ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta pretendida consiste na redução de 10% no consumo da quilometragem
com o deslocamento de pessoal.
Os horários para transporte de pequenas cargas em horários pré-fixados pela
Administração, isto é, saídas do FNDE para o MEC às 11h e 16h e, saída do FNDE para
os Correios e outros locais às 14h, atenderam parcialmente as áreas demandantes dos
serviços.
Os
serviços
referentes
aos
três
primeiros
meses
avaliados,
junho/julho/agosto/2014, foram prestados pela empresa VIP Service, e os meses
complementares do período avaliado, setembro/outubro/novembro/2014, foram
prestados pela empresa COOPERTRAN, nova contratada. Por esta razão cabe destacar
que os resultados foram compilados separadamente, visto que no contrato anterior a
maioria das solicitações eram autorizadas por servidores denominados autorizadores e
no contrato atual 100% das autorizações são feitas pela Divisão de Apoio Operacional DIAPI, que aprimorou o atendimento consoante legislação que regula o transporte de
servidores.
Houve alteração significativa no comportamento individual de 3 (três) das 4
(quatro) unidades classificadas como maiores usuárias dos serviços de entrega de
pequenas cargas, CCONT/DIRAD, DIAPO/PRESI, CGETI/DIRTE, no sentido de
reduzirem os deslocamentos, a partir do período anterior, em -39,85%, -35,71% e 17,57%, respectivamente, período compreendido entre dezembro/2013 a maio de 2014,
enquanto que a COPCI/DIFIN aumentou em 2,78% a solicitação dos serviços.
Para o serviço de protocolo continua sendo utilizando somente um veículo ao dia
para o transporte de pequenas cargas, no horário compreendido entre 14h e 15h, para o
MEC, correios e outros, por falta de demanda no período da manhã.
RESULTADOS
Diante desta ação foi possível a redução em 16%, da despesa no consumo da
quilometragem mensal, no período apurado, conforme demonstrado no gráfico abaixo.
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RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para os próximos 6 (seis) meses será intensificado os acompanhamentos
sistemáticos dos relatórios gerenciais visando evitar os desvios da ação pretendida.

