
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Coordenação de Desenvolvimento Estudantil
 
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 22/2019 - DAEST/2019/CDE/UFAM
 

Manaus, 26 de junho de 2019.
 
Senhor(a) Diretor(a),
 
 
Assunto: Alteração do período de realização dos Jogos Universitários -
JUUFAM
 
 
 
Informamos que o Pregão Eletrônico 024/2019, cujo objeto consiste na Contratação
de empresa especializada em promoção de eventos para prestação de serviços de:
decoração, cerimonial e organização, arbitragem e coordenação técnica, locação,
montagem e operação de som, equipamentos de infraestrutura e serviço de
assistência médica (com ambulância tipo UTI móvel), visando a promoção e a
realização do XIII Jogos Universitários da Universidade Federal do
Amazonas, encontra-se ainda em andamento. Em virtude de muitas empresas
estarem participando do certame, o  processo se torna mais demorado para ser
concluído.
Logo, não é possível realizar os Jogos no período estabelecido no calendário
acadêmico (18 a 26 de julho de 2019).
Objetivando a realização ainda nas férias do período 2019/1, com o intuito de não
comprometer as inscrições, o regulamento e o curso de férias, o novo período
previsto será de 01 a 09 de agosto de 2019.
Reforçamos que as inscrições permanecem com o mesmo prazo (19 a 28 de
junho/2019) e após o término destas, será aberto um período de ajuste para
substituição de: atletas, comissão técnica, representantes e chefes de delegação,
obedecendo as seguintes datas e horários:
Data: 01 a 05 de julho/2019,
Horário: 8h às 12:30
Local: DELC - Divisão de Esporte, Lazer e Cultura, localizado no Setor Sul, Faculdade
de Educação Física e Fisioterapia.
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Solicitamos compreensão a ampla divulgação das informações em suas Unidades
Acadêmicas e Centros Acadêmicos.
 

 

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por Waldriane Nascimento da Silva,
Coordenadora, em 26/06/2019, às 15:52, conforme horário oficial de
Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Cristina Barbosa Pereira,
Diretora, em 26/06/2019, às 16:06, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0006519 e o código CRC C1A9DB07.

 
 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário
Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (Térreo), Setor Norte -

Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1795
CEP 69080-900, Manaus/AM, cde@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.001159/2019-97 SEI nº 0006519
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