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As obras da sede definitiva do Campus Corumbá, localizado na Rua Pedro de Medeiros,
s/n – Bairro Popular Velha, estão 42,93% concluídas, segundo a última edição do
Boletim de Obras do IFMS, publicação bimestral da Diretoria de Engenharia e
Infraestrutura da instituição. Quando foi retomada, em janeiro de 2016, menos de 6%
da obra havia sido concluída.
(Mais informações sobre o contrato e fotos das obras:
http://www.ifms.edu.br/leftsidebar/ifms/documentos-institucionais/gestao-eadministracao/ ).
Orçado em R$ 7,6 milhões, o Campus Corumbá do IFMS terá quatro blocos para
abrigar salas de aula, laboratórios, biblioteca, setores administrativos, quadra
poliesportiva e estacionamento. Ao todo, serão 6.686m² de área construída.
Histórico – A construção foi prejudicada pela rescisão do contrato, em 2012, com a
empresa vencedora da licitação devido ao descumprimento de obrigações contratuais.
A segunda colocada assumiu a obra em 2013, mas abandonou o trabalho em
novembro de 2014. Em virtude do não cumprimento das obrigações previstas, o IFMS
exerceu a prerrogativa de não renovar o contrato, que venceu em fevereiro de 2015.
Nos dois casos, o IFMS aplicou as penalidades previstas em lei. As empresas foram
multadas e estão proibidas de participarem de processos licitatórios da instituição por
dois anos.
Providenciada uma nova licitação, o nome da empreiteira vencedora no certame,
Marco Arquitetura Eng. Construções e Comérico LTDA, foi publicado no DOU de 6 de
janeiro de 2016.
A vigência do contrato 08/2016, publicado no Diário Oficial da União em 26 de janeiro
de 2016, é até 25 de março de 2017.
Atendimento ao estudante – Em funcionamento desde 2011 em Corumbá, o IFMS
oferece cursos técnicos integrados em Informática e Metalurgia, cursos a distância,
qualificação profissional, graduação e pós-graduação. O campus atende também
jovens e trabalhadores de Ladário.

De acordo com dados de dezembro do Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica (Sistec), o campus possui 774 estudantes matriculados em
todas as modalidades.
O campus é responsável pelo primeiro registro de software da história do IFMS, aceito
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com o projeto Base Tuiuiu.
Mais informações: http://www.ifms.edu.br/2016/03/21/ifms-tem-a-primeira-patentede-software-registrada/
No ano de 2015, o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas do campus obteve a maior nota do país na área, com 4,999, no Exame
Nacional
de
Desempenho
dos
Estudantes
(Enade).
Mais informações: http://www.ifms.edu.br/2015/12/22/campus-corumba-conquistamaior-nota-do-pais-no-enade/
As atividades do campus são desenvolvidas na sede provisória, localizada na Rua
Delamare, 1.557, Bairro Dom Bosco.
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