
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BRUMADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021/CAMPUS BRUMADO/IFBA 

EMPRÉSTIMO DE TABLET

O Diretor-Geral  do  IFBA -  Campus Brumado  e  a  Coordenadora  Pedagógica  e  de  Assistência
Estudantil (COPAE), tendo em vista a Portaria Nº 3.304 de 05 de outubro de 2020, tornam pública a
2ª Chamada para manifestação de interesse dos estudantes para solicitação de empréstimo de tablets
educacionais, de acordo com a disponibilidade dos mesmos no campus e em conformidade com as
orientações da Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado e Biblioteca do Campus Brumado e da
Reitoria.

1. DO OBJETO

1.1.A  presente  Chamada  Pública  tem  como  objeto  realizar  o  levantamento  dos(as)  estudantes,
regularmente  matriculados(as)  nos  cursos  técnicos  nas  formas  integrada,  subsequente  e  ensino
superior do IFBA Campus Brumado e em, pelo menos, uma Atividade de Ensino Não Presencial
Emergencial  (AENPE)  ofertada  no  ano  civil  2021,  interessados(as)  no  empréstimo  gratuito  de
tablets educacionais adquiridos pela Reitoria.
1.1.2 É de inteira responsabilidade do estudante - e do(a) seu respectivo(a) responsável legal no
caso dos menores de 18 anos - a leitura na íntegra da Portaria IFBA n.º 3304/2020 , disponível em
<https://bit.ly/3wUicj5> e da Chamada Pública n.º 02/2021, bem como o acompanhamento de todas
as etapas e publicações referentes ao processo.

2. DO TABLET EDUCACIONAL

2.1. O Tablet Educacional é da marca Multilaser modelo A10A 3G LITE 32GB
10 POL. PRETO.
2.2. Existem 22 (vinte e dois) Tablets Educacionais disponíveis para empréstimo
no IFBA Campus BRUMADO.
2.3. O  Tablet  Educacional  deve  ser  utilizado  exclusivamente  para  o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFBA.

2.3.1 Os  arquivos  pessoais  devem  ser  salvos  em  pastas  ou  drives  de
armazenamento institucional.

2.4. Será  permitido  o  empréstimo  de  apenas  01  (um)  Tablet  Educacional  por
estudante.
2.5. É dever do estudante beneficiário(a) permitir a fiscalização e a realização de
inventário  por  parte  de quem concedeu o empréstimo  ou do setor  responsável  pelo
patrimônio local a qualquer tempo.
2.6. É  expressamente  proibida  a  utilização  dos  equipamentos  para  acessar
informações  na  internet  com  conteúdo  de  cunho  racista,  pornográfico,  violento  ou
xenófobo, bem como seu uso para gravação ou download ilegal de software ou outros
materiais protegidos por leis de propriedade intelectual e industrial.
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2.7. Os  Tablets  serão  emprestados,  prioritariamente,  aos  alunos  que
declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

2.7.1 Conforme disposto no decreto nº 7.234, de 19/07/2010, que instituiu o
Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  o(a)  estudante  é
classificado como em situação de vulnerabilidade socioeconômica quando sua
renda familiar per capita bruta é igual ou inferior a um salário mínimo e meio
vigente (até R$1.650,00).

2.8. O empréstimo do tablet é pessoal e intransferível. O(a) estudante terá
responsabilidade  direta  pela  guarda e conservação do bem emprestado em seu
nome, sendo vedado, por força legal, emprestá-lo a terceiros, estando sujeito às
penalidades estabelecidas em lei se constatado uso irregular.
2.9. O Tablet  Educacional  deverá  ser  devolvido em até  15 (quinze)  dias
úteis a contar do término das AENPE, de acordo com o que for estabelecido pelo
campus ou Reitoria.

2.9.1 Quando  da  devolução  do  equipamento,  serão  removidos  quaisquer
arquivos  que  o(a)  estudante  beneficiário(a)  instalar,  eximindo-se  a  unidade
administrativa do IFBA da responsabilidade pela perda desses arquivos.

2.10. O(a) estudante deverá comunicar formalmente ao setor responsável
pelo Patrimônio do Campus, em caso de qualquer dano ou desvio.

2.10.1 Em caso de perda, furto ou roubo, deve-se providenciar o boletim de
ocorrência e apresentar uma cópia à Instituição, na oportunidade do episódio,
sendo terminantemente proibida a procrastinação da formalidade do ato junto à
polícia e ao IFBA - Campus Brumado.

2.11. A apuração institucional das possíveis responsabilidades do estudante
pelo  uso  indevido,  dano,  perda,  furto  ou  roubo  do  equipamento  se  dará  em
conformidade  com o estabelecido  na Resolução nº  73/2013/CONSUP (Código
Disciplinar Discente do IFBA).
2.12. É  vedada  a  manifestação  de  interesse  nesta  Chamada  Pública  aos
estudantes  contemplados  na  Chamada  Pública/IFBA-  Campus  Brumado  nº
01/2021.

3. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. O(a)  estudante  deve  estar  regularmente  matriculado(a)  nos  Cursos
Técnicos nas formas integrada, subsequente ou Ensino Superior do IFBA-Campus
Brumado e em, pelo menos, uma AENPE ofertada no ano civil 2021.
3.2. O empréstimo do Tablet Educacional será destinado, prioritariamente,
aos  estudantes  que  não  foram  contemplados  com  o  Auxílio  Inclusão  Digital
Emergencial tipo 2 em 2020

(Aquisição de equipamentos, manutenção e ou melhorias de equipamentos de informática).
3.3. Estudantes que foram contemplados(as) com o Auxílio Inclusão Digital
Emergencial tipo 2 em 2020 (Chamada Pública nº 02/2020) poderão (de acordo
com  disponibilidade  do  IFBA  –  Campus  Brumado)  ser  contemplados  com  o
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empréstimo  do  Tablet  Educacional  mediante  apresentação  de  Boletim  de
Ocorrência de perda, roubo ou furto do equipamento.

4 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 Na  impossibilidade  de  atender  a  todos  os  (as)  estudantes  que  manifestem
necessidade  do  equipamento,  deverão  ser  priorizados  os  critérios  de
vulnerabilidade  socioeconômica,  atendendo  ao  limite  de  renda  salarial  mensal
familiar per capita de: a) até 0,5 salário mínimo; b) de 0,5 a 1,0 salário mínimo e,
c) de 1,0 a 1,5 salários mínimos.
4.2 A análise socioeconômica deste processo seletivo simplificado será realizada
de maneira remota, pela Assistente Social do IFBA-Campus Brumado e tem por
objetivo estabelecer uma lista de classificação por renda per capita dos estudantes
que manifestem interesse.
4.3 A análise socioeconômica será realizada com base nas informações declaradas
pelos estudantes (ou responsáveis legais no caso dos estudantes menores de 18
anos de idade) no formulário de inscrição, combinadas com consultas na base de
dados de órgãos oficiais do Governo Federal.

5 DA INSCRIÇÃO

5.1 A inscrição do estudante será realizada mediante preenchimento e envio do
formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/A5bBN85enscK6iQv9

5.1.1 No ato do preenchimento do formulário eletrônico o estudante
(ou seu responsável legal,  caso o estudante seja menor de 18 anos de
idade)  deverá  ter  disponível  arquivo  no  formato  PDF  dos  seguintes
documentos para anexar no próprio formulário de inscrição:

Conta de energia elétrica atualizada;

Comprovante de Cadastro ativo no CadÚnico -  Formato PDF - disponível  em
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/#

6 DO EMPRÉSTIMO

6.1 Para que o estudante possa retirar o Tablet Educacional deverão ser seguidos os
seguintes procedimentos, nos termos da Portaria IFBA n.º 3304/2020:

6.1.1 A  Gestão  de  Assistência  Estudantil  (COPAE-BRU)  deve
formalizar o empréstimo, via sistema SEI, mediante o preenchimento do
formulário “EMPRÉSTIMO DE TABLETS EM REGIME REMOTO –
DISCENTE";
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6.1.2 O Ordenador de Despesas do IFBA-Campus Brumado recebe e
assina eletronicamente o formulário (item  6.1.1  5.1.1);
6.1.3 O estudante assina o formulário (item 6.1.1 4.1.1) , por meio de
assinatura externa (SEI ).

6.1.3.1 No caso do(a) estudante menor de 18 anos de idade,  além da sua assinatura,  será
necessária a assinatura do(a) responsável legal por meio de assinatura externa (SEI).

6.2 No ato do empréstimo, é de responsabilidade do(a) estudante a conferência da
integridade  do  equipamento  e  dos  itens  que  o  acompanham,  devendo  também
testar e dar ciência do pleno funcionamento do equipamento.
6.3 Cada setor administrativo, detentor de posse do equipamento, definirá onde o
mesmo será retirado, por agendamento, com os servidores, observado o protocolo
de biossegurança do IFBA – Campus Brumado.
6.4 O cancelamento do empréstimo ocorrerá quando o(a) estudante beneficiário(a):

A. Afastar- se da Instituição com ou sem aviso prévio;

B. Afastar- se por motivo de saúde;

C. Solicitar  desistência  do  empréstimo  por  vontade  própria,  expressa
formalmente;

D. Omitir ou fraudar informações em qualquer fase do processo.
6.4.1 O cancelamento  por  omissão  ou  fraude  pode  ser  realizado  a
qualquer momento no decorrer do ano, mediante avaliação da COPAE,
desde  que  comunicada  ao  setor  de  patrimônio  do  IFBA  -  Campus
Brumado.

7 CRONOGRAMA

7.1 A presente  Chamada Pública  nº  02/2021 seguirá  o  cronograma descrito  no
Quadro 1.

QUADRO 1: Cronograma
Atividade Data Local

Publicação da Chamada

Pública n.º 02/2021

16/04/2021 Site do IFBA/Brumado

(https://portal.ifba.edu.br/brumado)

Preenchimento  e  envio  do
formulário  para  manifestação  de
interesse

16 a 18/04/2021 Formulário online de inscrição:

https://forms.gle/48ACfEmwLedhxy

PS8

Homologação e divulgação

da lista de inscritos

19/04/2021 até as

14h

Site do IFBA/Brumado

(https://portal.ifba.edu.br/brumado)

Período  para  interposição  de
recurso

Até dia 20/04/2021 às
10h

E-mail tablets.bru@ifba.edu.br

Avaliação do recurso Até  dia  22/04/2021
até as 16h

-

Publicação  do  resultado  dos
recursos

Até dia

22/04/2021 até as

18 h

Site do IFBA/Brumado

(https://portal.ifba.edu.br/brumado)
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Homologação,  divulgação  do
resultado  final  dos  alunos
contemplados e os estudantes em
cadastro reserva

Até dia 26/04/2021 Site do IFBA/Brumado e

(https://portal.ifba.edu.br/brumado)

Lançamento dos termos de

cautela  de  tablets  em  regime
remoto  –  discente  no  SEI  e
entrega  dos  tablets  e  chips  de
dados

A partir  do dia 27 a
30/04/2021

A retirada dos equipamentos e chips de dados
será  previamente  agendada  e  informada  pela
COPAE

Obs.:

A - Os estudantes em cadastro reserva só poderão solicitar empréstimo se houver novas
aquisições de Tablets Educacionais pelo IFBA ou se houver desistência entre os contemplados na
homologação do resultado final.  Nesses  casos a COPAE fará contato com os estudantes  em
cadastro reserva por ordem de classificação.

B –  Caso  o  número  de  estudantes  que  manifestem  interesse  seja  maior  do  que  a
disponibilidade de Tablet, poderá haver alteração na data de homologação do resultado final, de
acordo com o disposto no item 4.1 da presente chamada. As alterações serão divulgadas na
página oficial do IFBA – Campus Brumado.

7 DAS VEDAÇÕES
7.1  É vedado ao(à) beneficiário(a ):

A. Violar o lacre de segurança;

B. Alterar configurações ou formatar;

C. Realizar manutenções por conta própria;

D. Instalar ou desinstalar qualquer programa, sem autorização expressa do IFBA;

E. Emprestá-lo a terceiros e

F. Uso não relacionados à AENPE ou utilizá-lo em proveito pessoal

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O(a) estudante deverá manifestar necessidade do Tablet.
8.2 O(a) estudante pode, a qualquer momento, ser convocado(a) a devolver
o  Tablet  -  objeto  do  empréstimo  -,  quando  constatada  a  irregularidade  ou
inveracidade das informações prestadas, não o isentando das sanções cabíveis,
nos  termos  da  Resolução  CONSUP/IFBA  nº  73  /2013  (Código  Disciplinar
Discente ).
8.3 O  IFBA-Campus  Brumado  não  dispõe  de  Tablets  Educacionais
adicionais, de forma a garantir a reposição do empréstimo de novo bem, caso
haja dano irreversível, perda, furto ou roubo.
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8.4 Dúvidas  e  informações  poderão  ser  encaminhadas  para  o  e-mail
tablets.bru@ifba.edu.br.
8.5 No ato da divulgação da lista final - previsto no cronograma - a COPAE
informará as etapas e procedimentos para empréstimo em comodato dos Tablets
Educacionais.
8.6 As situações não definidas neste edital serão dirimidas pelos seguintes
setores do IFBA Campus Brumado: Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado,
Coordenação Pedagógica e de Assistência Estudantil e Direção Geral.
8.7 Caso a quantidade de alunos que manifestem interesse seja maior que a
quantidade de tablets disponíveis, a linha de corte será dada de acordo com a
classificação socioeconômica.
8.8 Poderá ser solicitada documentação complementar  para comprovação
da renda per capita do núcleo familiar, a qualquer tempo da vigência da presente
Chamada Pública.
8.9 Em caso  de haver  a  disponibilidade  de  novos tablets  nos  estudantes
especificados  abaixo  da  linha  de  corte  na  lista  de  classificação  serão
considerados como cadastro reserva, para efeito de nova distribuição.
8.10 A  subcomissão  de  Comunicação  vinculada  à  Comissão  Local  de
Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) do Campus Brumado – instituída
pela Portaria n.º 56 de 26 de agosto de 2020 é responsável pela manutenção e
divulgação  das  formas  de  acesso remoto  dos  estudantes  ao  processo  seletivo
simplificado de que trata a presente Chamada Pública.
8.11 Caberá ao IFBA a manutenção do Tablet.

8.11.1 Caso  o  equipamento  necessite  de  manutenção,  o  estudante  deverá
comunicar,  imediatamente,  à  COPAE  nos  endereços  eletrônicos
copae.bru@ifba.edu.br    e   tablets.bru@ifba.edu.br
8.11.2 A  COPAE  solicitará  a  manutenção  à  CGTI,  mediante  abertura  de
chamado por meio do Sistema SUAP (https://suap.ifba.edu.br/).

8.11.2.1 Em  caso  de  manutenção  física  do  equipamento,  esta
ocorrerá  nas  dependências  do  IFBA,  cabendo  ao  estudante  levar  o
Tablet ao IFBA-Campus Brumado, de acordo com agendamento junto
à COPAE.

8.11.2.1.1 O estudante deverá aguardar o período de manutenção do equipamento, caso não
haja disponibilidade imediata de outro.

Brumado/BA, 16 de abril de 2021.
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ANEXO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

TERMO DE CAUTELA DE TABLETS EM REGIME REMOTO – DISCENTE

Considerando  a  atual  conjuntura  de  pandemia  causada  pela  contaminação  por
Coronavírus  (COVID-19),  a  Resolução IFBA/CONSUP nº  07,  de  22 de março de
2020 e a Portaria-IFBA nº 3304 de 05 de outubro de 2020, que normatiza o comodato
a título de empréstimo gratuito no âmbito do IFBA, para fins de utilização para as
Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais ( AENPEs ).

Nome Completo

Nome social (opcional)

Matrícula

CPF

E-mail

Telefone

Campus

Curso

Nome do Responsável Legal

CPF do Responsável Legal

Eu, ____________________________________________________________ [nome
do(a)estudante que está apto a receber  o Tablet  educacional,  Matrícula IFBA
___________________ SOLICITO e DECLARO que recebi o Tablet Educacional
marca  ______________________________________________  (descrição  detalhada
do  tablet)  em  perfeitas  condições  de  uso  e  funcionamento,  ficando  totalmente
responsável pela guarda do mesmo e comprometo-me a:
- Conservar o equipamento e obedecer às normas técnicas para o seu uso e as
regras contidas no guia rápido elaborado pelo fabricante.
- Utilizar  o  equipamento  exclusivamente  para  o  exercício  das  atividades  de
ensino, pesquisa e extensão do IFBA.
- Comunicar formalmente ao setor responsável pelo Patrimônio do Campus pelo
endereço eletrônico  coapa.bru@ifba.edu.br,  em caso  de  qualquer  dano e desvio,
estando  sujeito  (a)  à  apuração  institucional  das  possíveis  responsabilidades,  nos
termos da Resolução nº 73/2013/CONSUP (Código Disciplinar Discente do IFBA),
em conformidade  com os  itens  2.10,  2.10.1  e  2.11  da  Chamada  Pública  IFBA-
Campus Brumado nº 02/2021.

Declaro ainda que estou ciente:
- De todo o conteúdo da Portaria/IFBA nº 3304 de 05 de outubro de 2020, que
normatiza o comodato a título de empréstimo gratuito no âmbito do IFBA, para fins
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de  utilização  para  as  Atividades  Educacionais  Não  Presenciais  Emergenciais
( AENPEs);
- Dos objetivos e princípios da utilização do Tablet Educacional;

- Que todos os meus dados, pessoais e/ou profissionais de qualquer natureza,

inseridos, serão de minha inteira responsabilidade;
- Que este equipamento é um bem público integrante do patrimônio do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Brumado nos termos
da Resolução CONSUP/IFBA n.º 73/2013;
- Dos  deveres  como  responsável  pela  guarda  do  bem  público  sob  minha
responsabilidade, devendo devolvê-lo ao Campus Brumado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis após o retorno das atividades presenciais no âmbito do IFBA, sendo-me
vedado, por força legal, emprestá-lo a terceiros e utilizá-lo em proveito pessoal,
estando sujeito às penalidades estabelecidas em lei se constatado uso irregular.

Brumado/BA, ___ de abril de 2021

________________________________________
Assinatura do Estudante

Responsável legal (caso o estudante seja menor de 18 anos de idade)
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ANEXO II
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

DEVOLUÇÃO DE TABLETS EM REGIME REMOTO – DISCENTE

Considerando a  atual  conjuntura  de  pandemia  causada  pela  contaminação  por
Coronavírus  (COVID-19),  a  Resolução IFBA/CONSUP nº  07,  de  22 de março de
2020 e a Portaria-IFBA nº 3304 de 05 de outubro de 2020 que normatiza o comodato a
título de empréstimo gratuito no âmbito do IFBA, com a finalidade de utilização nas

DECLARO  que  em  ___/____/_____  houve  a  devolução  do  Tablet  Educacional
marca________________________________________  (descrição  detalhada  do
tablet).
(  ) Equipamento nas mesmas condições do empréstimo.
(  ) Falta dos equipamentos periféricos: ____________________________________
( ) Equipamento apresentando defeito de conservação e funcionamento de acordo com
a descrição abaixo: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
(  ) Outras observações:__________________________________________________

Recebido por: Assinatura

SIAPE: Data:

OBS.: O estudante deverá receber uma cópia deste Termo de Devolução assinada e datada pelo
servidor responsável, no ato da vistoria.

Rua Francisco Manoel da Cruz, S/N, Bairro São José – Brumado-BA / CEP 46.100-000
Telefone: (77)3441-1607 / E-mail: gabinete.bmd@ifba.edu.br
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