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 2015, 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 abaixo 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 2015:
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O aumento da quantidade de chamados nos períodos de setembro a novembro de
2015 se justifica pelas condições climáticas, sendo a maior incidência de aberturas de
chamados relacionada à regulagem de temperatura.
A Divisão de Infraestrutura (DINFE) implantou em agosto de 2015 um novo
contrato para prestação de serviços de assistência técnica, operação, instalação,
remanejamento, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento da qualidade do ar
nos sistemas de condicionadores de ar central de água gelada, condicionadores de ar dos
tipos splits e ‘’janela’’ e exautores, instalados no Edifício Sede do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, Edifício Elcy Meireles e Depósito de Brasília
(DEBRA). Portanto, o monitoramento da qualidade do ar será realizado por meio do
novo contrato de manutenção, com periodicidade semestral, nos meses de março e
setembro de cada ano.
A análise microbiológica e físico química do ar interior realizada em setembro
de 2015 constatou que os valores encontrados nos ambientes dos Edifícios Sede do
FNDE, Elcy Meireles e DEBRA estão dentro dos padrões referenciais recomendados
pela RE n° 09. Os laudos e certificados emitidos pelo laboratório estão em posse da
DINFE.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo semestre, será implementado um novo sistema - o SISPRED para acompanhamento das ordens de serviços geradas pela Central de Relacionamento
4040 para manutenção do sistema de ar condicionado.

