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S.A., com fulcro no art. 206, I do RILC c/c a alínea “a” da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 036/2020. 
A empresa supracitada fica intimada para querendo apresentar recurso no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação. O processo está com vistas a sua empresa, na Gerência de Licitações e Contratos situada na Rua Dr. 
Zerbini nº 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital.

Campo Grande, 13 de agosto de 2021.
Walter B. Carneiro Jr.

Diretor Presidente

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

 ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
 

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção deste contrato.

CONTRATO Nº 028/2021/FCMS – GCONT Nº 15605, PROCESSO Nº 75/000193/2021, VIGÊNCIA: vi-
gorará da data de sua assinatura até o dia 14 de agosto de 2021, DATA DA ASSINATURA: 13/08/2021  
CONTRATADA: Dulce Tereza Rodrigues Macena EPP  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 14.642.423/0001-10,  OBJETO DO CONTRATO: realização de apresentação (online) Show Musical

GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO, Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a lei e considerando o disposto nos art. 58, III e 67 da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Vitor Hugo Souza da Silva Maia, matrícula n° 116543023, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do objeto contratado, como FISCAL DO CONTRATO, e  SORAIA APARECIDA FERREIRA,  
matrícula 40104024, como GESTOR DO CONTRATO.

Art. 2º - Dê-se ciência ao servidor designado.

Campo Grande, 13  de agosto  de 2021.

GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO 
Diretor-Presidente
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

O Diretor Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul,  no uso de suas atribuições legais 
convoca os selecionados do Projeto Som da Concha – Edição 2021, publicado no D.O nº 10.577, páginas 28 de 
20 de julho de 2021, para entrega de documentos,  de acordo com o  capítulo V, artigo 5º, item I e II do Edital 
de Seleção.    

Art. 5º Os selecionados deverão encaminhar os documentos abaixo descritos, por meio do seguinte endereço 
eletrônico: documentos.editaisfcms@gmail.com no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da 
publicação do resultado final no Diário Oficial Eletrônico de MS e do despacho do Diretor Presidente convocando os 
selecionados a apresentarem a documentação abaixo, sob pena de serem desclassificados caso a entrega ocorra 
após o prazo fixado:
I - No caso de proposta apresentada por REPRESENTANTE LEGAL PESSOA FÍSICA integrante e representante de 
banda, grupo ou coletivo:
a) Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada pelo representante legal;
b) Cópia simples do RG e CPF de todos os componentes da banda, grupo ou coletivo;
c) Comprovante de residência do representante (faturas de água, luz, telefone, internet, etc., ou declaração de 
residência (Anexo V) do próprio proponente/representante legal que demonstre residência no Estado de Mato 
Grosso do Sul); 
d) Procuração simples (Anexo III) assinada por todos os componentes da banda, grupo ou coletivo autorizando o 
representante a responder pelas obrigações contratuais perante a FCMS;  
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida ativa da União, abrangendo 
regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.gov.br );
f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.br ); 
g) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais);
h) Certidão Negativa Trabalhista;
i) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) do representante legal;
j) Número de cadastro do PIS/PASEP do representante legal.
II - No caso de proposta REPRESENTADA pessoa jurídica ou EMPRESÁRIO EXCLUSIVO pessoa jurídica da Banda/
Grupo/Coletivo/Músico Instrumentista/Cantor Solo:
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a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica (Anexo I)
b) Cópia atualizada do cartão do CNPJ;
c) Cópia autenticada do contrato de empresariagem exclusiva ou declaração de todos os artistas afirmando ser a 
pessoa jurídica seu empresário exclusivo, com firma reconhecida de todos que assinam;
d) Cópia simples do RG e CPF de todos os componentes da Banda/Grupo/Coletivo ou cópia simples do RG e CPF 
do músico instrumentista ou artista solo;
e) Comprovante da sede da pessoa jurídica e do seu representante legal (faturas de água, luz, telefone, internet; 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida ativa da União, abrangendo 
regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.gov.br );
g) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.br ); 
h) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais);
i) Certificado de regularidade com o FGTS
 (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf );
j) Certidão Negativa Trabalhista (www.tst.jus.br);
k) Dados bancários em nome da pessoa jurídica (nome do banco, agência e conta corrente).

Campo Grande MS,13 de agosto de 2021

Gustavo de Arruda Castelo
Diretor – Presidente da FCMS

Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul

Extrato do Termo de Compromisso n. 002/2021
Processo nº 55/000523/2021
Partes: FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL e Centro Educacional Criativa Ltda
Objeto: O objeto do presente instrumento é a concessão de desconto no valor das mensalidades aos servidores 
públicos estaduais e aos dependentes conforme descrito no Termo de Compromisso firmado e assinado entre as 
partes na data de 1º/7/2021
Ordenador de Despesas: Wilton Paulino Junior
Do prazo: 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura.
Assinam: Wilton Paulino Junior

Aline Arantes Bernardes

Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa 
de Mato Grosso do Sul

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

1. Trata-se de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos 
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. Fica designada a servidora abaixo indicada para exercer a função de fiscal do contrato celebrado entre a 
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO 
SUL (FERTEL/MS) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue:

FISCAL DO CONTRATO:
NOME: Edna Xavier da Silva CPF: 421.859.391-49

SUBSTITUTO:
NOME: Ieda Lara Garcia César CPF: 456.726.871-72

REFERENTE:
PROCESSO N. 51/006751/2021 – Contrato n. 003/2021/FERTEL/MS GCONT n. 15.561

OBJETO: contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão 
ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de 
produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. 

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2021.

3. Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto ou da presta-
ção do serviço, a fim de que as normas que regulam o instrumento contratual sejam devidamente observadas, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária 


