TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESIDÊNCIA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 712008
PREGÃO PRESENCIAL N° 612008
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de
informática.
Comunicamos a retificação do Edital em referência, cujo aviso de
licitação foi publicado no "Minas Gerais" em 28 de outubro de 2008, alterando a

redaçãodo subitem6.7 do item 1 - Microcomputadordo AnexoI do referidoedital,que
passa a ser a seguinte:
"6.7 - Alimentação através de fonte chaveada ou automática, tensão 100-240 V,
com potência igualou superior a 310 Watts, com mínimo de 60% de eficiência
energética, com ventilação própria, e com potência suficiente para suportar
todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo
equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais
periféricos)."
Diante da alteração supramencionada, a data e hora da sessão
pública ficam alteradas para o dia 17 de novembro de 2008, às 10 horas, na Rua
Aimorés n° 698, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, nos termos do disposto
no art. 21, § 4° da Lei n° 8.666/93.
O Edital retificado, bem como este aviso de retificação
encontram-se disponíveis no site deste Tribunal, no endereço www.tim.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 03 de novembro de 2008.
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"6.7 - Alimentação attavés de fonte chaveada. ou automática, tensão
100-240 V, com potência igualou superior a 310 Watts, com oúnimo
de 60% de eficiência energética, com ventilação própria, e com potência
suficiente pareisuportar todos os dispositivos intemos na configuração
máxiina admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos.

ngidos, memóriaRAM,demaisperiféricos).'"

.

Diante da alteração supramencionada, a data e hora da sessão pública
ficam alteradas para o dia 17 de novembro de 2008, às 10 horas, na Rua
Aimorés n° 698, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, nos
termos do disposto no art. 21. § 4° da Lei n° 8.666/93.
o Edital retificado, bem como este aviso de retificação encontram-se

disponíveis

no

site

deste

Tribunal,.

no

www.~m.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 03 de novembro de 2008.
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