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Data: 02/04/15 
Veículo: Jornal O Estado 
Jornalista: Rodolfo César 
Pauta: obra do Câmpus Campo Grande e prazo de validade de contrato de locação. 
 
A sede definitiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso do Sul (IFMS) em Campo Grande está sendo construída na Rua Taquari, 831 – 
Bairro Santo Antônio. O projeto, com 7.900 m² de área construída, inclui cinco blocos 
para abrigar salas de aulas, laboratórios, biblioteca, setores administrativos, além de 
quadra poliesportiva e miniauditório. 
 
Três blocos do câmpus (A, C e E) estão concluídos. A empresa que concluiria a 
construção dos blocos B e D não cumpriu o cronograma apresentado e no dia 26 de 
dezembro de 2014, data de encerramento da vigência do contrato, o IFMS decidiu não 
prorrogá-lo. A decisão foi tomada em virtude do sistemático descumprimento das 
obrigações contratuais e da não execução das etapas previstas no cronograma. 
 
Uma nova licitação está sendo providenciada para a contratação de outra empresa 
para conclusão da obra. 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. 
 
O projeto inicial que previa a construção de 16 blocos no Câmpus Campo Grande era 
de autoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição que 
atuou como tutora no processo de implantação do IFMS no Estado. Ao licitar a obra, o 
Instituto Federal decidiu, inicialmente, construir cinco blocos. De acordo com a 
Coordenação de Obras e Manutenção da instituição, o plano diretor está sendo 
readequado para atender às necessidades do câmpus, o que não significa que a 
unidade terá 16 blocos. 
 
Sede provisória – Com o intuito de melhorar as condições de atendimento aos mais de 
1.800 estudantes do Câmpus Campo Grande, o IFMS decidiu transferir a sede 
provisória da Avenida Júlio de Castilho, 4.960 – Panamá para dois prédios localizados 
na Rua Treze de Maio, 3.072 - Centro. A transferência ocorreu na última segunda-feira, 
30 de março de 2015. A locação do novo espaço é temporária, até que a obra da sede 
definitiva seja concluída. 
 
Os prédios são interligados e têm, ao todo, quase 2 mil m². Serão ocupados 
exclusivamente pelo IFMS, ou seja, não serão compartilhados com outras instituições. 
A infraestrutura conta com 13 salas de aula, três laboratórios de Informática, um 
laboratório de Eletrotécnica, um laboratório multiuso, biblioteca, sete salas 



 
 

administrativas, sala de estudo, sala de professores, quadra poliesportiva coberta e 
espaço para o funcionamento da cantina. O acesso ao prédio pode ser feito por 
diversas linhas de ônibus. 
 
Os contratos de locação, firmados com proprietários distintos, são válidos por três 
anos, podendo ser interrompidos a qualquer momento. 
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