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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE REABERTURA DA SELEÇÃO PÚBLICA DE
FORNECEDOR Nº 04/2022
PROJETO FUSP Nº 312010
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2022, às 15h00 (quinze horas), os
membros da Comissão de Seleção Pública de Fornecedores nº 04/2021 se reuniram
remotamente, através do link do Google Meet e com a participação dos representantes
das empresas ofertantes, para reabertura da sessão e apreciação das informações
obtidas na diligência realizada no âmbito dessa seleção. Considerando que a empresa
Iguale apresentou o documento que comprova que essa está enquadrada no Simples
Nacional e, ainda, que o art. 27, da Lei Complementar nº 123/2003, expressa a
possibilidade de que as empresas do Simples Nacional adotem uma contabilidade
simplificada e, por fim, que as normas complementares não informam a necessidade de
registro do balanço patrimonial, temos que a documentação de habilitação econômicofinanceira da ofertante atende a legislação. Nessa condição, considerando que os
demais documentos de habilitação apresentados pela empresa Iguale já haviam sido
analisados e aprovados na sessão anterior, verifica-se a habilitação dessa empresa. Por
fim, a empresa IGUALE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
ME é declarada vencedora do certame, considerando o valor total da proposta de R$
285.000,00. Sem mais, declara-se encerrada a sessão.
São Paulo, 29 de março de 2022
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