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Ata de cerimônia de abertura dos trabalhos referentes à Chamada Pública n.º 
002/2022, destinada ao CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE 

PSICOLOGIA. Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 
às nove horas, na sala de licitações - Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto nº. 73, 
nesta cidade de Araçatuba, sob a presidência do Sr. Eraldo Natal dos Santos, assistida 
pelos Srs. Aguinaldo Mendes e Nelson de Queiroz Prestes Júnior, todos membros da 
Comissão Especial encarregada do processo, nomeados através da Portaria GP N.º 
094/2022. Deu-se início a reunião com credenciamento dos participantes e com a 
recepção do “ENVELOPE – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A comissão recebeu 
os envelopes das seguintes interessadas credenciadas: Maria Aparecida Pereira, 
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.392.464-8, e de Andrea Regina 
Barbosa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.400.919-1, que ato contínuo, 
procedeu à rubrica pela comissão e representantes presentes. A comissão procedeu à 
abertura dos envelopes “1” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO contendo os 
documentos solicitados na Cláusula Sexta, do ato convocatório, que foram 
devidamente analisados e rubricados pela Comissão e representantes presentes. Após 
análise a comissão decide HABILITAR às interessadas: Maria Aparecida Pereira e 
Andrea Regina Barbosa por atender a Cláusula Sexta (Documentos de habilitação). 
Houve a renúncia expressa ao prazo recursal, documento este fica fazendo parte do 
presente. Nada mais havendo a constar na presente Ata, que lida e achada conforme, 
deu-se por encerrada a presente reunião, eu, Nelson de Queiroz Prestes Júnior, 
(____________), secretariei e lavrei a presente Ata, que segue regularmente assinada 
pela Comissão e representantes presentes. 
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Maria Aparecida Pereira  Andrea Regina Barbosa 
                                           
 


