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O IFMS esclarece que a cobrança feita pela empreiteira Nova Era é de R$ 373.451,00 
reais, referente ao reajuste de valores previsto em todo o contrato de construção. O 
valor é calculado utilizando o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e atualiza o 
saldo remanescente do contrato após um ano de execução da obra. Como os serviços 
executados pela Nova Era não foram feitos de acordo com o cronograma apresentado 
pela própria empresa, o pagamento do reajuste previsto não foi realizado.  
 
O IFMS esclarece ainda que os contratos firmados com a Nova Era foram para a 
execução de serviços nos câmpus Campo Grande e Coxim, locais em que a empresa foi 
a vencedora de licitação, e no Câmpus Corumbá, em que a empreiteira, segunda 
colocada no processo licitatório, assumiu em 2013 a obra após a desistência da 
vencedora. 
 
O IFMS informa que, recentemente, a Nova Era protocolou documento na instituição 
alegando ter prestado serviços também nos câmpus Aquidauana e Ponta Porã. A atual 
gestão esclarece que está averiguando a veracidade das alegações por meio de 
diligências internas e que só irá se pronunciar ao fim da apuração dos fatos. 
 
O IFMS ressalta que a administração dos contratos de mão de obra e dos direitos 
trabalhistas daí decorrentes, bem como a guarda de materiais de construção, são de 
responsabilidade da empresa que presta serviços à instituição.  
 
Quanto à conclusão das obras do Câmpus Campo Grande, o IFMS informa que uma 
nova licitação está sendo providenciada para a contratação de outra empresa. Ainda 
não há previsão de quando isso irá ocorrer. 
 
É importante ressaltar que uma nova licitação será aberta devido a não-renovação do 
contrato com a Nova Era, cuja vigência terminou em 26 de dezembro de 2014. A 
decisão foi tomada após seguidas notificações e advertências à empresa em virtude do 
sistemático descumprimento das obrigações contratuais.  
 
Sede definitiva – 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. Três blocos do câmpus (A, 
C e E) estão concluídos.  
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