ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
O processo “Ações para práticas de sustentabilidade e racionalização Qualidade de Vida” foi executado, no período de junho a novembro de 2014, sendo
mantidas as principais ações propostas: o monitoramento dos equipamentos de arcondicionado 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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Ressalta-se que o cronograma de execução dos serviços de manutenção
preventiva no sistema de ar-condicionado foi cumprido integralmente, sendo emitidos
ao FNDE laudos e relatórios de cada serviço previsto e executado.
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 junho a novembro de 2014:
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Os meses de setembro e outubro, nos quais ocorreram um maior número de
demandas abertas pelo usuário por meio da central 4040, nota-se que correspondem a
um período de temperaturas climáticas mais elevadas, o que justifica a sobrecarga do
sistema de ar-condicionado, e consequentemente, uma maior demanda de manutenções
corretivas.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Quanto à análise da qualidade do ar, há um novo processo licitatório em
andamento para contratação de empresa de manutenção do sistema de ar-condicionado.
O Termo de Referência elaborado pela Divisão de Infraestrutura - DINFE previu a
avaliação da qualidade do ambiente climatizado no FNDE com a periodicidade de 6
(seis) meses. Portanto, a próxima análise será feita tão logo o FNDE disponha do novo
contrato de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar- condicionado.

