
                                                                                                                                                                                                              

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

- PROEX 
 

 

RESULTADO FINAL 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ARRECARDAÇÃO DE 

DOAÇÕES AO PROGRAMA PÁTRIA AMADA MIRIM - PAM 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade 

Estadual do Tocantins - UNITINS, torna público o RESULTADO FINAL do 

Edital de chamamento público para arrecardação de doações ao programa 

pátria amada mirim - PAM, conforme tabela a seguir: 

 

Considerando que, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual n.º 6.060/2020, 

alterado para o 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 

accontratos incluindo termos d edoação, 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. 4° inciso X, art. 67º, inciso IV, e em seu art. 70º 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 e móveis, 

serviços e patrocinios, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas  
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de direito privado, estabelecidas pelo Decreto Estadual n.º 6.078, de 02 de abril 

de 2020; 

 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO o resultado final do edital de chamamento público para 

arrecardação de doações ao programa pátria amada mirim, conforme tabela 

abaixo: 

 

 

 

Palmas-TO, 05 de novembro de 2020. 
 

 

 

 

KYLDES BATISTA VICENTE 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 
 
 
 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Reitor 

Ato nº 820-NM 
 

NOME CNPJ RESULTADO 

COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DO 

TOCANTINS - 
SANEATINS 

25.089.509/0001-83 APROVADO 
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