
    

 

 

RESULTADO PROCESSO DE COLETA DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA em AUDITORIA INDEPENDENTE PARA AVALIAR AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020, PARA O 

HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO. 

 
Aos 25 dias do mês de agosto de dois mil e vinte, o Instituto Sócrates Guanaes (ISG), publicou em seu site 

(www.isgsaude.org) abertura do processo de coleta de preços nº 012.2020 intencionando a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente para avaliar as demonstrações 

financeiras e contábeis do exercício de 2020 para o Hospital Regional de Registro (HRR), com prazo para 

apresentação das propostas até o dia 31 de agosto de dois mil e vinte. 

Aberto o processo, fora recebido tempestivamente 2 (duas) propostas, no entanto, para o correto cumprimento 

de seu regulamento de compras e contratação de serviços, o ISG prorrogou o processo pelo mesmo prazo para 

apresentação das propostas, com data final em 08 de setembro de dois mil e vinte, com intuito de coletar 3 

propostas. Neste segundo período fora recebido 1 (uma) proposta, cumprindo assim a exigência do regulamento 

de compras e contratações de serviço. 

Foram realizadas as consultas das empresas participantes, CNPJ da empresa, no CADASTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatada sua aptidão em participar do processo, passando-

se à análise das propostas pela Equipe Financeira do ISG. 

 

Ato contínuo, após análise das propostas, as empresas foram classificadas conforme abaixo relacionadas: 

 

1ª COLOCADA: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS, inscrita no CNPJ nº 11.689.939/0001-21; 

2ª COLOCADA: ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.883.685/0001-15;  

3ª COLOCADA: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no CNPJ nº 

54.276.936/007-64. 

 

Em seguida, foi verificado os documentos de habilitação da empresa WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 

(classificada em 1º lugar) e rubricado pelo setor de contratos, declarando esta, HABILITADA para a prestação 

dos serviços. 

Nada mais a ser tratado, declara-se vencedora do processo de coleta de preços para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de auditoria independente para avaliar as demonstrações financeiras e 

contábeis do exercício de 2020 para o Hospital Regional de Registro (HRR) é a empresa WORK7 AUDITORES 

INDEPENDENTES SS. 

 

Registro/SP, 03 de novembro de 2020. 
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Alexandre Santiago 

Gerente de Contratos 
Instituto Sócrates Guanaes 
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