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2ª ETAPA:
.

.

Mês / Ano
DEZEMBRO / 2020

Dia
11

13
15

Horário
Das
14h
14h10min
Das 14h15min
16h
Até às 23h
Das 08h às 23h
-

23

-

24

-

.

.

.

.

.

Descrição
às Sorteio do tema da Prova Didática
às Entrega dos Títulos para Avaliação e entrega do Projeto de Pesquisa para a Prova Prática

.

.

Publicação da data, horário e sala de aplicação da Prova Didática que será seguida da Prova Prática
Prova Didática seguida da Prova Prática
Publicação do resultado provisório das provas da 2ª ETAPA e do resultado provisório do concurso (data
provável)
Publicação do resultado dos recursos referentes às provas da 2ª ETAPA e ao resultado provisório do
concurso (data provável)
Publicação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em 2 etapas (data
provável)
Homologação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em 2 etapas (data
provável)

8. No item 7.2.2.1.3, onde se lê: 26/05/2020. Leia-se: 13/12/2020.
9. No item 7.2.2.2, onde se lê:
ETAPA ÚNICA:
.

.

Mês / Ano
ABRIL / 2020

Dia
05

07
09
23

Horário
08h50min
Das 09h às 13h
Das 15h às 15h10min
Das
15h10min
às
16h30min
Até às 23h
Das 08h às 23h
-

03
07

-

11

-

Dia
22

24
26

Horário
08h50min
Das 09h às 13h
Das 15h às 15h10min
Das
15h10min
às
16h30min
Até às 23h
Das 08h às 23h
-

01
04

-

08

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MAIO / 2020

.

.

Descrição
Fechamento dos Portões dos Prédios de Aplicação da Prova Escrita
Prova Escrita
Sorteio do tema da Prova Didática
Entrega dos Títulos para Avaliação e entrega do Projeto de Pesquisa para a Prova Prática
Publicação do horário e sala de aplicação da Prova Didática que será seguida da Prova Prática
Prova Didática seguida da Prova Prática
Publicação do resultado provisório (data provável)
Publicação do resultado dos recursos (data provável)
Convocatória dos Candidatos Negros para a Verificação da Veracidade da Autodeclaração (data
provável)
Processo de Verificação da Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Negros
Publicação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em etapa única (data
provável)
Homologação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em etapa única
(data provável)

9.1 Leia-se:
ETAPA ÚNICA:
.

.

Mês / Ano
NOVEMBRO / 2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DEZEMBRO / 2020

.

.

Descrição
Fechamento dos Portões dos Prédios de Aplicação da Prova Escrita
Prova Escrita
Sorteio do tema da Prova Didática
Entrega dos Títulos para Avaliação e entrega do Projeto de Pesquisa para a Prova Prática
Publicação do horário e sala de aplicação da Prova Didática que será seguida da Prova Prática
Prova Didática seguida da Prova Prática
Publicação do resultado provisório (data provável)
Convocatória dos Candidatos Negros para a Verificação da Veracidade da Autodeclaração (data
provável)
Processo de Verificação da Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Negros
Publicação do resultado dos recursos (data provável)
Publicação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em etapa única (data
provável)
Homologação do resultado final do concurso para as vagas em que o certame ocorrerá em etapa única
(data provável)

10. No item 8.13, alínea "e", onde se lê: se durante a realização das provas qualquer um dos objetos citados na alínea anterior emitir qualquer sinal o candidato será
automaticamente eliminado. Leia-se: utilizar corretivo líquido na prova escrita ou qualquer meio de identificação nominal na prova escrita.
11. Nos itens 8.13 e 8.14, ficam incluídas as seguintes alíneas, respectivamente:
q) descumprir as medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas e demais fases do certame, em razão da pandemia do novo Coronavírus.
i) descumprir as medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas e demais fases do certame, em razão da pandemia do novo Coronavírus.
12. No item 12, das disposições finais, fica incluído o subitem 12.3.1, com a seguinte redação: Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de
proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo Coronavírus.
13. No Anexo I, item 1.3, código de vaga 2019.3/PMS/0011.
13.1 No item Código Siape, onde se lê: 932701. Leia-se: 873189.
14. No Anexo I, item 1.3, código de vaga 2019.3/PMS/0013.
14.1 No item Código Siape, onde se lê: 932702. Leia-se: 294694.
LUÍS EDUARDO BOVOLATO
Reitor
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço
eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, no período compreendido entre as 10 horas do
dia 10 de novembro de 2020 e 23h59min do dia 10 de dezembro de 2020, observado o
horário de Palmas-TO.
3.2. Valor da taxa de inscrição: R$ 500,00 (Quinhentos reais).
4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. O candidato que desejar solicitar a isenção da taxa de inscrição deverá
fazê-lo no período compreendido entre o dia 10/11/2020 e o dia 12/11/2020.
5. DAS PROVAS
5.1. O Processo Seletivo constará de uma única fase para todas as
Especialidades, com a realização de prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter
eliminatório e classificatório.
5.2. As provas escritas e objetivas serão realizadas no Estado do Tocantins, na
cidade de Palmas, na Universidade Federal do Tocantins - Campus Universitário de Palmas,
situado à Av. NS 15, ALCNO 14, Quadra 109 Norte, Saída para Paraíso - Palmas - TO, no
dia 10/01/2021, horário de fechamento dos portões: 14h; horário de início 14h10min;
tempo de duração da prova: 3 horas.
5.2.1. Os blocos e salas de realização de provas serão divulgados no endereço
eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, na data prevista na Tabela I do subitem 1.1 deste
edital. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
5.3. No dia 18/12/2020 será publicado o Protocolo de Aplicação de Provas com
o detalhamento das medidas de proteção contra a Covid-19 que deverão ser seguidas
pelos candidatos e equipe de aplicação.
5.3.1. Serão seguidas as orientações das autoridades de Saúde relativas a
distanciamento, uso de equipamentos de proteção e de produtos de higiene e limpeza.
6. DO RESULTADO

EXTRATO DO EDITAL N° 2/2020 - COREME / COPESE
PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2021
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT e o
Coordenador da Comissão de Residência Médica - COREME da UFT, no uso das atribuições
que lhes são conferidas, tornam pública, através da Comissão Permanente de Seleção COPESE, a abertura das inscrições e estabelecem normas relativas à seleção de candidatos
ao Programa de Residência Médica, em conformidade com as normas e resoluções
emanadas da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação CNRM/MEC.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo obedece às normas estabelecidas pela Resolução nº
02/2015 da CNRM/MEC, será regido por este edital, executado pela Comissão de
Residência Médica (COREME) e Comissão Permanente de Seleção (COPESE) da Fundação
Universidade Federal do Tocantins (UFT), obedecidas as normas deste edital, e realizado no
Estado do Tocantins, na cidade de Palmas, no Campus Universitário de Palmas.
2. DAS VAGAS
2.1. Será oferecido um total de 44 vagas, sendo 02 vagas para Anestesiologia,
01 vaga para Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, 02 vagas para Cardiologia, 01 vagas
para Cirurgia do Aparelho Digestivo, 02 vagas para Cirurgia Geral, 04 vagas para Programa
de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica, 01 vaga para Cirurgia Vascular, 06 vagas para
Clínica Médica, 04 vagas para Ginecologia e Obstetrícia, 02 vagas para Infectologia, 05
vagas para Medicina de Família e Comunidade, 01 vaga para Medicina Intensiva Pediátrica,
03 vagas para Neonatologia, 02 vagas para Ortopedia e Traumatologia, 06 vagas para
Pediatria, 01 vaga para Psiquiatria, 01 vaga para Reumatologia, conforme Anexo I deste
edital.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102700079
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6.1. A relação dos candidatos classificados no processo seletivo - Resultado
Final - será divulgada em listagens por ordem de classificação decrescente, tendo por base
a soma dos pontos obtidos na prova objetiva, a ser divulgada no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br, no dia 03/02/2021. (data provável)
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. As matrículas em primeira chamada, dos candidatos aprovados serão
realizadas nos dias 08/02/2021 e 09/02/2021.
8. DAS DISPOSICÕES GERAIS
8.1. O edital completo e seus respectivos anexos serão publicados no endereço
eletrônico: http://www.copese.uft.edu.br.
Palmas, 26 de outubro de 2020.
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27.255.752/0001-50, esgotando-se, portanto, as medidas recursais administrativas, com
fundamento no Edital do Pregão 04/2017, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº
8.666/93, constante no Processo UFT nº 23101.001065/2017-96. A empresa deverá entrar
em contato com a UFT para pegar e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU
referente à multa supracitada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de
Penalidade sob pena de inclusão em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da
assinatura da decisão definitiva: 01/09/2020.
JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças
EXTRATO DE CONVÊNIO

LUÍS EDUARDO BOVOLATO

CONCEDENTE: Universidade Estadual do Tocantins-Unitins
CONVENENTE: Fundação Universidade Federal do Tocantins-UFT
INTERVENIENTE: Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins-FAPTO
OBJETO: Desenvolvimento do Projeto " Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa de
Palmas para a Unitins".
VALOR: R$ 94.847,76 (noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e se te reais e setenta
e seis centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/10/2020 a 19/10/2021
DATA DE ASSINATURA: 19 de outubro de 2020
ASSINATURAS: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS (Reitor da Unitins), LUÍS EDUARDO
BOVOLATO (Reitor da UFT) e FERNANDA SILVA FERNANDES BARBOSA (Diretora Executiva da
FAPTO

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2017 UFT UASG 154419
A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública o transcurso do
prazo para apresentação de Recurso in albis e a consequente aplicação da penalidade de
suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de 01 (um) ano e,
Multa Compensatória no valor de R$ 122,06 (cento e vinte e dois reais e seis centavos), à
empresa ULTRA COMMERCE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
12.003.969/0001-03, esgotando-se, portanto, as medidas recursais administrativas, com
fundamento no Edital do Pregão 07/2017, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº
8.666/93, constante no Processo UFT nº 23101.001172/2017-14. A empresa deverá entrar
em contato com a UFT para pegar e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU
referente à multa supracitada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de
Penalidade sob pena de inclusão em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da
assinatura da decisão definitiva: 01/09/2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO VALE DO SÃO FRANCISCO
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças

Ata de Registro de Preço: 05/2020, Pregão: 26/2019, Fornecedor Registrado: 19. Total de
itens: 122. Valor Total da Ata R$ 975.243,67. Vigência: 09/04/2020 a 09/04/2021.
Detalhamento da Ata no site www.comprasnet.gov.br, acesso livre UASG 154421

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 60/2016 UFT - UASG 154419

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública a aplicação da
penalidade de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de
06 (seis) meses e, Multa Compensatória no valor de R$ 96,26 (noventa e seis reais e vinte
e seis centavos), à empresa CONFIANÇA SOLUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
19.108.740/0001-74, esgotando-se, portanto, as medidas recursais administrativas, com
fundamento no Edital do Pregão 60/2016, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº
8.666/93, constante no Processo UFT nº 23101.005744/2016-53. A empresa deverá entrar
em contato com a UFT para pegar e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU
referente à multa supracitada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de
Penalidade sob pena de inclusão em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da
assinatura da decisão definitiva: 01/09/2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CNPJ:
05.440.725/0001-14
Contratado: Maria Nicileide da Silva ME - CNPJ: 13.862.022/0001-02
Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é a suspensão total do contrato e da obrigação do
pagar aluguéis, bem como a suspensão do pagamento pelo uso da água e da energia
elétrica referente ao Contrato nº 475/2015.
Vigência: de 19/03/2020 até a data de retorno das atividades presenciais no campus,
determinada por ato do Magnífico Reitor.
Data da Assinatura do Termo Aditivo: 29/09/2020.
Fundamento Legal - Art. 8º, parágrafo único, parte final, c/c art. 65, inciso II, alínea "d",
ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Petrolina, PE 27/10/2020

JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2016 UFT - UASG 154419

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 - UASG 154051

A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública o transcurso do
prazo para apresentação de Recurso in albis e a consequente aplicação da penalidade de
suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de 01 (um) ano e,
Multa Compensatória no valor de R$ 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta
centavos), à empresa FENIX COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.532.662/000145, esgotando-se, portanto, as medidas recursais administrativas, com fundamento no
Edital do Pregão 27/2016, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº 8.666/93, constante
no Processo UFT nº 23101.003719/2016-35. A empresa deverá entrar em contato com a
UFT para pegar e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU referente à multa
supracitada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de Penalidade sob
pena de inclusão em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da assinatura da
decisão definitiva: 16/06/2020.

Nº Processo: 001546/2020. Objeto: SRP - Aquisição de tintas, hidrômetros e materiais
diversos para obra.. Total de Itens Licitados: 60. Edital: 27/10/2020 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário - Reitoria, Viçosa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/154051-5-00138-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 27/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/11/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JULIO ANDERSON DOMINGOS
Pregoeiro
(SIASGnet - 26/10/2020) 154051-15268-2020NE800022

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017 UFT - UASG 154419

ESPÉCIE: Contrato n.° 097/2020. PARTES: UFV/ FUNARBE/ EVONIK BRASIL LTDA. OBJETO:
Serviços técnicos especializados de nutrição de aves, cujo título "efeito das fontes de
metionina sobre a determinação das exigências nutricionais de metionina + cisteina para
frangos de corte". PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses. PROCESSO nº: 23114.906483/202028. DATA DA ASSINATURA: 09/10/2020. ASSINAM: Pela UFV, Prof. Demétrius David da Silva,
Reitor. Pela FUNARBE, Prof. Rodrigo Gava, Diretor-Presidente. Pela EVONIK, Elias Nassen de
Lacerda, Presidente, e Ralf Ahlemeyer, Diretor.

A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública o transcurso do
prazo para apresentação de Recurso in albis e a consequente aplicação da penalidade de
suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de 01 (um) ano e,
Multa Compensatória no valor de R$ 179,01 (cento e setenta e nove reais e um centavo),
à empresa MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO, inscrita no CNPJ sob o nº
11.414.771/0001-41, esgotando-se, portanto, as medidas recursais administrativas, com
fundamento no Edital do Pregão 23/2017, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº
8.666/93, constante no Processo UFT nº 23101.003180/2017-03. A empresa deverá entrar
em contato com a UFT para pegar e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU
referente à multa supracitada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de
Penalidade sob pena de inclusão em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da
assinatura da decisão definitiva: 01/09/2020.

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 23/2020
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTE
O Secretário de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa, no
uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, o
resultado do concurso público de docente, homologado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CEPE, em sua 572ª reunião, realizada em 20.10.2020:
1- Professor Visitante - Campus UFV-Viçosa. Departamento de Ciências
Sociais. Área/Subárea: Ciências Sociais - Edital nº 116/2019 (Processo nº
23114.904895/2020-23).
Candidato aprovado e classificado na vaga oferecida no certame:

JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças
AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2019 UFT UASG 154419
A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública a aplicação da
penalidade de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de
2 (dois) anos e, Multa Compensatória no valor de R$ 24.930,37 (vinte e quatro mil,
novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos), à empresa PROAM PRODUTOS E
SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.373.034/0001-82, esgotandose, portanto, as medidas recursais administrativas, com fundamento no Edital do Pregão
05/2019, Lei Federal nº 10.520/02 e, Lei Federal nº 8.666/93, constante no Processo UFT
nº 23101.00672/2019-09. A empresa deverá entrar em contato com a UFT para pegar e
pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU referente à multa supracitada no prazo de
30 (trinta) dias após a publicação deste Aviso de Penalidade sob pena de inclusão em
Dívida Ativa da União e cobrança judicial. Data da assinatura da decisão definitiva:
01/09/2020.

.

.

Nome
Sales Augusto dos Santos

Nota
10,00

Classificação geral
1º

Candidatos aprovados e não classificados na vaga oferecida no certame:
.

.

.

Nome
Paloma Elaine Santos Goulart
Fabiana Maria Roque Chaves

Nota
9,95
9,21

Classificação geral
2º
3º

Francisco José Mendes Duarte

8,63

4º

Antônio Júlio Menezes Neto

7,60

5º

JASSIEL NASCIMENTO LIMA
Pró-Reitor de Administração e Finanças
AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2017 UFT UASG 154419

.

A Fundação Universidade Federal do Tocantins torna pública o transcurso do
prazo para apresentação de Recurso in albis e a consequente aplicação da penalidade de
suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFT pelo prazo de 01 (um) ano e,
Multa Compensatória no valor de R$ 738,84 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e
quatro centavos), à empresa COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102700080

.

MARCOS RIBEIRO FURTADO
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