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ERRATA DA ATA DE REUNIÃO - CREDENCIAMENTO Nº 001-2017 - COMPEL 

PROCESSO Nº 00340.11.07.682.2017 
 
NA ATA DE REUNIÃO, datada em 30/10/2017. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para a realização para divulgação do relatório de análise, emitido pela Comissão Designada pela 
Portaria de nº 056/2017 constituída para a análise quanto ao cumprimento dos requisitos para a Qualificação de Organizações Sociais, inerentes ao 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 – COMPEL, cujo objeto é a Qualificação de Organizações Sociais, que tem como finalidade a Qualificação de Pessoas 
Jurídicas de Direito Privado como Organizações Sociais no âmbito do município de Camaçari, para fins de participação em processo seletivo para celebração 
de contrato(s) de gestão com a administração Municipal, com base na Lei Municipal nº 749/2006, com alteração trazida pela Lei Municipal nº 1336/2014. 
 
(...)  
 
 
 
LEIA-SE:  
 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para a realização para divulgação do relatório de análise, emitido pela Comissão Designada pela 
Portaria de nº 056/2017 constituída para a análise quanto ao cumprimento dos requisitos para a Qualificação de Organizações Sociais, inerentes ao 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 – COMPEL, cujo objeto é a Qualificação de Organizações Sociais, que tem como finalidade a Qualificação de Pessoas 
Jurídicas de Direito Privado como Organizações Sociais no âmbito do município de Camaçari, para fins de participação em processo seletivo para celebração 
de contrato(s) de gestão com a administração Municipal,  na área de saúde com base na Lei Municipal nº 749/2006, com alteração trazida pela Lei Municipal 
nº 1336/2014. 
 
(...)  
 
 
 
 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da Compel 
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