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CHAMAMENTO PÚBLICOCHAMAMENTO PÚBLICO

Chamada Pública para cadastro de prefeitura interessada em receber a doação de dispositivosChamada Pública para cadastro de prefeitura interessada em receber a doação de dispositivos  TV BOX IPTVTV BOX IPTV
Android convertidos em mini computadores portáteis.Android convertidos em mini computadores portáteis.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, torna público o Edital deO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, torna público o Edital de
Chamamento Público visando realizar cadastro de prefeituraChamamento Público visando realizar cadastro de prefeitura interessada em receber a doação de disposi vos interessada em receber a doação de disposi vos  TVTV
BOX IPTV Android conver dos em mini computadores portáteis com sistema operacional Linux para Uso,BOX IPTV Android conver dos em mini computadores portáteis com sistema operacional Linux para Uso,
exclusivo, Educacional.exclusivo, Educacional.

1. OBJETO1. OBJETO

1.1  A chamada pública faz parte do projeto "Além do Horizonte" realizado pela Receita Federal do Brasil em
parceria com o IFSULDEMINAS. O projeto consiste na descaracterização dos aparelhos de TV BOX e na conversão
em microcomputadores para fins educacionais, em que serão des nados as escolas públicas das prefeituras
cadastradas e classificadas neste chamamento público. 

1.2 Os disposi vos TV Box IPTV Android possuem as seguintes configurações:  Hardware:  Processador: Chipset:
Allwinner H6, Arquitetura do Núcleo: 4x ARM Cortex-A53 @ 1488 MHz, Modelo do disposi vo: Tanix TX6
, Memória RAM: 2 GB,  Fabricante: Amlogic, Marca: Amlogic, Placa: exdroid, Disposi vo: p281, Hardware:
sun50iw6p1, Plataforma: petrel, Produto: p281, HD SSD: 16GB, 480 mini teclados sem fio. Sistema
Operacional:  Versão do Android: 9 (Pie). Adequação dos so wares embarcados. Sistema Operacional Linux:
Armbian, Instalação das Ferramentas Educacionais:  Gcompris (Suite de programas Educacionais), Kturtle
(ferramenta educacional desenvolvimento lógico), IDE Arduino (ferramenta para desenvolvimento de robó ca
educacional.

1.3 Os equipamentos disponibilizados deverão ser u lizados única e exclusivamente para fins educacionais para as
escolas públicas pertencente ao município da prefeitura cadastrada, de forma a promover a universalização do
acesso a tecnologias de informação e comunicação.

2. DO CADASTR2. DO CADASTROO

2.1. O cadastro deverá realizado por meio do preenchimento de formulário, presente no
link: https://forms.gle/yevZCBewoCC1283x9

2.2 No formulário a prefeitura deverá confirmar que, caso seja contemplada, está de acordo que se responabiliza
pela re rada dos equipamentos no dia dia 17 de maio de 2022, na cidade de Varginha/MG em endereço e horário
a ser confirmado pela Receita Federal do Brasil de Varginha-MG.

2.3 A prefeitura deverá informar o nome da escola que receberá os computadores, a quantidade de computadores
que serão doados e a quantidade de estudantes que serão atendidos por estes computadores. 

2.4 A prefeitura poderá registrar mais de uma escola contemplada, desde que mencione o seu nome, a
quantidade de computadores e a quantidade de alunos atendidos por estes computadores. 

2.5 Para atender a maior quan dade de estudantes, a distribuição será de até 100 computadores por município.
Para a entrega dos equipamentos serão disponibilizados pelo IFSULDEMINAS até 500 equipamentos
descaracterizados e transformados em microcomputadores. 

https://forms.gle/yevZCBewoCC1283x9


2.6 A veracidade das informações é de inteira responsabilidade da prefeitura, não sendo o IFSULDEMINAS
responsável pela verificação dos dados.

3. DA CLASSIFICAÇÃO3. DA CLASSIFICAÇÃO

3.1 O critério de classificação será em relação a proporção da quan dade de computadores solicitados em relação
a quantidade de estudantes atendidos. 

3.2 Caso a prefeitura registre mais de uma escola, o critério no item 3.1 será aplicado para cada escola citada
considerando o item 2.5.

3.3 No caso dos valores proporcionais serem empatados entre as prefeituras, o critério será dado pela ordem
cronológica de inscrição no formulário.

4. DO CRONOGRAMA4. DO CRONOGRAMA

CRONOGRAMA GERALCRONOGRAMA GERAL

Publicação da chamada 29/04/2022

Período de cadastro 29/04/2022 a 04/05/2022

Resultado parcial 05/05/2022

Prazo de recurso Envio até 06/05/2022

Resultado final 09/05/2022

5. RECURSOS5. RECURSOS

5.1 Os recursos contra o resultado deverão ser apresentados no e-mail gabinete@ifsuldeminas.edu.br, conforme
cronograma. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 No ato da retirada dos equipamentos a prefeitura assinará o Termo de Doação de Equipamento de Tv's box em
caráter definitivo e irrevogável, não envolvendo qualquer ônus ou encargo ou responsabilidade de manutenção de
qualquer espécie ao IFSULDEMINAS e Receita Federal do Brasil.

6.2 Os dados pessoais recebidos pelo formulário de cadastro serão u lizados para fins exclusivos desta chamada
pública, conforme preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ( LGPD) - Lei nº13.709/2008.

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete da Reitoria que pode ser acionado pelo e-mail
gabinete@ifsuldeminas.edu.br ou telefone 35 3449 6196.
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