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Pauta: obra do Câmpus Campo Grande do IFMS.
A sede definitiva do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Campo Grande
está sendo construída na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio. São cinco blocos para
abrigar o setor administrativo e biblioteca, bloco de ensino com salas de aulas e
laboratórios; blocos de laboratórios para formação específica, além de quadra
poliesportiva e miniauditório. Ao todo, serão 7.900 m² de área construída. A obra está
orçada em R$ 14,9 milhões.
Três blocos do câmpus (A, C e E) já estão concluídos. A construção de dois blocos (B e
D), previstos no projeto inicial, teve início em 2011 e se encontra em execução. O
andamento da obra foi prejudicado por problemas como a falta de mão de obra na
construção civil.
No segundo semestre de 2014, o IFMS designou uma engenheira da Coordenação de
Obras e Manutenção para acompanhar in loco e em tempo integral o trabalho
realizado pela empreiteira vencedora da licitação e responsável pela construção dos
blocos B e D. Desde então, a servidora apresentou relatórios frequentes com o
detalhamento do serviço executado pela empreiteira e de problemas encontrados, os
quais todos foram cobrados pelo IFMS por meio de notificações.
A informação de que a obra seria concluída no final de 2014 foi repassada,
anteriormente, porque o contrato com a empresa se encerraria no dia 26 de
dezembro, porém a construção dos blocos B e D não foi concluída dentro do prazo
previsto. Em virtude do sistemático descumprimento das obrigações contratuais e da
não execução das etapas previstas no cronograma apresentado, o IFMS exerceu a
prerrogativa de não renovar o contrato com a empreiteira. A legislação prevê ainda a
aplicação de sanções à empresa pelo descumprimento do cronograma.
Desta forma, após os trâmites previstos em lei, uma nova licitação está sendo
providenciada para a contratação de outra empresa para conclusão da obra. O IFMS
esclarece que, no momento, não é possível prever a data de entrega do prédio da sede
definitiva, uma vez que isso irá depender dos trâmites legais e do cronograma que será
elaborado com a vencedora da licitação a ser aberta.
Atendimento ao estudante: desde 2011, o IFMS funciona em sede provisória na
Capital (Avenida Júlio de Castilho, nº 4.960 – Bairro Panamá). A unidade atende cerca
de 1.800 estudantes com a oferta de educação profissional gratuita. São oferecidos

três cursos técnicos de nível médio, cinco cursos técnicos a distância, um curso
superior de tecnologia e uma especialização.
O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS prevê a abertura cerca de duas mil
novas vagas em cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, bacharelado,
licenciatura e pós-graduação até 2018.
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