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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ARRECADAÇÃO DE 

DOAÇÕES AO PROGRAMA PÁTRIA AMADA MIRIM 
 
 
O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 3.124/2016, bem como pelo Decreto 
Estadual nº 5.759/2017: 
 
Considerando que, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020, 
alterado pelo Decreto Estadual n.º 6.109/2020, a UNITINS foi designada a 
assumir o papel de coordenação da gestão e da execução do PAM; 

 
Considerando que o art. 5º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020 autoriza o 
recebimento, pelos órgãos da administração direta e indireta, incluindo a 
UNITINS, de doação de bens móveis, de serviços e de recursos financeiros em 
favor do PAM, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas e jurídicas; 

 
Considerando que o art. 4º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020 estabelece que 
a UNITINS é competente para celebrar convênios, acordos, ajustes e 
contratos, incluindo termos de doação, que tenham por objetivo o fornecimento 
do suporte necessário ao funcionamento do PAM; 
 
Considerando que o Decreto Estadual n.º 5.759, de 22 de dezembro de 2017, 
em seu art. 4º, inciso X, art. 67, inciso IV, e em seu art. 70, inciso III, estabelece 
a possibilidade de a UNITINS receber doações de pessoas físicas e jurídicas;  
 
Considerando as normas sobre o recebimento de doações de bens móveis, 
serviços e patrocínios, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado, estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 6.078, de 02 de abril 
de 2020;  
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO o presente edital de Chamamento Público para 
arrecadação de doações ao programa Pátria Amada Mirim, na forma das 
exigências do presente edital, do Decreto Estadual nº 6.060 e, supletivamente, 
da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente chamamento público tem por objeto a arrecadação de doações 
de recursos financeiros, bens móveis e serviços ao programa Pátria Amada 
Mirim, a ser executado como Projeto de Extensão, que será desenvolvido no 
âmbito da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS com a cooperação 
da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Secretaria da 
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Educação, Juventude e Esportes, da Polícia Militar do Estado do Tocantins - 
PMTO, do Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, e do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS. 
 
1.1.1. O PAM tem como objetivo implementar e fomentar a educação ambiental 
para crianças e adolescentes pertencentes a rede escolar pública dos 139 
(cento e trinta e nove) municípios do Estado do Tocantins, que serão 
selecionados por meio de edital específico conforme Projeto de Extensão, 
estimulando práticas de educação ambiental que objetivem a conscientização e 
adoção de hábitos sustentáveis quanto à utilização dos recursos naturais. 
 
1.1.2. A abrangência da aplicação do PAM poderá ser reduzida ao número de 
municípios em que os proponentes exerçam sua atividade empresarial. 
 
1.2. Os recursos financeiros, bem móveis e serviços serão destinados para 
subsidiar os seguintes itens do Projeto de Extensão: 

a) Pagamento de bolsa aos alunos participantes do projeto; 
b) Pagamento de bolsa aos professores pela produção de material; 
c) Disponibilização de alimentação aos alunos participantes. 
d) Aquisição de Uniformes aos alunos participantes. 
e) Pagamento de bolsa aos tutores responsáveis pelas turmas de 

aprendizado. 
g) Pagamento de bolsa aos Professores Capacitadores dos Tutores; 
h) Aquisição de Materiais de EPI para utilização por alunos e professores; 
i) Aquisição de Tablet, Software e fone para reprodução do material 

desenvolvido. 
j) Publicidade do projeto, para garantir a igualdade na oportunidade de 

acesso ao PAM; 
k) locação de veículos para uso exclusivo no âmbito do programa; 
l) demais serviços necessários à garantia de execução do PAM. 

 
2. DO LOCAL E FORMA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
2.1. As entregas das propostas de doação serão realizadas por meio de envio 
dos documentos exigidos por este Edital ao e-mail dir.extensao@unitins.br, no 
período de 05/08/2020 a 10/08/2020. 
 
2.2. Excepcionalmente poderão ser aceitas as propostas entregues via 
correios, com Aviso de Recebimento (AR), caso em que observar-se-á a data 
de postagem dos Correios. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
3.1. O documento da proposta encaminhada pela pessoa física ou jurídica 
interessada deverá apresentar as seguintes informações: 

a) Identificação do doador (nome da pessoa física/jurídica, CPF/CNPJ 
endereço, e-mail e telefone); 
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b) Descrição, condições, especificações e quantitativos dos bens móveis 
ou dos recursos financeiros a serem doados; 

c) O valor de mercado atualizado dos bens móveis a serem doados; 
 

3.1.1. Em caso de bem doação de bem móvel, o proponente deverá enviar 
também os seguintes documentos: 

a) Declaração do doador da propriedade do bem móvel a ser doado; 
b) Declaração do doador de que inexistem demandas administrativas ou 

judiciais com relação aos bens móveis a serem doados; 
 
3.2. Deverão ser enviados com a proposta os seguintes documentos: 

a) Comprovante do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à 
Receita Federal; ou Documentos pessoais (RG e CF), no caso de 
Pessoa Física; 

b) Documentos pessoais do representante legal da pessoa jurídica (RG e 
CPF); 

c) Certidão de Regularidade Fiscal com a Receita Federal; 
d) Certidão de Regularidade Fiscal com a Receita Estadual; 
e) Certidão de Regularidade Fiscal com a Receita Municipal; 
f) Certificado de Regularidade com o FGTS- CRF; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
h) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, da 

Controladoria-Geral da União; 
i) Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa, do 

Conselho Nacional de Justiça; 
 

3.3. A Unitins poderá solicitar ao proponente a complementação das 
informações de que trata o caput para subsidiar sua análise quanto à avaliação 
da necessidade e do interesse no recebimento da doação. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS OU 
JURÍDICA 
 
4.1. Podem ofertar proposta de doação as pessoas físicas ou jurídicas com 
regularidade jurídica e fiscal, na forma das exigências do presente edital. 
 
4.2. É vedada a participação de pessoa física condenada por ato de 
improbidade administrativa ou por crime contra a Administração Pública. 
 
4.3. É vedada a participação de pessoa jurídica: 

a) declarada inidônea; 
b) suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública; 
c) que tenha: 

c.1) sócio majoritário condenado por ato de improbidade administrativa; 
c.2) condenação pelo cometimento do ato de improbidade 

administrativa;  
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c.3) condenação definitiva pela prática de atos contra a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, nos termos do disposto na Lei 
Federal 12.846/2013. 

d) quando a doação caracterizar conflito de interesses;  
e) quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para 

fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva ou de 
serviços por inexigibilidade de licitação; 

f) quando o recebimento da doação do bem móvel ou do serviço puder 
gerar despesas adicionais, presentes ou futuras, certas ou potenciais, 
tais como de responsabilidade subsidiária, recuperação de bens e 
outras, que venham a tornar antieconômica a doação; ou 

h) quando estiver em débito com a seguridade social, nos termos do 
disposto no §3o do art. 195 da Constituição Federal. 

  
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1. Serão selecionas pela Pró-Reitoria de Extensão todas as propostas de 
doação de recursos financeiros que cumprirem as condições impostas neste 
Edital. 
5.2. Nos casos em que a proposta se tratar de doação de bem móvel, a Pró-
Reitoria de Extensão analisará se o bem ofertado terá utilidade ao Projeto de 
Extensão do programa Pátria Amada Mirim, adequando-se ao especificado no 
item 1.2. deste edital. 
 
5.3. Poderão ser selecionadas múltiplas propostas, mesmo que antagônicas ou 
de difícil conjugação, a critério da Pró-Reitoria de Extensão, que analisará se 
as referidas doações são adequadas para subsidiar o cumprimento do PAM. 
 
5.4. Em até 20 dias do prazo final para recebimento da proposta será divulgado 
o resultado da seleção.  
 
5.5. Da publicação do resultado caberá Recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, por meio de requerimento devidamente formalizado com as razões da 
irresignação, observada a legitimidade, fundamento e tempestividade das 
alegações. 
 
5.6. Os eventuais recursos apresentados serão julgados pela Reitoria da 
Universidade, após manifestação da Pró-Reitoria de Extensão. 
 
5.7. Transcorrido os prazos recursais, a Reitoria da Universidade efetuará a 
homologação do resultado do chamamento público, que será publicada no 
Diário Oficial do Estado. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
6.1. A participação no processo objeto deste Edital implica a aceitação plena e 
irrevogável das normas constantes deste Edital.  
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6.2. Qualquer pessoa, física ou jurídica, no prazo de cinco dias úteis, contados 
da data de publicação do edital, poderá oferecer impugnação ou pedido de 
esclarecimento. 
 
6.3. Não serão conhecidas as impugnações que não apresentarem 
fundamentos de fato e de direito que obstem o recebimento em doação do bem 
móvel ou do serviço. 
 
6.4. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a impugnação, no 
prazo de cinco dias úteis, contados da data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. 
 
6.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis 
para consulta por qualquer interessado. 
 
6.6. Depois de homologado o chamamento público será apresentado todo 
Projeto de Extensão aos selecionados, dado prosseguimento para formalização 
do Termo de Doação, conforme Anexo I. 
 
6.6.1. O Termo de Doação só será assinado, após a concordância do 
proponente com o estabelecido pelo Projeto de Extensão (PAM) apresentado. 
 
6.6.2. O Projeto de Extensão poderá ser readequado para atender as 
especificidades das doações efetuadas pelos proponentes, bem como para 
cumprir obrigações decorrentes de lei ou de normas estabelecidas no âmbito 
da pessoa jurídica proponente. 
 
6.6.3. Em caso de discordância com Projeto de Extensão apresentado pela 
Universidade, o proponente poderá desistir da assinatura do Termo de Doação. 
A desistência, desde que devidamente justificada, não gerará qualquer tipo de 
obrigação ao proponente.   
 
6.7. Durante a execução do PAM a Unitins prestará contas aos doadores; 
 
6.8. Dúvidas quanto à seleção poderão ser sanadas por meio do telefone (63) 
3218 - 4954, ou na sede da Universidade Estadual do Tocantins, ou ainda pelo 
endereço de e-mail: dir.extensao@unitins.br. 
 
 
Palmas/TO, 20 julho de 2020. 
 

 
Augusto de Rezende Campos 

Reitor da UNITINS 
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ANEXO I - MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO 
 
 
 
Termo de Doação nº _____/2020 
Processo nº _____________ 
  

MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
TOCANTINS - UNITINS E A ________. 
 

Pelo presente instrumento de doação, de um lado a ____________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º _______, com endereço ____________, neste ato 
representado por seu ____________, portador da Carteira de Identidade n.º 
______________, CPF n.° _____________, doravante nomeada DOADORA, e 
de outro, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, pessoa 
jurídica de direito público sob o regime de autarquia especial, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 01.637.536/0001-85, com sede no município de Palmas/TO 
e atuação em todo o Estado do Tocantins, situada na quadra 108 SUL, 
Alameda 12, s/n - Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-122, neste ato, 
representada por seu Reitor Augusto de Rezende Campos, brasileiro, 
casado,  portador do RG Civil n.º _________ e inscrito no CPF/MF sob o n.° 
____________, nomeado pelo ______________, publicado no Diário Oficial de 
___________, doravante nomeada DONATÁRIA ou UNITINS, em conjunto 
denominadas PARTES; 
 
E considerando que: 
 
O Decreto Estadual n.º 6.060/2020, do Governo do Estado do Tocantins, 
constituiu e estruturou o Programa Pátria Amada Mirim (“PAM”), política pública 
que busca implementar e fomentar a educação ambiental para crianças e 
adolescentes de famílias de baixa renda, bem como estimular práticas de 
educação ambiental que objetivem a conscientização e adoção de hábitos 
sustentáveis quanto à utilização dos recursos naturais; 

 
Nos termos do art. 1º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020, alterado pelo 
Decreto Estadual n.º 6.109/2020, a UNITINS foi designada a assumir o papel 
de coordenação da gestão e da execução do PAM; 

 
O art. 5º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020 autoriza o recebimento, pelos 
órgãos da administração direta e indireta, incluindo a UNITINS, de doação de 
bens móveis, de serviços e de recursos financeiros em favor do PAM, sem 
ônus ou encargos, de pessoas físicas e jurídicas; 

 
O art. 4º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020 estabelece que a UNITINS é 
competente para celebrar convênios, acordos, ajustes e contratos, incluindo 
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termos de doação, que tenham por objetivo o fornecimento do suporte 
necessário ao funcionamento do PAM; e 

 
De forma a engajar a sociedade civil na iniciativa, e também visando à 
obtenção do máximo de recursos para a concretização dos objetivos do PAM, a 
UNITINS realizou o Chamamento Público, a partir da publicação do Edital de 
Chamamento Público n.º ______/2020 com o objetivo identificar interessados 
em contribuir com o PAM por meio de doações; 

 
A DOADORA apresentou, no âmbito do Chamamento Público, proposta para 
doar _________ visando à consecução do PAM; e 

 
A DOADORA cumpriu com todos os requisitos e condições previstas no 
Chamamento, necessárias à celebração do presente instrumento; 
 
Têm as PARTES entre si ajustadas o presente TERMO DE DOAÇÃO, nos 
termos do art. 538 do Código Civil, do art. 5º do Decreto Estadual n.º 
6.060/2020, alterado pelo do Decreto Estadual n.º 6.078/2020 e demais normas 
regulamentadoras aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a doação, a título gratuito, pela 
DOADORA à DONATÁRIA, dos seguintes valores, bens e/ou serviços: 

a) ________________________________. 
b) ________________________________. 
c) ________________________________; 

 
1.2. A DOADORA declara, sob as penas da lei, deter condições e poderes para 
promover a doação de que cuida este instrumento, na conformidade do artigo 
538 e seguintes do Código Civil, do art. 5º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020 
e do art. 5º do Decreto Estadual nº 6.078, inexistindo qualquer fato que impeça 
a concretização do presente instrumento. 
 
1.3. A DONATÁRIA declara que aceita a doação dos valores, bens e/ou 
serviços indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento, em todos os seus 
termos e condições. 

 
1.4. As PARTES declaram que os valores e/ou itens indicados na subcláusula 
1.1 deste instrumento estão sendo ofertados pela DOADORA sem coação ou 
vício de consentimento, e não envolvem qualquer expectativa de contrapartida, 
de qualquer natureza, estando a DONATÁRIA livre de quaisquer ônus ou 
encargos, ressalvadas as obrigações previstas neste instrumento e no Edital de 
Chamamento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA  
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2.1. A transferência pela DOADORA à DONATÁRIA de cada um dos valores, 
bens e/ou serviços indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento ocorrerá 
nos prazos indicados no Projeto de Extensão apresentado pela DONATÁRIA, 
podendo ser prorrogados mediante solicitação justificada da DOADORA e 
aceita pela DONATÁRIA. 

 
2.2. A DONATÁRIA deverá fornecer todos os dados, informações e apoio 
necessários ao recebimento dos valores, bens e/ou serviços indicados na 
subcláusula 1.1 deste instrumento. O cumprimento da obrigação prevista nesta 
subcláusula é condição de eficácia ao início da contagem dos prazos previstos 
no Cronograma de Execução da Doação. 

 
2.3. O recebimento, pela DONATÁRIA, de cada um dos valores, bens e/ou 
serviços indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento será formalizado por 
meio de documento específico emitido pelo Representante da DONATÁRIA, 
indicado nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA deste instrumento, no qual a 
DONATÁRIA deverá declarar que: (i) aceita a doação; (ii) objeto da doação 
passará, a partir daquela data, a incorporar seu patrimônio; e (iii) foi transferida, 
naquela data, a titularidade, a posse e o direito de uso do objeto da doação. 

 
2.4. A DOADORA se compromete a arcar com todas as despesas necessárias 
à transferência dos valores, bens e/ou serviços indicados na subcláusula 1.1. 
deste instrumento, incluindo os encargos fiscais e tributários que 
eventualmente incidam sobre os valores, bens ou serviços doados. 

 
2.5. Após a efetivação da transferência integral ou parcial do objeto da doação, 
nos termos desta cláusula, caberá à DOADORA apenas o acompanhamento da 
aplicação e da utilização do objeto doado, cabendo à DONATÁRIA a devida 
prestação de contas da aplicação e utilização do objeto doado e dos resultados 
obtidos, nos termos do previsto no Edital de Chamamento Público. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APLICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E SUPERVISÃO 
DO OBJETO DOADO  

 
3.1. A DONATÁRIA se compromete a aplicar ou utilizar os valores, bens ou 
serviços doados indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento 
exclusivamente para a consecução da ação prevista no Edital de Chamamento 
Público nº ______, à qual a doação de que cuida este instrumento se encontra 
vinculada. 
 
3.2. A aplicação e a utilização das doações recebidas pela DONATÁRIA 
visando à concretização dos objetivos do PAM serão acompanhadas e 
administradas a critério da DONATÁRIA, em conformidade com as normas 
internas da UNITINS, com objetivo de:  

a) empregar os valores, bens e serviços de cada doador para as 
finalidades específicas constantes no Edital de Chamamento e no 
Projeto de Extensão (PAM); 
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b) selecionar os membros da equipe técnica e os estudantes que 
participarão do PAM, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 
6.060/2020; 

c) aplicar o objeto desta doação de forma a beneficiar diretamente os 
alunos e profissionais de escolas públicas localizadas em munícipios 
nos quais a DOADORA exerça sua atividade empresarial; 

d) executar todos os correspondentes atos de gestão financeira e 
orçamentária; 

e) enviar, mediante relatório mensal, a adequada prestação de contas dos 
recursos e dos resultados do PAM aos doadores; e 

f) garantir a correta prestação de contas dos recursos junto ao Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins. 

 
3.3. Os recursos repassados pela DOADORA não comporão o Fundo Pátria 
Amada estabelecido pela Lei Estadual nº 3.583/2019, nem serão administrados 
pelo Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada, devendo o Conselho Gestor da 
DONATÁRIA coordenar, em conjunto com o Conselho Gestor do Fundo Pátria 
Amada Mirim, a destinação e o gerenciamento da totalidade dos recursos 
financeiros disponíveis para as ações do PAM, garantindo que não haja 
confusão ou sobreposição entre os recursos do referido fundo e aqueles 
objetos desta doação. 
 
3.4. As PARTES designam, neste ato, cada uma, 1 (um) representante, 
integrante de seus respectivos quadros de pessoal, que serão responsáveis 
por supervisionar, acompanhar e fiscalizar se os valores, bens ou serviços 
doados indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento estão sendo aplicados 
e utilizados exclusivamente para as finalidades as quais a doação de que cuida 
este instrumento se encontra vinculada. 

a)  pela DOADORA: 
(Cargo do Responsável pelo acompanhamento das ações) – (nome do 
responsável) 
Endereço: _________________________________  
Telefone: (63) _________________ 
E-mail: ______________________ 

 
(b) pela DONATÁRIA: 

(Cargo do Responsável pelo acompanhamento das ações) – (nome do 
responsável) 
Endereço: Quadra 108 SUL, Alameda 12, s/n - Centro, Palmas -TO, 
CEP 77020-122 
Telefone: (63) _______________________ 
E-mail: ________________________ 

 
3.5. Caso o Representante da DOADORA constate indícios de irregularidade 
na aplicação ou na utilização dos valores, bens ou serviços doados indicados 
na subcláusula 1.1 deste instrumento pela DONATÁRIA ou qualquer outro 
descumprimento das obrigações assumidas pela DONATÁRIA, a DONATÁRIA 
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deverá ser notificada, por escrito, para prestar os esclarecimentos necessários 
no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação.  
 
3.6. Após a efetivação da notificação de que trata a subcláusula 6.5, a 
DOADORA suspenderá o cumprimento do Cronograma de Execução da 
Doação até que os indícios de descumprimento das obrigações assumidas pela 
DONATÁRIA sejam adequadamente esclarecidos ou justificados, a critério da 
DOADORA ou até que a situação seja regularizada pela DONATÁRIA, no prazo 
acordado entre as PARTES. A não prestação adequada ou tempestiva das 
informações ou, ainda, a não regularização dos desvios identificados ensejará 
a rescisão do presente instrumento, nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste 
instrumento. 
 
3.7. As previsões constantes das subcláusulas 3.4, 3.5 e 3.6 deste instrumento 
não eximem a DONATÁRIA de comunicar imediatamente à DOADORA sobre 
qualquer falha e/ou irregularidade na aplicação e utilização do objeto da 
doação de que cuida este instrumento ou na execução das ações relacionadas 
ao PAM, juntamente com um plano de remediação que enderece tais falhas ou 
irregularidades. Nesta hipótese, a DOADORA também está autorizada a 
suspender o Cronograma de Execução da Doação até que a situação seja 
regularizada pela DONATÁRIA. A não regularização dos desvios identificados 
ensejará a rescisão do presente instrumento, nos termos da CLÁUSULA 
SEXTA deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
4.1. A DONATÁRIA deverá enviar à DOADORA, até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês, até o término da vigência do presente instrumento, relatório de 
prestação de contas demonstrando a utilização e aplicação dos valores, bens e 
serviços indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento exclusivamente para 
as finalidades as quais a doação de que cuida este instrumento se encontra 
vinculada. 
 
4.2. O cumprimento das etapas seguintes do Cronograma de Execução da 
Doação pela DOADORA está condicionado à adequada prestação de contas 
da aplicação dos recursos relativos à parcela anterior, nos termos da 
subcláusula 4.1 deste instrumento, sem que caiba, nesta hipótese, a aplicação 
de qualquer penalidade, compensação e/ou indenização, de qualquer natureza, 
à DONATÁRIA. 

 
4.3. O descumprimento da obrigação prevista na subcláusula 4.1 por 2 (dois) 
meses consecutivos ou por 3 (três) meses não consecutivos ensejará a 
rescisão do presente instrumento, nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste 
instrumento. 

 
4.4. A DONATÁRIA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas 
precisos de todos os atos envolvendo a aplicação e a utilização dos valores, 
bens e serviços indicados na subcláusula 1.1 deste instrumento e concorda em 
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disponibilizá-los à DOADORA ou a terceiros por ela solicitados, sempre que 
solicitado viando à verificação do cumprimento das disposições previstas neste 
instrumento, incluindo as disposições previstas na CLÁUSULA SÉTIMA. Em 
razão de auditoria instaurada pela DOADORA, a DONATÁRIA compromete-se 
a cooperar com os trabalhados, apesentando todas informações e documentos 
solicitados pela DOADORA, bem como prestando os esclarecimentos 
eventualmente necessários.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
5.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo máximo de ____ meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio 
de termos aditivos assinados pelas PARTES, desde que haja a motivação e 
concordância mútua. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
6.1. O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) de comum acordo entre as PARTES, a qualquer tempo; 
b) unilateralmente, por qualquer uma das PARTES, por inadimplência total 

ou parcial de quaisquer das obrigações ou condições pactuadas neste 
instrumento, mediante notificação por escrito enviada com a 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias na qual a PARTE prejudicada 
indicará o encerramento de suas responsabilidades em relação ao 
objeto deste instrumento, especialmente nos seguintes casos: 
b.1) nas hipóteses previstas nas subcláusulas 3.6, 3.7 e 4.3 deste 

instrumento, sem que caiba qualquer penalidade à DOADORA e/ou 
compensação, de qualquer natureza, à DONATÁRIA; e 

b.2) pelo descumprimento injustificado pela DOADORA do Cronograma 
de Execução da Doação, de forma a prejudicar a efetiva 
operacionalização das ações do PAM. 

 
6.2. Nas hipóteses previstas na subcláusula 6.1.(b) deste instrumento, o 
presente termo de doação reputar-se-á extinto com o decurso do prazo 
indicado na referida subcláusula. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INTEGRIDADE DA DOAÇÃO 
 
7.1. As PARTES reconhecem que não ofereceram, deram ou se 
comprometeram a dar a qualquer pessoa, bem como não receberam ou 
receberão, seja por conta própria ou de outrem, qualquer vantagem indevida 
relacionada ao presente instrumento, seja através de doação, pagamento, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, aditivos contratuais, 
outorgas ou benefícios de qualquer espécie. Assim, o presente instrumento não 
implicou ou implicará em qualquer tratamento privilegiado para a DOADORA ou 
as suas subsidiárias em suas atividades ou concessões já obtidas, e a 
presente doação não representa qualquer vantagem indevida oferecida pela 
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DOADORA em troca de quaisquer contrapartidas em seu interesse ou 
benefício. 
 
7.2. As PARTES comprometem-se em não oferecer, dar ou se comprometer a 
dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer 
pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de 
qualquer espécie que possam constituir prática contrária às leis de qualquer 
país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada à presente doação, ou 
de outra forma que não relacionada a este instrumento, e devem, ainda, 
garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma.  

 
7.3. As PARTES se obrigam, sob as penas previstas neste instrumento e na 
legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis e atos 
normativos a que estão submetidas que disponham contra a prática de atos de 
corrupção e lavagem de dinheiro (em conjunto “Leis Anticorrupção”), assim 
como as normas e exigências constantes de suas políticas internas, quando 
existentes (“Política Anticorrupção”).  

 
7.4. As PARTES declaram e garantem que não se encontram, assim como 
seus representantes legais na posição de denunciadas ou de condenadas por 
violação às Leis Anticorrupção.  

 
7.5. A DONATÁRIA notificará prontamente, por escrito, a DOADORA a respeito 
de qualquer violação do disposto nas Leis Anticorrupção e/ou na Política 
Anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, 
assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula. 

 
7.6. Sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis, 
o descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a rescisão 
unilateral e imediata deste instrumento por qualquer das PARTES, sem 
qualquer ônus ou penalidade à PARTE inocente. Caberá a PARTE infratora, 
sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis, a responsabilidade pelo 
ressarcimento de eventuais perdas e danos diretos sofridos pela PARTE 
inocente em decorrência da violação da PARTE infratora das Leis 
Anticorrupção e/ou da Política Anticorrupção. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Este instrumento não estabelece nenhum vínculo trabalhista, fiscal, 
comercial, previdenciária, civil ou de qualquer natureza entre os envolvidos e o 
pessoal utilizado para execução de atividades decorrentes da presente doação, 
mantida apenas a vinculação com cada entidade de origem. 

 
8.2. As PARTES se comprometem a observar e a guardar sigilo sobre 
informações a que tiver acesso em virtude desta doação, com exceção das 
informações que tenham natureza pública e aquelas que, de comum acordo 
entre as PARTES, sejam objeto de divulgação ao público em geral. 
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8.3. A DONATÁRIA compromete-se a abster-se de divulgar, dar publicidade ou 
de qualquer forma utilizar a doação de que cuida o presente instrumento como 
forma de promoção de qualquer partido político, especialmente com relação a 
campanhas eleitorais, haja vista que o presente instrumento está sendo 
celebrado única e exclusivamente pelo interesse da DONATÁRIA de contribuir 
para o desenvolvimento social e sustentável das regiões em que desenvolve 
seu objeto social. 

 
8.4. Os casos omissos não previstos neste instrumento serão resolvidos de 
comum acordo entre as PARTES, e quaisquer modificações nas suas 
disposições deverão ser efetivadas através de termo aditivo. 

 
8.5. A DONATÁRIA deverá providenciar, no prazo legal, a publicação resumida 
do presente instrumento no Diário Oficial do Estado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
9.1. Torna-se eleito o foro da Justiça Federal, Seção de Palmas – TO para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente instrumento que não poderem 
ser solucionados administrativamente. 
 
E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este instrumento, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e 
indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele. 
 
 

Palmas-TO, ____ de ___________ de 2020. 
 
  

Reitor  Autoridade Responsável 
 
Testemunhas: 
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