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Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DE 2ª PRORROGAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
ESPAÇO FÍSICO nº 010/2020 
PROCESSO Nº 71.750.038/2020
PARTES: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 04.808.290/0001-55, com sede 
em Campo Grande-MS, denominada PERMITENTE e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.808.290/0001-55, com sede em Campo Grande-MS.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO: ficam prorrogadas pelo prazo adicional de 12 (doze), 
meses a contar da data de assinatura do presente instrumento, as regras e disposições contidas no Instrumento 
de Acordo para Suspensão de Contrato de Locação de Espaço Físico nº 007/2020, celerado entre as partes em 13 
de fevereiro de 2020, em especial no que tange as Cláusulas Primeira e Quinta do Contrato de Locação.  
AMPARO LEGAL: da Lei Federal nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro de 2022. 
ASSINAM: BRUNO WENDLING, inscrito no CPF sob n. 273.362.551-91, RICARDO AYACHE, inscrito no CPF sob n. 
501.258.181-49.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL – Edital n° 10/2022

Republica-se por incorreção trecho da publicação do edital 10/2022, para apoio a eventos geradores de fluxo 
turístico propostos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos – OSC´s, publicado no Diário Oficial de 
n° 10.943, no dia 19/09/2022, na página 49:

Onde se lê:
7 - Evento com apoio do conselho ou instância de governança municipal de turismo: ... A instância, para ser 
considerada em funcionamento e ter validade a declaração, precisará enviar 3 (três) atas das últimas reuniões 
ocorridas dentro do período de 12 meses.

Leia-se:
7 - Evento com apoio do conselho ou instância de governança municipal de turismo: ... A instância, para ser 
considerada em funcionamento e ter validade a declaração, precisará enviar 2 (duas) atas das últimas reuniões 
ocorridas dentro do período de 12 meses.

Republica-se também por incorreção trecho da publicação do edital 10/2022, para apoio a eventos geradores 
de fluxo turístico propostos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos – OSC´s, publicado no Diário 
Oficial de n° 10.943, no dia 19/09/2022, na página 52:

Onde se lê:
13.1 A organização da sociedade civil selecionada deverá apresentar a prestação de contas na forma e prazos 
determinados na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual 14.494/2016 e Termo de Colaboração, conforme 
modelos dos Anexos XX a XXIII, acompanhadas dos respectivos comprovantes.

Leia-se:
13.1 A organização da sociedade civil selecionada deverá apresentar a prestação de contas na forma e prazos 
determinados na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual 14.494/2016 e Termo de Colaboração, conforme 
modelos dos Anexos V a VIII, acompanhadas dos respectivos comprovantes.

Campo Grande, 19 de setembro de 2022.

Bruno Wendling
Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de MS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR a servidora CLAUDIA SOARES DA SILVA ALMEIDA, matricula n.95888022 para atuar na 
função de Gestor de Contrato e a servidora LÍVIA PATRÍCIA DE PAULA DAVI, matrícula n.126906022, 
para atuar na função de Fiscal de Contrato, em conformidade com o artigo 67, da Lei Federal n.8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 e Decreto n.15.530, de 08 de outubro de 2020 e suas alterações da Fundação de 
Turismo de MS.
Processo: n. 71/040.095/2022
Contratada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGENCIAS DE VIAGENS.
Objeto: “contratação de empresa para locação de espaço, montagem e decoração do estande para participação 
da Fundação de Turismo no evento ABAV EXPO INTERNACIONAL 2022 que se realizará no período de 21 a 23 
de setembro de 2022 no Centro de convenções de Pernambuco, em Olinda-PE, conforme Termo de Referência. ” 


