
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

Secretaria Regional de Vilhena - SRCE-VILHENA 

OFÍCIO Nº 0011/2018-SGCE VILHENA 

A Sua Excelência o Senhor 
LAÉRCIO MARCIDNI 
Prefeito Municipal de Corumbiara 
Corumbiara-RO 

Vilhena, l 0 de março de 2018. 

Assunto: Solicita cópia de Processo Administrativo (favor mencionar o número deste 
oficio, quando do envio da resposta). 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Visando à instrução do Processo nº 00765/18, que trata de Representação 
em face da Prefeitura Municipal de Corumbiara, é que se solicita o envio de cópia do 
Processo Administrativo nº 0312/2017 /SEMED que tem como contratada a Empresa 
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP. Valor R$ 3.204.800,00 (três 
milhões duzentos e quatro mil e oitocentos reais), cujo objeto do contrato é a Contratação 
de empresa especializada no gerenciamento, implantação e operação de sistema 
informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartão magnético ou micro 
processado, utilizando serviços de manutenção preventiva leve e pesada (com reposição de 
peças) e combustíveis dos veículos da frota da prefeitura Municipal de Corumbiara - RO. 
Com recursos próprios e de Convênios. Prazo: Ol(um) ano. 

Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento 
deste, para que os referidos documentos e informações sejam encaminhados a este 
Tribunal, sob pena de se incorrer nas cominações previstas no artigo 55, inciso V, da Lei 
Complementar Estadual nº 154/96, por caracterizar em sonegação de informações e/ou 
documentos (art. 39 do mesmo diploma legal). 

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 
OSCARCARLOSDASNEVESLEBRE 

Secretário Regional de Controle Externo de Vilhena 
Matrícula 404 

Av. Luiz Maziero, 4320 - Bairro Jardim América - Vilhena - CEP. 76.980-702 
Tel. : (Oxx69) 3322-9054/457 1/51 29 

sercevh@tce.ro.gov.br 
Documento de 1 pág(s) assinado eletronicamente por Oscar C.N. Lebre e/ou outros em 01 /03/2018. 

Autenticação: GCAC-ABBA-CAIB-TIOR no endereço: http://www.tce .ro.gov.br/validardoc. 
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