ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
O processo “Ações para práticas de sustentabilidade e racionalização Qualidade de Vida” foi estendido e executado como inicialmente proposto, no período
de dezembro de 2013 a maio de 2014, sendo mantidas as principais ações propostas: o
monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado e a análise da qualidade do ar.
RESULTADOS
O monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado é feito por meio de
manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva é realizada de acordo com
cronograma preestabelecido, consoante termos do contrato firmado com a prestadora
dos serviços, e contempla a análise dos elementos do sistema de ar-condicionado com
periodicidades diferenciadas conforme quadro abaixo:
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O gráfico a seguir traduz o quantitativo de chamados na Central de
Relacionamento 4040 para manutenção corretiva nos aparelhos de ar-condicionado,
havidos no período de dezembro de 2013 a maio de 2014:
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Houve uma significativa redução de chamados para manutenção corretiva no
período de dezembro de 2013 a maio de 2014 em relação ao período anteriormente
analisado – maio a novembro de 2013. Esta redução se justifica pela atuação da Divisão
de Infraestrutura na fiscalização dos serviços realizados pela empresa de manutenção e
intensificação da manutenção preventiva.
Quanto à análise da qualidade do ar, a coleta das amostras de ar para avaliação
da qualidade do ambiente climatizado no FNDE foi realizada no dia 10/06/2014. O
laudo desta análise identifica os pontos coletados e os valores obtidos em relação aos
limites de referência da RE 09 de 2003 da ANVISA. Dentre os 133 resultados obtidos
por meio da análise, 98,5% estão dentro dos padrões de referência recomendados pela
ANVISA. A empresa responsável pela manutenção preventiva do sistema de arcondicionado identificou a motivação dos valores não conformes e fez as correções
necessárias.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
A verificação da qualidade do ar em ambiente climatizado deve ser realizada a
cada 06 meses, de acordo com os parâmetros definidos na RE 09 de 16 de janeiro de
2003, da ANVISA. Nesse sentido, há um processo licitatório em andamento para
contratação de empresa de manutenção do sistema de ar condicionado exigindo a
subcontratação de laboratório especializado para realizar semestralmente a análise da
qualidade do ar do ambiente climatizado do FNDE. Além disso, o referido Termo de
Referência prevê um acordo de nível de serviços - ANS - que avaliará a qualidade dos
serviços prestados pela empresa contratada. As falhas na qualidade do serviço incidirão
em penalidades à contratada. Com isso, espera-se que haja melhoria na qualidade dos
serviços prestados e redução da quantidade de ordens de serviços para manutenção
corretiva dos aparelhos de ar condicionado.

