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Pauta: obras dos câmpus do IFMS.
Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ligada ao
Ministério da Educação (MEC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFMS) passa a contar, a partir de 2015, com câmpus em dez municípios do Estado.
Desse total, cinco estão em sede definitiva (Aquidauana, Coxim, Nova Andradina,
Ponta Porã e Três Lagoas). As obras dos outros cinco câmpus estão sendo executadas
(Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim e Naviraí).
No município de Dourados, a sede definitiva do IFMS está sendo construída na Rua
Filinto Muller, nº 1.790, no Jardim Canaã I. São dois blocos com salas de aula,
laboratórios, biblioteca, salas administrativas, cantina e quadra poliesportiva. Ao todo,
serão 3.180 m² de área construída e um custo inicial estimado em R$ 5,5 milhões. O
contrato tem vigência até maio de 2015.
Em Jardim e Naviraí, os câmpus do IFMS estão sendo construídos BR-060 e ao lado da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), respectivamente. O projeto é
idêntico e prevê a construção de dois blocos interligados com salas de aula,
laboratórios, biblioteca, salas administrativas, anfiteatro, cantina, além de quadra
poliesportiva, guarita, fechamento do terreno e pavimentação externa. A área
construída será de 1.756,76 m² e o custo estimado de cada obra é de R$ 3,2 milhões.
As obras se encontram em execução, e os prazos de vigência dos contratos de Jardim e
Naviraí expiram em julho e novembro de 2015, respectivamente.
Em Corumbá, a sede definitiva do IFMS está sendo construída na Rua Pedro de
Medeiros, s/nº, Bairro Popular Velha. São três blocos para abrigar salas de aula,
laboratórios, biblioteca e setores administrativos, além da quadra poliesportiva e do
Hotel Tecnológico, para o incentivo do empreendedorismo, ciência, tecnologia e
inovação. Ao todo, serão 6.686 m² de área construída. O valor total da obra é de R$ 9,8
milhões. A obra começou em 2010 e foi prejudicada pela rescisão do contrato, em
2012, com a empresa vencedora da licitação devido ao descumprimento de obrigações
contratuais por parte da empreiteira. A segunda colocada na licitação retomou o
trabalho de construção em 2013. O contrato tem vigência até fevereiro de 2015.
A sede definitiva do IFMS em Campo Grande está sendo construída na Rua Taquari,
831, Bairro Santo Antônio. São cinco blocos para abrigar salas de aulas, laboratórios,
biblioteca, setores administrativos, além de quadra poliesportiva e miniauditório. Ao
todo, serão 7.900 m² de área construída. A obra está orçada em R$ 14,9 milhões, dos

quais foram executados R$ 12,9 milhões. Três blocos do câmpus (A, C e E) estão
concluídos. A empresa que concluiria a construção dos blocos B e D não cumpriu o
prazo e no dia 26 de dezembro de 2014, data de encerramento da vigência do
contrato, o IFMS decidiu por não prorrogá-lo. A decisão foi tomada em virtude do
sistemático descumprimento das obrigações contratuais e da não execução das etapas
previstas no cronograma apresentado. A legislação prevê ainda a aplicação de sanções
à empresa pelo descumprimento do cronograma. 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.
Em Campo Grande e Corumbá, as atividades de ensino e administrativas são realizadas
em sedes provisórias. As unidades atendem, respectivamente, 1,8 mil e 1,2 mil
estudantes com oferta de educação profissional gratuita. Em Dourados, Jardim e
Naviraí a oferta de cursos terá início em 2015, também em sedes provisórias.
Assessoria de Comunicação e Eventos do IFMS
Juliana Lanari de Aragão
13/01/2015
Telefone: (67) 3378-9630
E-mail: juliana.aragao@ifms.edu.br
Reitoria: Rua Ceará, 972, Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS
www.ifms.edu.br
www.facebook.com/InstitutoFederal.MS
www.twitter.com/ifms

