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NOTA A COMUNIDADE DO CAMPUS TEFÉ 

 
A respeito da obra do IFAM - Campus Tefé, bem como das providências em andamento, 
objetivando a retomada da obra, a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas (IFAM), juntamente com a Direção Geral do Campus Tefé, vem 
esclarecer: 
 
 

1. Que de acordo com a Lei n. 11.892 de 29/12/2008, o IFAM é uma Instituição de 
Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi, especializado 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 
práticas pedagógicas. Seus campi possuem autonomia pedagógica, administrativa e 
financeira, cabendo a estes a execução de seu orçamento anual; 
 

2. O IFAM através do processo licitatório Nº 23443.000095/2012-08 celebrou o Contrato 
Nº 14/2013, de 01/11/2013 com a empresa WORK ENGENHARIA LTDA., 
objetivando a construção e entrega da obra do Campus Tefé, conforme os projetos 
básicos e complementares de arquitetura e engenharia. Por motivos alheios, a 
contratada não cumpriu o cronograma físico estabelecido, cabendo ao IFAM a 
aplicação das penalidades estabelecidas em Lei, optando por ultimo pela rescisão 
unilateral do referido contrato;  
 

3. Para continuidade, conclusão e entrega da obra assinamos o Contrato Nº 38/2014, com 
a CONSTRUTORA MEDINA LTDA., segunda colocada no certame licitatório, 
resultando na assinatura do Contrato Nº 38/2014 de 15/12/2014, referente à qual 
destacamos que após execução de 45,23% da obra solicitou rescisão contratual, face 
ao não acatamento de aditivo de decréscimo de valores, restando ao IFAM à tomada 
de providencias conforme estabelece a legislação vigente; 
 

4. Ressaltamos que o IFAM encontra-se em processo de revisão dos projetos básicos e 
complementares de engenharia objetivando o lançamento de novo certame licitatório 
para conclusão da obra do Campus Tefé que deverá acontecer até julho/2017.,  
 

Imperioso ressaltar nosso compromisso com a oferta de educação profissional e tecnológica 
pública, gratuita e de qualidade ao povo de Tefé e municípios vizinhos, contribuindo para o 
crescimento e o desenvolvimento do Amazonas, oportunidade em que colocamos a Reitoria, 
através da OUVIDORIA (ouvidoria@ifam.edu.br) e a Direção Geral do IFAM - Campus 
Tefé, à disposição para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários. 
  
 

Reitoria do IFAM em Manaus, 15 de Maio de 2017. 
 


