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NOTAS

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Edital nº 03/2020/DG.IRE do campus de Irecê de 02 de outubro de 2020.
Auxílio Inclusão Digital Emergencial

 
 

A Direção-Geral do campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -
IFBA, no uso de suas atribuições legais, conjuntamente com o Departamento de Ensino e a Comissão da
Assistência Estudantil, diante do resultado  final da seleção dos discentes regularmente matriculados nos
cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA) e nos cursos Superiores do campus para recebimento do Auxílio Inclusão Digital
Emergencial em razão da aprovação do Ensino Remoto Emergencial no contexto da pandemia causada
pela COVID-19, e considerando  as dúvidas e comentários que têm surgido esclarece:

O estudante que adquirir um equipamento no valor inferior a R$ 900,00 (novecentos
reais), deverá fazer a devolução do valor restante ao erário, através de GRU (Guia de
Recolhimento da União), devendo, para tanto, solicitar a GRU a Coordenação Financeira
do campus Irecê, através do e-mail cofin.ire@ifba.edu.br, imediatamente após a aquisição
do equipamento;
 Caso a (o) estudante adquira equipamento com valor superior a R$ 900,00 (novecentos
reais), essa diferença deverá ser arcada pela (o) estudante;
O estudante deverá comprar um equipamento que seja suficiente para participar e realizar
as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs).  Por isso, sugere -
se que não adquira celular e utilize o recurso para aquisição de tablet;
Deverá ser feita aquisição de um equipamento novo, pois é necessária a apresentação
de nota fiscal e;
Os estudantes terão prazo de até 30 (trinta dias) para realizarem a prestação de contas.

Portanto, atenção para a prestação de contas conforme o Edital 03/2020/DG/IRECÊ nos itens destacados
abaixo:

2.5.1 Para fins de prestação de contas somente  será aceita  Nota Fiscal deverá ser emitida por Pessoa
Jurídica, contendo obrigatoriamente os seguintes itens: Nome e CPF do estudante beneficiado pelo
auxílio; Descrição do equipamento comprado ou do serviço prestado; Nome e CNPJ da empresa
vendedora; Data de emissão da Nota ou da Fatura. A referida Nota Fiscal não poderá ter rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, ou existência de emendas.

2.5.2 O frete do equipamento ou mão de obra do serviço poderá ser incluído no valor do Auxílio,
desde que conste na nota fiscal ou cupom fiscal.

 2.5.3 A data de emissão da Nota Fiscal não poderá ser anterior à data do resultado final deste edital.
Caso haja estudante convocado por cadastro reserva, a data de emissão da Nota Fiscal não poderá
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ser anterior à data da convocação.

2.5.4 Não serão aceitos notas fiscais escritas de próprio punho nem recibos.

2.5.5 Os documentos referentes a prestação de conta deverão ser enviados em Formato PDF ou
imagem na plataforma SUAP, no endereço: https://suap.ifba.edu.br, no campo destinado a esta
finalidade.

 

Irecê, 30 de outubro de 2020.

 

Jeime Nunes de Andrade

Diretor-Geral
IFBA campus Irecê

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a)
Geral, em 30/10/2020, às 16:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1636306 e o código CRC B8A4B5E8.
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