Htewrnvmw'-em w-› - we. ~ I 1.' ‹--

Planejamento de rod
»-›--‹I~»--- .rw-I I. .H . ..

ii .ze ...il z .-

-1 I

p ução (Existe? É seguido?)
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Há trabalho padronizado (T ` ”
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em Instruçoes, Manuais)
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Locak
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NTANI E DA EMPRESA
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FIBRA
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PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DF MAIS PRODUTIVO

Unidade Emissora:

N° da Proposta: U

Nome Contato: U

Telefone: U

III Revisão:

Data Emissão:

Validade:

E'ITlaIIÍ U

INFORMAÇÕES Do CLIENTE

Empresa:

Endereço:

Nome do Contato: 3
IIFone:

CNPE 3

APL U

II

II

Setor: U

E-mail: U

CNAE U

INFORMAÇÕES Do PRODUTO
(`().\ISL5LT()RIA .

_ I .l ‹-›_.I‹~.

DF Mais Produtivo

... . ..›..'i_. ...... _ __ ›‹ .. _

(H _ __ Implantação de ferramentas de Manufatura Enxuta, buscando a otimização do processo
l 0 l\`tTlS“I I produtivo e aumento de Produtividade.

_ ... _ __ .‹ ‹.‹. .fz -:Ei _ I__e _ _
I

I

. ... _. _;._.› _=;z‹.‹‹ _=: _ .›z _. _ .. .

\IIeI‹›tlolugi:-I Programa DF Mais Produtivo
_ . . _ _ _. . I .,_....Ê.,_.,_ ..

I 3
II

eaipelee empreeeseeeieziizeee; I
Melhoria no ambiente de trabalho;
Reconhecimento e eliminação de desperdícios, com redução de custos;

l1‹~sIIlI=ul‹:›.s l?1s|›eI°a‹l‹›s _ II Maior capacidade de resposta às demandas dos clientes; I
'I

_ _ _ . _.. ¿__

l§\cltIs‹`Ies de escopo _ Ú

líqtiipaitieritris Neces- I C]
_×zirios In frzreslrutu ra Ç

II
II

Maior flexibilidade frente às mudanças;
Aumento em 20% da produtividade no setor no qual serão aplicadas as ferramentas.

I.
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(:'‹:›z\IstfI.T‹›ItTIAA T I

_ EI

EI
_ _ ' CI

Responsahilitlatles do ` EI
cliente A

T CI
EI

_ . I.. _.

' CI
\'aloI' tlo l-'r‹›_‹¿ranI:I

‹ . .. . ._ - I... .I:I
(mitlições de Paga- U

mento

EQUIPE DO PROJETO

Nome

EI

III

EI

Nome

CI
CI

DIRETRIZES GERAIS

Item

" ' na
ses:

saum _
IEL -

DF Mais Produtivo

Garantir envolvimento e disponibilidade da equipe nas atividades do Programa em sua Em-
presa;
Participar ativamente de todas as ações do Programa;
Todas execuções das amostragens devem ser realizadas pelos colaboradores da empresa;
Disponibilizar colaborador responsável pelo fornecimento das informações necessárias
para 0 andamento do projeto;
Realizar as orientações e planos de Ação elaborados;
Aumento de 20% de produtividade está condicionado à realização das atividades propostas
pelos consultores.

RS 18.000,00

Valor 100% Subsidiado. Valor a pagar RS 0,00

Pagamento de multa no valor de 50% do valor total do Programa em caso de descum-

primento das Responsabilidades, desistência sem justa causa.

SENAI

Função Contato
_ _, _, _, z. _ _ __ __

1 Cl
EI

CI

E M P R IÊ A _”

CI

CI

CI

I

Função Contato i
I

CI
CI

'CI

Detalhamento

__ _ j EJ Ao que se trata da divulgação dos resultados obtidos através da aplicação deste Programa
I*'I't`*td*(_`1Id*1- _ . . _ _. .. . .__ ,_O ' 'L '_ 0' ' U I DF Mais Produtivo, e premissa para participaçao do mesmo, a autorizaçao previa por parte

clalldade _ da Empresa participante.
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_.. _ . _, ..._ . _. a‹ ›i..-._j-f.

CI
.‹

Política de lnadini- *Í
plêneia

FIBHÀ
SESI

SENAI
IEL

'i.z _- ,... it- ;- ›----z~_-_- › _.. .- ‹ - ‹ ~ t

INVESTIMENTOS/ACEITE
. ._ .. . -- ._ _-. __..._.-. ._.,.._ __

Produto Produto Ateito° RS Total por Produto

P|'TQgITaITIa IVIÔIS PTÓCIULIVÔ un Não

. .._. .. ....I-t.._.

Valor Total da Pro- ;_ U
posta _

_ ,_ _ .__ - ,-, _- -:_.;_;,_,__. I- ..___._› . _, .

¬ _ I CII~ormas de Aceite
.. ......_ ._ ,__ . . ...-,. _._ ....._!>‹

¡ 1) CI
Atitorização para _ U

uso dos Dados *
i

__ _ ,_ .,,_, _ _ 1,.

Responsável pelo D
Aceite .

., ._ , _. . ._ ___ _. ,tw _ _ ___' __,

t

Assinatura § CI
__ t -. _ _ . .__ __-_-_-1 . . __.._ _ __

Data do Aceite Â CI

* Obrigatório para

Data:

e--... .- _‹ _.-¡ ...-. .-_- ... _;. --

._‹‹._ . ...._ . - .z _..›z. .

RS 0,00

Caso seja aceita a presente proposta n9 xx/yy, favor enviar a confirmação preenchida desta
tabela por e-mail: XXXXXX@XXXX XXX XX

*Autorizo a divulgação dos resultados gerados na Empresa pelo Programa
Autorizo o uso das imagens da Empresa nas Divulgaçoes do Programa

EI Autorizo o uso dos dados da Empresa bem como as imagens nas Divulgações do Programa

no Programa DF Mais Produtivo

NOIVIE REPRESENTANTE SENAI ~« F TVJ -S I\IT”I`\I Â _

l)etaIhamento

A falta de pagamentos da multa autorizara o SENAI, não so a inscrever o nome do devedor
no Sistema de Proteção ao Credito (SPC) ou SERASA bem como interpor cobrança judicial,
acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorarios advocaticios, indepen-
dente de quaisquer avisos ou notificaçoes judiciais ou extrajudiciais, sem prejuizo das san-
ções administrativas e academicas cabiveis
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CARTA BOAS VINDAS PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DF MAIS PRODUTIVO

Prezado (a) Sr. (a). Nome empresário,

É com imensa satisfação que Comunicamos o inicio do atendimento referente ao Programa Brasil
Mais Produtivo na empresa Nome da empresa, no dia xxlxxlxxx, às x:xxh_

Esperamos que esta parceria traga resultados expressivos de aumento de produtividade para sua
empresa.

O consultor escolhido para seu atendimento foi o Nome consultor.

Segue abaixo o cronograma de todo o atendimento para facilitar seu planejamento e disponibilidade:

Anexar Cronograma

Pedimos a gentileza no cumprimento das datas propostas, visto que não ha flexibilidade de agenda
do consultor devido a vários atendimentos sendo realizados em paralelo. Caso a data não seja cumprida não
podemos garantir o subsidio do governo Federal que corresponde a 83,33% do valor da consultoria.

Vale ressaltar que para o bom andamento da consultoria e para alcançarmos os resultados almeja-
dos, é necessario que a equipe Lean que sera formada com membros da propria empresa (contrato CLT) es-
teja engajada e comprometida com as ações propostas e deve estar disponível para acompanhar o consultor
nos dias em que o mesmo estiver na empresa.

Para que os resultados do programa sejam comprovados, serão necessários os registros fotografi-
cos do antes e depois da consultoria. Conforme nosso contrato, estes registros, assim como todas as demais
informações coletadas, estarão protegidos pela Cláusula de Confidencialidade e serão utilizados única e ex-
clusivamente para a obtenção dos resultados propostos. Portanto_ contamos com a colaboração da empresa
para o desenvolvimento destas atividades.

Sem dúvidas a consultoria para implantação da metodologia Lean Manufacturing na Nome da
Empresa será um sucesso!

Aguardamos uma resposta de aceite do cronograma.
t__

.lY-\
Atenciosamente,

Nome Representante SENAI De Acordo.
Dados representante SENAI
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Razão Social:

Contato:

FIBRA
SESI

SENAI
IEL SENAI

Diagnóstico de Aderência (T0)

Dados da Empresa

Email do Contato: Telefone:

Endereço:

Cidade: Estado:

Site da empresa:

Setor Produtivo: Segmento Produtivo

Porte

CI Microempresa - Abaixo de 11 funcionários Faturamento:

CI Pequena empresa - Entre 11 e 40 funcionários

CI Média empresa ~ Entre 41 e 200 funcionários 3.600.000,00

El Grande empresa - Acima de 200 funcionários CI Receita bruta anual superior a RS 3 600 001 00
__ _ V _ t V 1 «V VV_‹ V....i _ _ ij; _i i.__ ..1

Processo produtivo

U Manufatura discreta (contagem de peças/unidades/caixas)

U Produção seriada (os mesmos produtos são fabricados sempre, ou seja, não se trabalha por projeto ou com
produção unitária)

El Contagem da produção por produto ou por ordens de produção (integração possivel para importação das
ordens)

Infraestrutura

U Linha de produção já passou pela metodologia Iean manuƒcicturing

U Possui rede wi-fi

tl Possui computador/celular/tablets para apontamentos manuais

_ Vz. V. _ . _ ._,_.V

A empresa é aderente ao projeto?

Aderência ao projeto

A empresa possui aderência em todos os pontos citados anteriormente?

Caso não possua, justifique dando seu parecer para realização do projeto nela
ii ‹‹‹›.‹t.' .\›.ts.v..

Registro Fotográfico

Cl Receita Bruta anual igual ou inferior e RS
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PROPOSTA PARA PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA DF MAIS AVANÇADO

Unidade Emissora:

N° da Proposta:

Nome Contato:

Telefone:

U Revisão:

U Data Emissão:

U Validade:

U E-mãlffi U

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Empresa:

Endereço:

Nome do Contato:

Fone:

CNPJ:

APL

II

II

3 Setor: 3

3 E-mail: 3

3 CNAE 3
3 Segmento 3
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Respiiiisâihilidades do
cliente

e-..i.V ›. VV›¬ ia., . z.,z.,_V-... . _

DF Mais Avançado

.z ...i ‹...,_‹.~-..V1..Y.-_.: .Vz¬z.-f - ..- -‹. < _-if ...._.z Vf..» ._ _ _ _ _ _ ~

Aumento de Produtividade por meio de upgrade tecnológico e mudança de cultura na gestão
do chão de fábrica.

Programa DF Mais Avançado - Digitalização e Conectividade.

EI Monitoramento da produção em tempo real; [_
EI Maior eficiência produtiva;
CI Maior previsibilidade de produção; __
CI Aumento da produtividade no setor no qual será instalado o hardware. Í

Cl Disponibilidade de rede wi'-ƒi. \

El Garantir envolvimento e disponibilidade da equipe nas atividades do Programa em sua Em- \«¡
presa;

Cl Participar ativamente de todas as ações do Programa;
EI Todas execuções das amostragens devem ser realizadas pelos colaboradores da empresa;
EI Disponibilizar colaborador responsável pelo fornecimento das informações necessárias

para o andamento do projeto;
EI Realizar as orientações e planos de Ação elaborados;
CI Aumento de 10% de produtividade está condicionado à realização das atividades propostas

pelos consultores.

1,, V V. _ _
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CI
(`‹›iitliçi`ies de Paiva- 'r¬ CI Pagamento de multa no valor de 50% do valor total do Programa em caso de descumpri-

muito V
I

EQUIPE DO PROJETO

Nome

CI

CI

EI

Nome

CI

CI

DIRETRIZES GERAIS

I tem Ç

S _ L _ 1; ij
Politica de (.onfi‹ílen- ¿.

irialitlade

A ci
Política de Inadim- _

plêiicia Í

INVESTIMENTOS/ACEITE

FIBRA
SESI

SENAI
IEL

DF Mais Avançado

¡m¿_$¡¡m,_.n¡,,S \ EI RS 5.000,00 (Software e Hardware)

Valor 100% Subsidiado. Valor a pagar RS 0,00

mento as Responsabilidades, desistência sem justa causa.
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V. . .

A Contato

CI

CI

CI
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 \l
I)etallia mento

Ao que se trata da divulgação dos resultados obtidos através da aplicação deste Programa
DF Mais Avançado, é premissa para participaçao do mesmo, a autorizaçao prévia por parte
da Empresa participante.

A falta de pagamentos das parcelas autorizará o SENAI, não só a inscrever o nome do deve-
dor no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) ou SERASA, bem como interpor cobrança judi-
cial, acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, inde-
pendente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo das
sanções administrativas e acadêmicas cabíveis.

V _ ._V ___ _-V-¬¬- ¬- › . ›. _ . -

Protluto Produto z-\ceito'.' RS Total por Protliilo

Programa DF Mais Avançado

\'aIor Total da Pro-
posta

Sim Não 32.000,00

l CI RS 5.000,00
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Produto ‹ Produto Aceitii? RS Total por Produto
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Forma de Paga- U
mento ¿

_ _ -Ç EIl‹ornias de Aceite I
V V _; V‹ .. z ‹.... ..._ _ V V.. . .V.›». V›z¿'. i.:.». V
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Responsável pelo D
Aceite É

_ z›..- -‹ V ‹ .V ‹ V i ...› 'i' --

Assinatura ; CI

Data (lo Aceite A EI

V._. . _ . ....V .-V. 1. ._ ‹ . H :__ .. . ._i,. ›..:_-__ -_ n. _. - - -- -...V - ‹ -‹‹ Vzz- . «V

A forma de pagamento negociada de acordo com as necessidades do cliente.

Caso seja aceita a presente proposta n9 XX/yy, favor enviar a confirmação preenchida desta
tabela por e-mail: XXXXXX@XXX×.XXX.XX

.,.__..._ .._..._...1_,.,.._... _ ._ _ . ...f _ . z-. . . _ . _ _ _

*Autorizo a divulgação dos resultados gerados na Empresa pelo Programa DF Mais Avançado.
Autorizo o uso das imagens da Empresa nas Divulgações do Programa DF Mais Avançado.
Autorizo o uso dos dados da Empresa bem como as imagens nas Divulgações do Programa DF
Mais Avançado.
*Autorizo o uso dos dados armazenados na plataforma MlnA para uso interno do SENAI com
a finalidade de construir e analisar os indicadores do setor industrial em âmbito regional e
nacional. Os dados da empresa serão utilizados de forma anônima e agregada, jamais sendo
utilizados ou visualizados de forma individual.
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* Obrigatório para participação no Programa DF Mais Avançado
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CARTA BOAS VINDAS PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DF MAIS AVANÇADO

Prezado (a) Sr. (a). Nome empresário,

É com imensa satisfação que comunicamos o inicio do atendimento referente ao Programa DF Mais
Avançado na empresa Nome da empresa, no dia 1-‹:×l›o‹/›‹×›:, às rtzxxh.

Esperamos que esta parceria traga resultados expressivos de aumento de produtividade para sua
empresa.

O consultor escolhido para seu atendimento foi o Nome coristiltor.

Segue abaixo o cronograma de todo o atendimento para facilitar seu planejamento e disponibilidade:

Anexar Cronograma

Pedimos a gentileza no cumprimento das datas propostas, visto que não há flexibilidade de agenda
do consultor devido a vários atendimentos sendo realizados em paralelo.

Vale ressaltar que para o bom andamento da consultoria e para alcançarmos os resultados almeja-
dos, é necessário que a equipe formada com membros da própria empresa (contrato CLT) esteja engajada e
comprometida com as ações propostas e deve estar disponivel para acompanhar o consultor nos dias em
que o mesmo estiver na empresa.

Para que os resultados do programa sejam comprovados, serão necessários os registros fotográfi-
cos do antes e depois da consultoria. Conforme nosso contrato, estes registros, assim como todas as demais
informações coletadas, estarão protegidos pela Cláusula de Confidencialidade e serão utilizados unica e ex-
clusivamente para a obtençäo dos resultados propostos. Portanto, contamos com a colaboração da empresa
para o desenvolvimento destas atividades.

Sem dúvidas a consultoria para implantação da metodologia Digitalização e Conectividade na Non
da Em presa será um sucesso! Y

Aguardamos uma resposta de aceite do cronograma. V,
l

`l

Atenciosamente, l

l
:f\loi“ri.VV;> l'#:epresentéiin:te SENAI De Acordo T T
Dados rrârpresentartte SENAI I

/ / 2017

Nome empr'eSãr"i cV
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Avaliação de Satisfação
__Ir M  M Mit __

Unidade: Periodo de execução

Empresa: Nome do Consultor: I
Linha de seiviço: Consultoria Programa DF Mais Avançado do Serviço:

_? Yfi

N° da Proposta: Data:
u M 1 M sí ,ii I _

__;_¿_- ,q-:';“ __ _ _ _--É _ _

I I `foof Vlfy fee: «oe Vea* feeV

1 2 3 4 5 6
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Marque a coluna referente ao grau de satisfação, sendo a coluna 1 o mais insatisfeito e a coluna 6 o mais satflsfeito.

Categorias Nd T T Qual oseu nivel de satisfação em relação... T TT _ Ç . TT
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1 ao sigilo profissional demonstrado pela instituição?
Ét' ` 'l f`s `onal _ _ ---- ___ _ _ V- - - -

'Ca e S|g| O pro I SI 2 aos principios éticos demonstrados pela instituição?

1 aos resultados obtidos?
Prazos e Resultados -V _ E - E E *-2 ao cumprimento do cronograma?

3 à execução dos objetivos contratados?

TT 1TTT ao dominio doTtema?TTTTT

2 ao planejamento claro e detalhado das atividades?

TT T3 T à clareza da nTietodoTloTgTiaT utilizada? T T T T

Consultor ÀT ã objetividade na reTsoliÍçãTo de problemas? T

5 à produção de novas ideias para a organização?

6 a postura profissional ? T T TT T T

1. Observações /Comentários: ñ __ _ _

_.\\

l

_--zzfizz __ zzzzzzzzz: __ f,______z_-_-z -z _fz___z_z_¬zz_¬¬zzzzz_zfz __ _ _ _ _ __ ______________f__f_f_;í:;fl____ __ __________ _ __ ______ _E_f

NOME REPRESENTANTE SENAI NOME REPRESENTANTE DAE. PRI:-SA

i

\l
i
\
l

FIBRA
SESI

SENAI
IEL

Avaliação de Satisfação
__Ir M  M Mit __

Unidade: Periodo de execução

Empresa: Nome do Consultor: I
Linha de seiviço: Consultoria Programa DF Mais Avançado do Serviço:

_? Yfi

N° da Proposta: Data:
u M 1 M sí ,ii I _

__;_¿_- ,q-:';“ __ _ _ _--É _ _

I I `foof Vlfy fee: «oe Vea* feeV

1 2 3 4 5 6

'Õ :D

Marque a coluna referente ao grau de satisfação, sendo a coluna 1 o mais insatisfeito e a coluna 6 o mais satflsfeito.

Categorias Nd T T Qual oseu nivel de satisfação em relação... T TT _ Ç . TT
\~'¬...›~" `\../ `~:¬.../' `~¬¬..-.~" *---..

1 ao sigilo profissional demonstrado pela instituição?
Ét' ` 'l f`s `onal _ _ ---- ___ _ _ V- - - -

'Ca e S|g| O pro I SI 2 aos principios éticos demonstrados pela instituição?

1 aos resultados obtidos?
Prazos e Resultados -V _ E - E E *-2 ao cumprimento do cronograma?

3 à execução dos objetivos contratados?

TT 1TTT ao dominio doTtema?TTTTT

2 ao planejamento claro e detalhado das atividades?

TT T3 T à clareza da nTietodoTloTgTiaT utilizada? T T T T

Consultor ÀT ã objetividade na reTsoliÍçãTo de problemas? T

5 à produção de novas ideias para a organização?

6 a postura profissional ? T T TT T T

1. Observações /Comentários: ñ __ _ _

_.\\

l

_--zzfizz __ zzzzzzzzz: __ f,______z_-_-z -z _fz___z_z_¬zz_¬¬zzzzz_zfz __ _ _ _ _ __ ______________f__f_f_;í:;fl____ __ __________ _ __ ______ _E_f

NOME REPRESENTANTE SENAI NOME REPRESENTANTE DAE. PRI:-SA

i

\l
i
\
l



Learning - Lições Aprendidas

Unidade: Período de execução
Linha de ser- Consultoria Programa Indústria Mais Avançada dO Se|'ViÇO:

Empresa: Nome do Consultor:
|3f=a__.____. $ s___

Lições Aprendidas Sugestões de Melhoria

4 : 77

 N o M E aEl=›REsENTANTEsENAi No|vlERePResENrANTEoAs;mâãREs,âi

\
V

ll

l

\
\

w

`\

Learning - Lições Aprendidas

Unidade: Período de execução
Linha de ser- Consultoria Programa Indústria Mais Avançada dO Se|'ViÇO:

Empresa: Nome do Consultor:
|3f=a__.____. $ s___

Lições Aprendidas Sugestões de Melhoria

4 : 77

 N o M E aEl=›REsENTANTEsENAi No|vlERePResENrANTEoAs;mâãREs,âi

\
V

ll

l

\
\

w

`\



Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPL

Inscrição Estadual:

Código CNAE

Contato:

FIHRA
SESI

SENAI
IEL

Anexo III

F â'íl^ia z:;l lnrt:›rr:::l E1 ti :isa tz. *T ln _. 1

Dados da Empresa

Email do Contato: Telefone:

Responsável pela Empresa

CPF do Responsável:

Endereço:

Cidade: Estado:

Site da empresa:

Setor Produtivo: Segmento Produtivo:

Porte da Empresa

0 Classe do Cliente:
E Pequena empresa - Entre 11 e 40 funcionários

Quamidadei U A1 U Asa E BT
E Média empresa - Entre 41 e 200 funcionários

Quantidade:
Cl A2 E A4 E ACL

El A3 Ú AS
z -› .w z- .‹ _ .. z _: . ‹\

ñiObservacoes Relevantes
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FIBRA
SESI

SENAI
IEL

tEI3M0_D_E ADESÃO

PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DF MAIS EFICIENTE -

Unidade Emissora:

N° da Proposta:

Nome Contato:

Telefone:

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Ú Revisão:

U Data Emissão:

U validade:
D E-mail: U

INFoR|vIAçõEs oo CLIENTE
Empresa:

Endereço:

Nome do Contato:

Fone:

CNPk

APL

~ s

:I

:I

3 Setor: Ú

3 E-mailz U
U CNAE U

CI

IN FORMAÇOES DO PRODUTO
coNásuLá1¿o RIÀ

Objetivos

Metodologia

.I=..‹. ~.I.›\.,z‹..- .I I.. ›zI - -- ›- ~»_I ~_ I- _ -

DF Mais Produtivo Eficiente

. _ _. -... ._,°_.,.. . - ,,.. _ _ _. _ _ _

Desenvolvimento de ações de Eficiência Energética para a redução de consumo de energia
em pequenas e médias empresas industriais, visando à manutenção dos ganhos energéticos
no curto e médio prazo por meio da adoção de práticas de eficiência energética em seus

1 \_

respectivos processos produtivos, fundamentalmente para eliminar desperdícios.
I

Programa DF Mais Eficiente - Eficiência Energética 1
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CONSULTORIA

Resultados Esperados

Exclusões de escopo

Responsabilidades do
cliente

Investimentos

C°"d¡9õe5 de paga' III Pagamento de multa no valor de 50% do valor total do Programa em caso de descump -
mento

EQUIPE DO PROJETO

Nome

CI

EI

CI

Nome

CI

CI

IAII
II

,II
,II

J
AJ

III

El

CI
CI
CI

CI
EI

presa;

HEEIIL.ses:
s|.=IvAI

__.!_'!l¡_-_. ÊÊEEE
DF Mais Produtivo Eficiente

Equipe da empresa sensibilizada;
Melhoria no ambiente de trabalho;
Reconhecimento e eliminação de desperdícios, com redução de custos
Maior capacidade de resposta as demandas dos clientes;
Maior flexibilidade frente às mudanças;
Reduzir em, no mínimo, 10% (dez por cento) as despesas com energia considerando os

A *nsumos energéticos e o consumo direto nas cargas alvo trabalhadas.

Entrega de projeto com melhorias para apresentar na concessionária.

Garantir envolvimento e disponibilidade da equipe nas atividades do Programa em sua Em-

Participar ativamente de todas as ações do Programa;
Todas execuções das amostragens devem ser realizadas pelos colaboradores da empresa
Disponibilizar colaborador responsável pelo fornecimento das informações necessarias
para o andamento do projeto;

CI RS 0,00
Cl

Realizar as orientações e planos de Ação elaborados;
Reduzir em, no mínimo, 10% (dez por cento) as despesas com energia.

EI Valor 100% Subsidiado. Valor a pagar R$0,00

mento das Responsabilidades, desistência sem justa causa.

L EI

I Cl

CI

CI

CI

SENAI
A já Função Contato

U

EI

EI

IáIvIPREsA
Função Contato

CI
(Qu

l
E

\\
\
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DIRETRIZES GERAIS

Item
, _.. __._.__,., _ `.. .._¬_ .___ ,,,_"\,I`,. ._‹ A ‹,¿»,_,.___,_;;__, .«(.\~__‹_.,

Politica de Confiden-
cialidade

IA

Política de Inadim-
plência

SESI
SENA!

IELI

Detalhamento

Todas as informações da empresa coletadas pelo consultor para a realização do trabalho,
como fotos, vídeos, dados de produção, etc, serão de inteiro conhecimento dos profissionais
designados para acompanhar a consultoria;
Estes dados somente serão utilizados no relatório do atendimento, entrega obrigatória do

luPrograma, mediante liberaçao previa da empresa.
É necessário que o relatório que será entregue contenha as informações necessárias para
comprovar os resultados alcançados pela consultoria;

A falta de pagamentos das parcelas autorizará o SENAI, não só a inscrever o nome do deve-
dor no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) ou SERASA, bem como interpor cobrança judi-
cial, acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, inde-
pendente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo das
sanções administrativas e acadêmicas cabíveis.

INVESTIMENTOS/ACEITE

__I ___‹_~, I. I››._ .I ›I‹___‹

Produto I Produto Aceito?
_‹¬_-II I II .I ¬ .-_ _‹ _ - ._ I _.

RS Total por Produto
...,.I.I____ .II,..,I...¬._‹‹.‹._ ‹._, ._ ._..‹¬. _. _ __ _ _ , _ _. _, . _

Programa DF Mais Eficiente
^ _ , _ SEficiencia Energetlca

Valor Total da Pro-
posta

Forma de Paga-
mento

_ ...I ¬_ _ _ _ -I«_t

Formas de Aceite
._ __ II <« ¬._.».I-II_._ ._.,,

nvAutorizaçao para
uso dos Dados

Responsável pelo
Aceite

Assinatura

Data do Aceite
_ . ...¬l. .. .__ _× II ._ _I,__ ._ .. _

. I- _I I‹

Data:

im Não RS 21.000,00

‹ I -I_‹ _ _» _.

RS 0,00

A definir conforme condições do DR

Caso seja aceita a presente proposta n9 XX/16, favor enviar a confirmação preenchida desta
tabela por e-mail: X×XXXX@X×XX.XXX.XX

Autorizo a divulgação pelo Programa DF Mais Eficiente das informações contidas no relatório
do atendimento, no objetivo de divulgar os resultados alcançados pelo Programa e cases de
sucesso;

.» _. z‹ zzz..,›__;_.. ‹ z II _ .¿›, ___ __ _ _ _ _ __

Locak
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.._f!.§.¿!i...ses:
seiva:

__¡fl~...._

CHECKLIST PARA VERIFICAÇÃO DE
Assinale com u “ ”

UTILIDAD
m x as op "

_ Es ELÉT
çoes que at

Elet ' '

E Con

RICAS
enderem à ` "

r|c|dade

situaçao analisada.

sidere readequação tarif' `ana (mercado livre, THS

E Possivel desl

azul, THS verde, etc

ocamento de cargas para horário

El Há car

s de fora de ponta?

gas que podem ser desligadas utilizando-se um c

U Possível escalon

ontrolador d

ar cargas co

e demanda?

m altos tempos e corre

E Possivel e vi'

ntes de partida?

avel uso de geradores d'Iesel no horá `

Cl Há control

E Possível

no de ponta?

e do fator de potência?

realocar transformadores para perto de car

E Taps de transf

gas principais?

ormadores corretamente '

UD `esligue a

ajustados?

alimentação primária para transformadores qu

El Considere local a "

e não serve

geraçao local d'

m quaisquer cargas ativ

Istribuida ou cogera "

E Desligue com t

Motores

E Há motores rodando em vazio? Dimensionar adequadamente à c

El Verifique o alinhamento

1

arga para máxima eficiência. A

D Forneça uma ventilação

E Verificar

II I
\/ 'I

a existência

as

çao_

pu adores desnecessários, impressoras e copiadoras à noite. I
fx.

ix

j |

adequada

de condições sobretensao e subtensão.

I

.._f!.§.¿!i...ses:
seiva:

__¡fl~...._

CHECKLIST PARA VERIFICAÇÃO DE
Assinale com u “ ”

UTILIDAD
m x as op "

_ Es ELÉT
çoes que at

Elet ' '

E Con

RICAS
enderem à ` "

r|c|dade

situaçao analisada.

sidere readequação tarif' `ana (mercado livre, THS

E Possivel desl

azul, THS verde, etc

ocamento de cargas para horário

El Há car

s de fora de ponta?

gas que podem ser desligadas utilizando-se um c

U Possível escalon

ontrolador d

ar cargas co

e demanda?

m altos tempos e corre

E Possivel e vi'

ntes de partida?

avel uso de geradores d'Iesel no horá `

Cl Há control

E Possível

no de ponta?

e do fator de potência?

realocar transformadores para perto de car

E Taps de transf

gas principais?

ormadores corretamente '

UD `esligue a

ajustados?

alimentação primária para transformadores qu

El Considere local a "

e não serve

geraçao local d'

m quaisquer cargas ativ

Istribuida ou cogera "

E Desligue com t

Motores

E Há motores rodando em vazio? Dimensionar adequadamente à c

El Verifique o alinhamento

1

arga para máxima eficiência. A

D Forneça uma ventilação

E Verificar

II I
\/ 'I

a existência

as

çao_

pu adores desnecessários, impressoras e copiadoras à noite. I
fx.

ix

j |

adequada

de condições sobretensao e subtensão.

I



_.E!!!.*'@.._.. .ses: _
serum _

IEL _

U Equilibre a fonte de alimentação trifásica.

Cl Verifique a existência de motores rebobinados.

E Houve manutenção em motores nos últimos 36 meses (Se sim, qual manutenção)?

E Utilizou profissionais da própria empresa para manutenção.

E Manutenção realizada externamente em empresa especializada.

Drivers

El Usar unidades de velocidade variável para grandes cargas variáveis;

Cl Use conjuntos de engrenagens de alta eficiência;

D Verifique a tensão da correia regularmente.

lj Use correias planas como alternativas para correias trapezoidais.

Cl Use lubrificantes sintéticos para grandes caixas de velocidades.

E Elimine acoplamentos correntes de Foucault.

E Desligar quando não for necessário.

Ventiladores/sopradores

El Há o uso de cones de entrada de ar suaves para as entradas de ar do ventilador;

_ lE Minimizar obstruçoes na entrada e de saida do ventilador;

E] Telas, filtros e pás do ventilador são limpos regularmente?

E Minimizar a velocidade do ventilador;

E Use correias planas;

III Verifique a tensão da correia regularmente.

I
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sEIvAI
U Use variadores de velocidade para grandes cargas variável ventilador.

III Usa motores energeticamente eficientes para operação contínua ou quase contínua;

U Elimine vazamentos em dutos.

E Minimizar dobra na canalização;

El Desligue os ventiladores quando não necessários.

Bombas

U Possivel adaptar-se a variação de carga de largura, com acionamentos de velocidade variável ou

controle sequencial de unidades menores?

El Bombas específicas para pequenas cargas que necessitam de pressões mais elevadas.
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Ar Comprimido

E Observe se ocorre a troca do filtro de óleo regularmente.

E Existe sistema de controle para coordenar vários compressores de ar.

lj Observe se controles de drenagem utilizam drenos_

E Sala dos compressores é bem arejada? Há ar quente circulando no interior?

Ú Existem “pulmões” na instalação de ar comprimido?

E Observam-se muitos vazamentos?

Cl A linha está fechada em anel?

III Considerar alternativas para ar comprimido como cilindros hidráulicos em vez de cilindros pneu-

máticos, elétricos em vez de atuadores de ar e controles eletrônicos em vez de controles pneumá-
ticos.

E Use bicos ou dispositivos do tipo venturi, em vez de soprar com linhas de ar comprimido abertos.

Chillers

E Aumentar o setpoint de temperatura da água gelada, se possivel.

El Use o menor setpoint de água do condensador de temperatura disponiveis que o chiller pode

manipular; \

E Aumente a temperatura do evaporador

E Serpentinas e trocadores de calor limpos?

E Use água-resfriado em vez de condensadores chillers arrefecidos a ar.

U Use motores energeticamente eficientes para a operação continua ou quase contínua.

E Instalar um sistema de controle para coordenar vários chillers;

E Acionar os chillers com os mais baixos custos operacionais para servir de carga baselíl lsolar

chillers off-line e torres de resfriamento.

I I

nana _ _ _ _
ses: ' - .

serum '
:EL ' '

Ar Comprimido

E Observe se ocorre a troca do filtro de óleo regularmente.

E Existe sistema de controle para coordenar vários compressores de ar.

lj Observe se controles de drenagem utilizam drenos_

E Sala dos compressores é bem arejada? Há ar quente circulando no interior?

Ú Existem “pulmões” na instalação de ar comprimido?

E Observam-se muitos vazamentos?

Cl A linha está fechada em anel?

III Considerar alternativas para ar comprimido como cilindros hidráulicos em vez de cilindros pneu-

máticos, elétricos em vez de atuadores de ar e controles eletrônicos em vez de controles pneumá-
ticos.

E Use bicos ou dispositivos do tipo venturi, em vez de soprar com linhas de ar comprimido abertos.

Chillers

E Aumentar o setpoint de temperatura da água gelada, se possivel.

El Use o menor setpoint de água do condensador de temperatura disponiveis que o chiller pode

manipular; \

E Aumente a temperatura do evaporador

E Serpentinas e trocadores de calor limpos?

E Use água-resfriado em vez de condensadores chillers arrefecidos a ar.

U Use motores energeticamente eficientes para a operação continua ou quase contínua.

E Instalar um sistema de controle para coordenar vários chillers;

E Acionar os chillers com os mais baixos custos operacionais para servir de carga baselíl lsolar

chillers off-line e torres de resfriamento.

I I



nana
s£s| ' ._

seiva: . , '
_..l=`.l_.._ '

AVAC (Aquecimento I Ventilação I Ar Condicionado)

E Considera a instalação de controlador de demanda no chiller devido à inércia térmica.

U Melhorar o controle e utilização de ar exterior.

III Possível reduzir horas de funcionamento do sistema? (Ex.: noite, fim de semana).

E Condicione o ambiente somente quando necessário. Para permitir que algumas áreas possam

ser desligadas quando desocupadas, instale sistemas HVAC dedicados em cargas contínuas (por
exemplo - salas de informática).

Cl Possível fornecer suprimento de ar dedicado para cozinhas, salas de limpeza, equipamentos de

combustão, etc, para evitar desgaste excessivo de ar condicionado?

U Possível utilizar resfriamento evaporativo?

E Verificam-se os filtros de HVAC em uma programação (pelo menos mensalmente) e limpeza /

substituição se for o caso?

líl Possivel utilizar cortinas de ar ou de PVC?

E Considerar a redução alturas de teto;

E Eliminar obstruções na frente de radiadores, aquecedores de rodapé, etc.

ÚUse o calor infravermelho local para o pessoal em vez de aquecer toda a área.

E Possivel refrigeração e aquecimento local? (por exemplo - use ventiladores de teto para o pessoal
`\

em vez de arrefecer toda área).

El Vede todas as fugas em torno da tubulação de distribuição e fan-coils.
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E Use condensadores refrigerados a água, em vez de condensadores arrefecidos a ar;

Refrigeraçao

U Isolamento térmico em condições ruins?

U Vedação de portas e acessos ruins?

U Unidade de compressores exposta ao sol?

E Possível controle de carga dos compressores?

El Câmaras frias utilizam lâmpadas incandescentes/vapor metálico?

E Porta de acesso aberto por muito tempo?

E Câmaras frias estão completamente cheias?

Cl Há boa circulação de ar dentro das câmaras?

Torres de Resfriamento

Cl Há controle dos ventiladores de torre de resfriamento?

E Há critério para controle de temperatura da água?

lil Há mais de 2 torres de resfriamento funcionando em paralelo no mesmo circuito?

E Desligam-se os ventiladores torre de resfriamento desnecessário quando as cargas são reduzi-

das?

Iluminação \
Pt \

E Possível reduzir os níveis de iluminação excessiva a níveis normais?

E Possivel controlar iluminação com temporizadores de relógio, temporizadores, fotocélt¿las_ e / ou
`\\

sensores de presença?

Cl Possivel aproveitar iluminação natural?
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IEL. 
E Há setorização?

E Luminárias estão sujas?

E Possivel reduzir altura de montagem?

E Possivel pintar paredes com cores claras?

E Possivel utilizar iluminação apenas na área de execução da tarefa reduzindo iluminação de

fundo?

El Possível utilizar brises?

U Considere portas automáticas, cortinas de ar, portas de tiras, etc. em passagens de alto tráfego

entre espaços condicionados e espaços não condicionados. Use portas de fecho automático, se
possivel.

U Traga o pessoal de limpeza durante o dia de trabalho, ou logo após quanto possivel para minimi-

zar custos de iluminação e climatização. I.
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