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ERRATA 01 
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2023 

PROCESSO N° 000535/2022 
 
 

A FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 
LINHARES, por intermédio de seu Presidente, tendo em vista o que consta no processo 
administrativo n° 000535/2022, torna pública a retificação do Edital de Dispensa de Licitação 
n° 001/2023, conforme itens abaixo: 
 

1. Da alteração do prazo para a entrega dos envelopes 
 

Onde se lê: 
 

A proposta e a documentação comprobatória da habilitação serão entregues em envelope 
lacrado, o qual deverá ser protocolizado no protocolo geral da Fundação Faculdades 
Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, situado no prédio da Fundação, à 
Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, no município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, CEP 29902-120, até às 17 horas, do dia 28 de março de 2023, ou no mesmo 
horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data 
marcada. 
 

Leia-se: 
 

A proposta e a documentação comprobatória da habilitação serão entregues em envelope 
lacrado, o qual deverá ser protocolizado no protocolo geral da Fundação Faculdades 
Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, situado no prédio da Fundação, à 
Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, no município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, CEP 29902-120, até às 17 horas, do dia 05 de abril de 2023, ou no mesmo 
horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data 
marcada.  
 

2. Ficam criados os subitens 6.2.5.5 e 6.2.5.5.1:  
 

6.2.5 - Qualificação Técnica 
[...] 
6.2.5.5 Registro ou inscrição da instituição interessada e de seu responsável técnico no 
Conselho Regional de Administração – CRA. 

6.2.5.5.1 Para fins de assinatura do contrato, caso a instituição selecionada seja 
sediada em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar a comprovação do 
registro secundário, efetuado no CRA-ES. 

 

 3. As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 
 
Linhares/ES, 24 de março de 2023.   
   

 
ROBSON GUIMARÃES DO VALLE 
Presidente da Fundação Faceli 
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