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CARTA DE CORREÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2015 

 

ALTERAR DE:  
 

 13.3.1.5 - Comprovação de boa situação financeira através de índices 
contábeis, assinado por profissional habilitado e responsável pela contabilidade 
da empresa, devidamente comprovada pelo balanço patrimonial demonstrando 
os índices abaixo, aplicando as respectivas fórmulas, devendo serem os 
índices mínimos a seguir: 

 

A) INDICADOR LIQUIDEZ GERAL 
LG = AC + RLP 
        PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO = 1,04 

B) INDICADOR LIQUIDEZ CORRENTE 
LC =  AC 
          PC 

ÍNDICE MÍNIMO 2,05 

c) INDICADOR SOLVÊNCIA GERAL 
SG = AT 

          PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO 1,40 

 

 ANEXO I - Termo de Referência 

Todos os módulos aplicativos deverão conter obrigatóriamente os 
requisitos mínimos a seguir: 
- O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP, tem a necessidade que suas atividades operacionais sejam 
ininterruptas, e os módulos deverão ser implantados no prazo máximo de 5 
dias úteis, após assinatura e liberação para implantação. 

 

 

ALTERAR PARA: 
 

 13.3.1.5 - Comprovação de boa situação financeira através de índices 
contábeis, assinado por profissional habilitado e responsável pela contabilidade 
da empresa, devidamente comprovada pelo balanço patrimonial demonstrando 
os índices abaixo, aplicando as respectivas fórmulas, devendo serem os 
índices mínimos a seguir: 

 

A) INDICADOR LIQUIDEZ GERAL 
LG = AC + RLP 
        PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO = 1,04 

B) INDICADOR LIQUIDEZ CORRENTE 
LC =  AC 
          PC 

ÍNDICE MÍNIMO 2,05 

c) INDICADOR SOLVÊNCIA GERAL 
SG = AT 

          PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO 1,30 
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 ANEXO I - Termo de Referência 

Todos os módulos aplicativos deverão conter obrigatóriamente os 
requisitos mínimos a seguir: 
- O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP, tem a necessidade que suas atividades operacionais sejam 
ininterruptas, e os módulos deverão ser implantados no prazo máximo de 48 
horas, após assinatura e liberação para implantação. 

 
 

Os demais itens, anexos e data de abertura da referida Tomada de Preços 
permanecem inalterados. 
 
 
 
 

    Maringá 06 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação  


