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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Governo de Novos Caminhos!”
EDITAL DE RESSARCIMENTO N°. 001 DE 29 DE JULHO DE 2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e a COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ITAPITANGA/BA, neste ato representados por seus respectivos
titulares, em atendimento a decisão exarada nos autos do Processo Administrativo n°.
081/2019 e Aviso do Presidente da Comissão de Licitação, publicado em 29 de julho de
2019, informam aos interessados o CANCELAMENTO do Pregão Presencial n°.
029/2018 e Contrato n°. 030/2019, destinado a contratação de empresa para realização
do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas imediatas para cargos de Nível
Superior, Nível Fundamental e Nível Médio para compor a estrutura organizacional do
Município de Itapitanga/BA, regido pelo Edital n° 001/2019, publicado em 1º de março
de 2019, cabendo ainda prestar os seguintes esclarecimentos aos candidatos ao
certame:
1. Será assegurado a todos os candidatos cujas inscrições foram homologadas o
reembolso da taxa de inscrição paga, devendo ser observados os seguintes
procedimentos:
1.1 – O candidato deverá comparecer a sede da Prefeitura Municipal de
Itapitanga, localizada Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 –
Itapitanga – Bahia ou enviar requerimento de devolução (anexo) para o e-mail
itapitangaprocessoseletivo2019@hotmail.com, no período de 05 de agosto de
2019 a 05 de setembro de 2019, preenchendo devidamente todos os campos
do requerimento e encaminhando o comprovante de pagamento e do boleto
bancário da Inscrição.
1.2 – A devolução da taxa de inscrição se dará́ mediante transferência, em
conta de titularidade do candidato.
2. É obrigatória a informação de todos os dados pessoais do titular da conta bancária,
além da indicação dos dados bancários válidos para ressarcimento.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto dos dados para
devolução dos valores de inscrição.
4. O Município de Itapitanga/BA não se responsabiliza por dados incorretos ou
preenchimento incompleto do requerimento de devolução.
5. A devolução dos valores ocorrerá em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do término do
prazo para requerimento de devolução indicado no subitem 1.1, deste edital.
6. O candidato que não requerer a devolução da taxa de inscrição no prazo descrito no
item 1.1 deverá se dirigir à Prefeitura Municipal para indicar nova forma de restituição.
7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora de
Processo Seletivo, criada pela Portaria n°. 110 de 12 de junho de 2018.
Itapitanga/BA, 29 de julho de 2019.
DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
Secretário Municipal de Finanças

CLEBSON SANTOS MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO
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