
 
 

Atendimento à Imprensa 
 

Data: 07.01.2016 
Veículo: Correio do Estado 
Jornalista: Anny Malagolini 
Pauta: obra do Campus Campo Grande 
 
O projeto da sede definitiva do Campus Campo Grande do IFMS, localizada na Rua 
Taquari, 831 – Bairro Santo Antônio, prevê cinco blocos para abrigar salas de aula, 
laboratórios, biblioteca, setores administrativos, além de quadra poliesportiva e 
miniauditório. Três blocos (A, C e E) estão concluídos. 
 
Pelo descumprimento de obrigações contratuais e a não execução de etapas previstas 
no cronograma da obra, o IFMS não prorrogou o contrato com a empresa que 
concluiria a construção dos blocos B e D. 
 
Foi providenciada uma nova licitação e o nome da empreiteira vencedora no certame 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 11 de dezembro de 2015. Além de 
concluir os blocos B e D, a empresa Poligonal Engenharia e Construções deverá 
concluir a área externa e a rede elétrica da sede definitiva do Campus Campo Grande. 
 
O contrato celebrado entre o IFMS e a Poligonal foi assinado nessa quarta-feira, 6 de 
janeiro de 2016, e terá vigência de 240 dias contados a partir dessa data. O valor do 
contrato é de R$ 2,4 milhões. 
 
A próxima etapa do processo licitatório será a assinatura da ordem de serviço, que 
autoriza a empreiteira a iniciar a obra. 
 
Atendimento ao estudante – Desde 2011, o IFMS desenvolve atividades de ensino e 
administrativas em sede provisória. A unidade, atualmente localizada na Rua Treze de 
Maio, 3.072 – Centro, atende a mais de 1,8 mil estudantes com oferta de educação 
profissional gratuita. 
 
São oferecidos cursos técnicos integrados ao nível médio, educação a distância, 
qualificação profissional, além de um curso de graduação e de uma especialização. 
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