GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
23.1. As partes obrigam-se, durante o curso deste Contrato e após o seu término,
ao mais completo e absoluto sigilo com relação a toda informação de
qualquer natureza referente às respectivas atividades, das quais venha a ter
conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do
presente Contrato, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si,
invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros,
responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida
por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ANTICORRUPÇÃO
24.1. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e à
CONTRATADA:
24.1.1 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;
24.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o
presente Contrato;
24.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificação ou prorrogação do presente Contrato, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais;
24.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente
Contrato;
24.2. De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar
qualquer ação ou omissão que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos
termos do Decreto nº 2.289, de 13 de dezembro de 2018, que regulamenta,
no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Lei Federal nº 12.846/2013, que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a Administração Pública Estadual, e de outras leis
ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não
relacionadas com o presente Contrato
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
24.1. É competente o Foro da Justiça Estadual de Belém, Estado do Pará, com
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para
dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente Contrato.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
Instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença
das testemunhas abaixo.
Belém, ________ de __________________ de 2020.

Simone Maria Morgado Ferreira

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX

Diretor de Administração

Representante Legal

Contratante

Contrada

Testemunhas:

1. __________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/MF nº: XXXXXX
2. __________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/MF nº: XXXXXX

