
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC 

PLANO DE TRABALHO  
Apresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de Estrutura Física de Sedes e Inspetorias 

para Aquisição de Mobiliário – III.C. 

1. Identificação do projeto 

Programa: 
Programa de Estrutura Física de Sedes e Inspetorias para Aquisição de Mobiliário 

– III.C. 

Projeto: Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado para o Crea/AC 

Público alvo: 
Público interno: Presidente, Conselheiros e Funcionários 

Público externo: Profissionais e sociedade 

Duração: Até 10 meses após assinatura do convênio. 

Orçamento: Prodesu: R$ 36.029,12 (trinta e seis mil vinte e nove reais e doze centavos) 

 

2. Identificação da Equipe 

Coordenador Ednelza Seixas - Almoxarifado/Administrativo - ediseixas@hotmail.com 

Equipe 

 Vanessa L. Alves – Ger.Planejamento e Projetos 

 gabinete@creaac.org.br 

 Isabela Fernandes –Procuradora Jurídica 

 gabinete@creaac.org.br 

 Marilene Fernandes - Gerencia Financeira 

 

 

3. Fundamentação legal 

Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.  

Portaria Interministerial nº 424/2016 

Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010;  

Decisão Normativa n° 87, de 30 de março de 2011;  

Decisão Normativa n° 88, de 04 de maio de 2011.  

 

 

4. Justificativa 

Tendo em vista a necessidade de propiciar melhor conforto térmico e ambiente adequado de  

trabalho para o desenvolvimento das atividades exercidas por este Conselho se faz necessária a 

aquisição de sete equipamentos de ar condicionado para substituir os existentes haja vista 

estarem obsoletos.  



Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez 

que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários do prédio em 

especial na região acreana onde a temperatura é muito elevada tendo em vista ser clima 

equatorial quente. 

Considerando também que foi realizado avaliação técnica das condições dos equipamentos de ar 

condicionado do conselho e que constatou-se que alguns equipamentos estão com baixo 

rendimento devido a ser máquinas muito antigas e difícil ter peças de reposição . 

Os equipamentos que precisam ser substituídos por novos tem como ano de referencia da 

aquisição 2003-2008, ou seja, são equipamentos de modelos antigos que consomem muita 

energia, estão desgastados e os custos com manutenção é alto. Os dois condicionadores de ar do 

plenário foram condenados o que tem causado transtornos e cancelamentos de reuniões 

plenárias, sendo assim justificamos a necessidade e urgência dessas aquisições. 

Dessa forma se faz necessário a compra e instalação de:  

02 - SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO; 

02 - SPLIT  18.000 BTUS; 

02 - SPLIT 12.000 BTUS; 

01 - SPLIT 30.000 BTUS. 

1. Adquirir 07 equipamentos condicionadores de ar. 

2. Garantir conforto e comodidade aos usuários. 

 

5. Alinhamento à Agenda Estratégica 

Objetivo: Integrar os sistemas de informação das organizações que constituem o Sistema 

CONFEA/CREA, e tem correlação com a Agenda Estratégica do Sistema CONFEA/CREA, estando 

inserido no Eixo Estratégico - Exercício Profissional, no que se refere a eficiência e eficácia na 

organização e funcionamento administrativo do CREA para o desenvolvimento das atividades 

finalísticas para modernização das câmaras e plenário.  

 

6. Objetivo geral 

Promover ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades exercidas por este Conselho. 

 

7. Objetivos Específicos 

 Substituir equipamentos condicionadores de ar obsoletos para proporcionar ambiente adequado 

aos profissionais e funcionários. 

 

8. Indicadores de avaliação do resultado 

Lista de patrimônio de equipamentos condicionadores de ar antes e após. 

 

9. Objeto 



✓ Aquisição e instalação de 07 equipamentos condicionadores de ar . 

 

9.1 Especificação do Objeto 

      

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QTD Patrimônio 
Compra 

Setor 

  

SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 
01 550 

Substituição 
Plenário 

SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 
01 551 

Substituição 
Plenário 

SPLIT  18.000 BTUS 
01 505 

Substituição 
Jurídico 

SPLIT  18.000 BTUS 
01 889 

Substituição 
DRC 

SPLIT 12.000 BTUS 
01 506 

Substituição 
Fiscalização 

SPLIT 12.000 BTUS 
01  Aquisição TI 

SPLIT 30.000 BTUS 
01 786 Substituição Atendimento 

 

 

  

10. Metas 

 
1. Adquirir e instalar 07 equipamentos de ar condicionado em até 10 meses após 

assinatura do convênio. 

 

11. Responsabilidades dos partícipes 

Confea: Repassar os recursos previstos para execução do projeto. 

Proponente: 
Executar as metas para alcance dos resultados esperados. 

Realizar as despesas adequadamente, conforme legislação. 

Outros partícipes: Não se aplica.  

 

12. Contrapartida institucional 

Não se aplica 



 

13. Informações complementares 

-  

 

 

 

Rio Branco-AC, 25 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

________________________________ 

 
Eng. Agrª Carminda Luzia Silva Pinheiro 

Presidente do CREA/AC 
 


