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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
todos os atos praticados pelo Pregoeiro e pela sua equipe de apoio
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 004/2022, processo
eletrônico (SEI) n.º 0305.013262.00008/2022-90, registro de preços
para prestação de serviços especializados e continuados de
realização de Exames de Investigação de Vínculo Genético - Exames
de DNA “In Vivo” e “Post Mortem”, para atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado do Acre, em conformidade Edital e seus
anexos, em favor da empresa: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ
n° 29.932.402/0001-06, que sagrou-se vencedora para o grupo 1.
Com valor global de R$ 215.250,00 (duzentos e quinze mil e duzentos
e cinquenta reais)
Data da assinatura: 18 de julho de 2022.
Simone Jaques de Azambuja Santiago
Defensora Pública Geral do Estado do Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
todos os atos praticados pela Pregoeira e pela sua equipe de apoio
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 006/2022, processo
eletrônico (SEI) n.º 0305.006725.00202/2022-70, registro de preços
para eventual e futura contratação de empresa, para sob demanda,
prestar serviço de agenciamento de viagens, especializada em
emissão de passagens aéreas nacionais, intermunicipais e,
eventualmente, internacionais, bem como passagens terrestres
interestaduais e intermunicipais, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, entrega de
bilhetes eletrônicos (e-ticket) e o seguro de assistência em viagem
internacional, com proposta de menor valor de agenciamento, visando
atender a demanda da Defensoria Pública do Estado do Acre, em
conformidade Edital e seus anexos, em favor da empresa: DF Turismo
e Eventos LTDA, CNPJ nº 07.832.586/0001-08, que sagrou-se
vencedora para o item 01.
Data da assinatura: 18 de julho de 2022
Simone Jaques de Azambuja Santiago - Defensora Pública-Geral do
Estado
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