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ERRATA AO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 
 
 
 
 
Errata ao Pregão Presencial n° 005/2018, relativo ao Processo Administrativo n° 000419/2018, 
tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de material permanente 
(Projetor Multimídia / Data Show)”, destinado a atender a esta Fundação. 
 
A FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 
LINHARES, por intermédio de sua Presidente, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas, visando prestigiar o Princípio Licitatório da Ampla Concorrência, e 
consequentemente ao Princípio do Interesse Público, efetua por meio deste instrumento as 
seguintes alterações: 
 
1. Fica SUPRIMIDO o subitem 7.2.4.3, passando o item Prova de Regularidade Cadastral 
a ter o seguinte teor: 
 

7.2.4 - Prova de Regularidade Cadastral  
7.2.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.2.4.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 

(Sintegra) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

 
2. Considerando que a alteração acima afetará na formulação das propostas por parte dos 
Licitantes, fica estabelecida nova data para a realização do certame, qual seja, o dia 
14/11/2017, às 14:00hs, em consonância com o art. 21, § 4°, da Lei n° 8.666/1993 (Lei das 
Licitações), cumulado com o inciso V, do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, devendo os envelopes 
contendo os documentos ser protocolizados até às 13:00hs, do dia 14 de novembro de 2018, 
ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente 
na data marcada. 
 
3. As demais condições do presente Edital permanecem INALTERADAS. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone: (27) 3372-6817. 
 
4. A presente Errata, bem como o Edital com as alterações, estarão disponíveis integralmente 
no site www.faceli.edu.br e o respectivo extrato será publicado no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Linhares (ES), 30 de outubro de 2018. 
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