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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO
AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL DO TIPO 2

(PARA RESPONSÁVEIS DE ESTUDANTES MENORES DE 18 ANOS)

Declaro, nos termos do Edital nº 002/2022, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia,
Campus  Vitória  da  Conquista, que  o(a)  estudante  abaixo  discriminado(a),  que  está  sob  minha
responsabilidade, está ciente de que o uso do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do Tipo 2 com o
qual ele(a) contemplado(a) é baseado nas seguintes premissas:
• Destinação exclusiva do auxílio recebido à aquisição, manutenção e/ou melhorias de equipamentos de

informática, a serem usados no desenvolvimento das atividades acadêmicas do(a) referido(a) estudante,
sendo vedada a aquisição por terceiros e para outros fins;

• Entendimento da melhoria de equipamentos de informática como aquisição de peças ou componentes
para fins de restabelecimento de funcionamento ou aumento de desempenho de tais equipamentos, bem
como serviços de instalação daquelas peças ou componentes ou ainda serviços de manutenção;

• Apresentação obrigatória de notas/cupons fiscais de compra e/ou de serviços de manutenção em meu
nome e CPF, para fins de prestação de contas do auxílio recebido pelo(a) referido(a) estudante (não
aceitação, portanto, de qualquer outro tipo de documento que não tenha validade fiscal, a exemplo de
declarações, recibos e faturas);

• Não aceitação de notas/cupons fiscais de compra e/ou de serviços de manutenção emitidas com data
anterior ao dia 07/03/2022, ocasião em que se iniciou o 1º semestre letivo de 2022 no campus;

• Não  admissão  de  aquisições  de  equipamentos  de  informática  junto  à  pessoas  físicas,  dada  a
obrigatoriedade  de apresentação,  conforme já  mencionado anteriormente,  de  notas/cupons  fiscais  de
compra e/ou serviços de manutenção;

• Devolução parcial do auxílio recebido pelo(a) referido(a) estudante em caso de tal auxílio não ter sido
gasto totalmente, conforme orientações a serem encaminhadas após apresentação da prestação de contas.

Nada mais a declarar, firmo a presente.
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