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Competição Final da Copa do Mundo da FIFA de 2014
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• ' ' SEÇÃO 1 . • . . : - • •

• INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

A ••AFIFA éo^rgapismo. mundial que rege oesporte denominado Association FòotbaU, ou
simplesmente Futebol, .que; promove no mundo todo po|;mela de.seus programas' -<fedesenvolvimento, t^m: como. dá organização, supervisão|e promoção de corrípetpes
interjiaçiònais dej Futéboí;;

. .

B AFIFA éacriâ^raída Copa do Mundo da FIFA eda Cpp| das Confederações daíFI^A e=
detém a auíiorjd^de; máxima sobre a forma como toda| as competições da FjF^ são
realizadas,eorganizadas;...

1rQ

Q

C

A.FIFAdetermihoüiquaa 20?.,edição da Copa do Mundo'dajFIFA.seja realizada^América •

d0 Svem 2014Í ^ecèdida em 2013 pela Copa das Confed^ções da FIFA,'e convidou as

Associaçoe^-Me^

aapresentarem propostas, candidatandó^se a. sediar

e realizar ambas a;^
D

E

ÔComitê. Lx>cal de Organ^^^
di.reito;de sédi.anerèaHzár asCompetições; .

.

,

'

ACidade-Sedé concorda em se candidatar àseleção pelo Comitê e. pélà FIFA como uma
das cidadesem que serão realizadas Partidas; e

F ApóS|à:seleçâo• da^ade-Séde, aCidade-Sede deverá aisumir certas obrigações cònv..;
respéitd as .Corripistiçpés nos termos e condições constantesjjdeste Acordo.:

( G

( \

DORAVANTE*:as partes .cpnçòrdam.com oseguinte:
1* DEFINIÇÕES :--:.-

1.1

••

••.

.•

j •.
'.'••:••'•.

I.:\

Neste Ãco^^^

seguintes significados,* menps que ocontexto especificamente determine diferente:
:
:4Marketmg;d^Émbosçatiaf' significa qualquer tentativa 4? entidade não*autqrizada de
explorar o:50p^»w//.^as Competições ou de associar seu nor|e ao da FIFA e/ou a cada uma
d.as;ÇQmpetiçoeS.oü a ambas, em detrimento ou não|dos Afiliados Comerciais ou

Transmissoras ou; por meio das Marcas das Competições, inlressos para as Partidas ou nor

outro meio;

:'•; ;.

.

&•

.

.

H

"Licenciado com Marca" significa qualquer entidade, qife.não seja Parceiro da FIFA
Patrocinador da^Copa do.Mundo da FIFA Ou Apoiador Nacicjhal, a quem a FIFA concede o
cjireitq de (i) colocar quaisquer das Marcas da Competiçã> em produtos (e respectivas

embalagens e materiais publidtários) ou, (ii) em relação' à prestação dos serviços (e •

respectivos mátefaispublicitários), que ostentem ou apresentar a identidade corporativa

ou marca registrada dé tal entidade;

[:.

H

ya

'•

"Afiliado Comerciai» significa qualquer Parceiro da F1EA ^trodnarfA^i r , ' •
:da^Ap9Íad^aFÍonalouUcenciadocQmMarca.
'^^^nadordaCopadoMundo

"Corripetitão" significa acompetição final da CoPad6Mu|,doda FlFAde2014; ^

^marça tía xómpetiçao» significa qualquer <ogor|arca, emblema ou dispositivo
desenvolvo ,/oú.. sdeaonadp pela F,FA como .^
represenjando£r^petição.

identidade Svisual
. ."de '^entidade,

fÊ^É^8"'"03' 'ndívidualmenté, ou cfeivaménte/confie ocaso V

:Uh.qaatWe^^arcâ..de. Competição, (ii) qualquer Mascote de Competiàò' «iií '

,representaç3èS!,bidimensiônáiS de qualquer Troféu- dl' Competição SS. '

"Mascote dá Coítípetiçao- significa amascote ofidal (se hfuver) da Competição; ":.:

•3tóSfSSÉÍ^

•« ^ore* ou

..certas /atividades: comerdaHque não V^mT^^"1^ 4* Pàrtida'

Transmissoras; Licenciados eoutrS entoes£p£S£& F?FA); ' ** C0nlerdais'

Parceiro.dá FIFA" significa qualquer entidade a nup k fipa ™ •"';,

competição;.

•

>-ompeoçap sío divididos cm grupos de

eventos da Cidade-Sede» significa quaisquer funções organizacionais, culturais e/ou

Spc,,,^an«adas:(cQnforme ocaso, pelo Comitê, pela C^ade-Sede ou por tercei™s em
nome da CidaderS^de, vinculados àCompetição;

"Direitos de Marketing" significa, em toda e qualquer mídia, por todo o universo é em

todos os :idioma?,/todos e quaisquer direitos de publicidade,, direitos' promocionais,
direitos de éndqsso> direitos de associação, direitos, de brêmíose. brindes, direitos de

marketing, 'direitos de; merchandising e licenciamento, dijreitq de hospitalidade,, direitos
de viagem é turismo; diretos de cobrança de ingresso, dfeitós,de. hQspédagem> direitos

de: publicação, cjiréjtps de aposta/jogo, direitos de com|rcialização no varejo, direitos
musicais,, direitos (jiatélicòs, direitos numismáticos, direitos de loteria,, direitos de leiloar
e -quaisqjjer. ..òútrqs-.direitos •. e/ou oportunidades conièrciais conexas (conhecidas

atualrnérite qujihyentadâs a partir de agora) relativos §s Competições e-aos- Eventos
Subsidiários,I desdeíque taisdireitos não sejam DiYertos de JMídía.

.

"Partida" significa qualquer partida de futebol que, em |ua íntegra (incluindo fases-de

replay, tempo jde:. prorrogação e disputa de pênaíti|j, aconteça como parte -da

/TT

i. w

O

• \Competição;'-.•••'•'•'•'•.•.'•^•.•.•..

• •"'•

,"Direitos,.de
..... . Mípiáf'.significa
.,,.,...,,. ...
o direito,

í

..

. . ....

,.,

por todo o universo, e em todos os."idiomas, de

noticiar* registrar;, transmitir ou explorar comerdálme|te. quaisquer, imagens visuais
apenas,; paradas; ou em movimento; quaisquer matéria^ de áudio apenas,:.quaisquer,

materiais-, audiovisuais; quaisquer textos è. dados em. quaisquer meios (conhecidos ou

inventados-a. partir de agora); quaisquer aspectos ou jelementqs das: Competições e
Eventos Subsidiários àò vivo ou hão, em qualquer suporte jfle mídia e por quaisquer meios

de transmissão. òu distribuição, sejam conhecidos atualmente (incluindo tecnologias

sucessqras) òú.i.nyièritâdqs apartir de agora. Para evitar d|vidas, odireito de transmissão
. de material audiovisual; básico (ou qualquer material| suplementar) e .o direito de :;

transrnitir corhéritariòs dè. rádio sobre qualquer Partida constituem Direitos de Mídia. Os
Direitos, de Mídia incluern o direito a gravar, cria.r e explorar comercialmente os filmes
oficiais oasCornpetiçÒes-e/ou produtos e programações ájudiovisuais similares e deverão

">>

( )

incluir os direitos de mídia fixa e direitos de exibição pública e direitos in-fU$fit;

. "Apojádor Nacjpnár, ^significa. qualquer entidade cujp local ;prinppal^dè atuação
• comercial e operações eijtéja situado no Brasil à qual jjfoi concedido um pacote•"•"de

terceiro nivel.''1de. direitos de patrocínio em relação à(jompeti^ão, sendo'-tais direitos ;
.'• exercjtavèiS apenas no Brasil. Os pacotes de direitos corjfcedidòs a Apqiadores; Nacionais
;serão-menos ^^brangèntès do que ós' concedidos a|s Parceiros da FIFA; i aos
Patrocinadòres:dá: Copa doí Mundo da FIFA;

l

"Prêrnip'! significa qualijüèr ártico comercializável que (i| ostente oCompòsité logo; (ii)

seja distribuído IgratMitámente em quantidades que devemj ser aprpvàdas pela FIFA, com a
finalidade direta, de. anunciar ou promover a Cidadé-SeiHe e seu papel com relação' à

Competição; e (iíi)séjà aprovado por escrito pela FIFA an|es de sua distribuição por parte

. da Cidade-Sede; ..

..!;:.••

"Estádio" significa o(s) estádio(s) da Cidade-Sede em c|ie uma. Partida e disputada,

incluindo todas ás áreas^áo redor, do Estádio, delimitadas pk pontos de entrada alem dos

quais nãòé permitida^ passagem de pessoas semeredenejais apropriadas e/ou ingressospara.ias Partidas; |>;; :'.\ s:-y. ' •_

;*.

:•:..'[..

:.'"•."

"PrãzV de tfgê^a* significa operíodo começando após aj assinatura deste Acordo pelas

Partes efind^i^mèsçs depois da última Partida da Competição...

1.2

1.3

1.4

im

•• ..| .

Referências aci^las^amenós que especificado de ò|tra fprina, são referências às
cláusulas deste Aiçórdó;.:

•'•••:

Palavras no singularincluem oplural evice-versa. Referen|ias aentidades ou-pessoa" ou
•^rfe^uem^
incorporados ou nãdjincorporados eassociações...
RefeVênciãs/a ^

interpretadas; corno sèhdo inclusivas e. sem limitação.

<ou similar) devem ser

1.5 Títuíoís §ãõpara conveniência apenas enão afetam ainterp|etação deste Acordo.;
Referêrdas a""dias* significam dlas-calendário, a menà que especificado de_ outra
Kl*£^*.^,c*m^0
significam »^.*» «n-^. <* **"*
estão abertos ao público em Zurique, Suíça, e no Rio de JaÇeiro, Brasil,
1.6

': I

SEÇÃO 2
INDICAÇÃO DA CIDADE-SEDE

2.

INDICAÇÃO

2.1

Competição, aCiflad^Sededeverá aceitar tal indicação, j
2.2

: j

ç^^g°3«|tóS5 oportunidades descritas n| Seção 3eem outras^
deste Acordo.'

2.3

•iC

^A^odWadtSsedeém eparado, cómtermos.subftanclalmentesemelhantesaos.
•SE/S&&^T^rlreiE,
a«rtas 0P0rtu"idad|S eassumir certas opngaçoes

•

com relação. àCqpa.das Confederações da FIFA de 2013. •

3.

-

.

COOPERAÇÃO EC0MÜNICAÇÃ0

3.1

terceirosVconformèrnéridonadoanteriormente.

'm^^^^^^e Àcordd|àmenos que a«FÀ^de
' i> '."

3.2

<Q
()

|. . •• , .

í •' X* C crêa• a rirfarfP-Spde deverá se comànicar di retamente;corri a: Fl FA;

forma difèreritei

4

4.1

EVOLUÇÃO DESTE ACORDO EDIRETRIZES
••!.. "••'••'iüj;^k

,

' V

oh» r^nnhecem oue embora o conteúdo das diretrizes eoutras

OCpmiíê e a,Cv)rade-Sede^hece*^^°° Xção ãtuál da.-FIFA.em tais
instruções;çon?tónt^ deste **™JWgfiF% ?e Xrar, Inclusive porírázõés que

questões, a^Sè^P^O Comltlea Odadelde concordam queâ FIFA tem,
nSlt-o^dSd^efetuaa
s^u critério excl|ivo, emendas; supressões õu
portanto, o direito oee'.« > . .. ,_ a (4.35 jnstrüções aqui contidas.e

acréscimos aos tenros,oua ^Iquer^retrue | aVidade-Sede deverão se adaptar

a<f?^nK^essIeTtpSmen^ eaa£dm£ ecumpri-los! Se,.entretanto,

a^..^^-.'JStl^r«sõeVsuDlementaÇões ou Icrésdmos resultarem ém efeito

alguma desta?í^^u S ^ S Comi| eda Cidade-Sèdè, dComitê e
•rfflèSdffiSrem^^Hn5aL
apartir <fo recebimento das respectivas
diretfes da RFAe outras instruções, notificar aFIFA po|escrito, comprovando tal efeito

adverso significativo: .A FIFA e o Comitê deverão. entã<| em conjunto; e de bóa-fé, .

discutir' tal afeito adverso significativo e soluções potenciaijs satisfatórias para ás Partes.;

'•: ;ív.':" :'/CÍ*'f'-'•]'••
• • %>:.

• SEÇÃO 3

.1'. OPORTUNIDADES PÁRA A CIDADE-SEEjE

5.

ÁREA DÈ EXIBIÇÃO DA CltiÃDE-SEDE

5.1

ÁREAS DÊ EXIBIÇÃO: ARFÁ.deverá conceder àCidade-Sedej^ oportunidade de receber:
(a)

^

1 (uma) área' de 25m2 a 50m2 (o tamanho e|áto irá. depender dp espaço
dhpqmvel^riocalizada;dentro do Estádio ou. dentro |a Zona de.Exclusão,: se houver .

| çspáço suflcjèntè dentro do Estádio); e

J-

';. v ].-••;

v.

• (h) .!• uma.áfiêafioéalízadano local'de realização do Sobeio Final (o. tamanho.;dç^tal. .1
^v

*"' O

( ")

' '"' •:\'Vàre^.éí|jp.qífiíiiInàdó depois de escolhido olocal dp Sorteio Final); . ••". •j .,'..
. parafíhsdeprohio^ãpd^
.\. ",.'

52 Diretrizes:.A •ci^deíséde deverá, obedecer às "Diretrize| ,dé Exibição/ para'à/Çldáde-. .
Sede."àserjemdivulgadas-pela FIFA.

6. .

EXPÒSJÇÃQ.DE PCACAS;

.

. .. : ; . ••';• ;

;,

6.1

Sinalização: A cada. Partida realizada na Cidade-Sede, |t FIFA deyera. providenciar a
exposição de placas sinalizadòras contendo o nome da Cijjíade-Sede. AFIFA adotará um
sistema de sinalização, rotativo e/ou sinalização de segundjp nível, com aincorporação,da
sinalização da ciâãd^Sfide de maneira aser determinada jjjela FIFA. .
62 fnnteudóe-Aparência: ACidade-Sede deverá informar S.FIFA em que idioma/diáletó
deseja que,, ó nome da Cidade-Sede apareça nas placas. Esta preferência estará sujeita à
aprovação da FÍFA, só negada mediante justificativa razoável. Para desfazer dúvidas, a
FIFA definirá, àseú critério exclusivo, a aparência da plaxa (incluindo, por exemplo,- a
fonte,' usada e otamanho da placa), a fim de manter aconsistência com outras placas ao
redor do Estádio; /

( À
^

( )

...'.:.

-...'..'•

7. SITEOÍFICIALp4HFA v
I- "' ;'"•'. • í•'..•' •'<•"'"'
7| 'FI^com^Cl4it^nfa;com ("Site") será oúnico site de ihternet oficiai;dà:Competição,,.;
'

' de^ròpri^adelda 'F^IFA e,por ela administrado, devendb conter a seção..?DéSíinatiòn

. Brâzií" disbbriív^Vnò: endereço de Internet (URL) www.FjFA.com. A Cidade-Sedeirdjiverç . .
cooperar cbi^'arFIFA ha criação da seção "Destination Brazil" do site; de. Internet!, põr ;,
•exemplo,:: for^écenoV gratuitamente, informações e material sem; reserva de,,direitos •
autorais que prqimováma estrutura da Cidade-Sede e suas jjrtraçoes. . • .

72

Site da Cidade-Sede: A Cidáde-Sede tem o direito de promover sua associação com a

Competição em seu próprio site de Cidade-Sede na Internjft, criando uma seção dedicada
à Competição,^ sujeita
às
condições |:a
seguir
definidas:

.(a) :. -É Vedado, à-Cidade-Sede fazer quaisquer identificações comerciais na seção sobre
••a Corhpetiçãonò Site de Internet da Cidade-Sede; >; • ' '

(b\- •' Aseção soÈre aCompetição no site da Cidade-Sede|evera estar disponível.em; um
• eníereçò^de^lntérnét-ÍURL) seledonado em concordância com as Diretnzès.êara
Sites de Intiernet da FÍrÁ; aserem divulgadas

...

,. i .

ícY Todaiis prendas ao site na seção sobre aCornjetição do.site de lnt|rnet da
• -^fa^^e/ifeveàb estar em concordârida conf as Diretnzes para Sites de

(d\

()

ta\

Internet da FIFA;.
;j . ; .
Aloaomarca oficial do site de Internet deverá ser mostrada em. tp^as ás páginas.

daseçãc>s?brel Competição no site da Cidade-S^de, em concordância com as

.Diretrizes pàrà.5ites de Internet da FIFA;

;«..

.'•• •

-a ridáde-Sedè deverá integrar àseção sobre aCompetição constante de seu site

(6) ÍSI^M^^ *seção sobre aCompefição no Site, em concordância
'• .çòmas Diretrizes para Sites de Internet da FIFA; e |

vedado à^Cidaáè-Séde fornecer qualquer cobertura de fúteboUda Competição na
• -ífv V:.•;vÉ
l^ãp^ré
a\Comp>tíçãò em seu site de Internet fque nao seja conteudo.cedido
TT;

X

!. " petó S1té)i: •*'•:•' •.'•.-.'' ...

Ij

•'.-..•. .-,.".'. ' : '''•.'•.••."•

7ii ihk. oSite deverá eni época aser decidida, pela FIFA, influir um link para.o^.tè oficial

•' dêfc^*1aS^-^ Páginas relevantes da Êão «Destinat,on BrazH", em

O

^SM^om^ ^retrixes para Sitesde Internet da FljfA.-

••.-. •

, ,.

8.- Acidãde^éde
prêAiqs ;v"-.4:-'/-vivv;."
.'•.''em concordância.com.
5'. ' ;• • '•:-'"".'ash*z
••«:-*••" •
árá^-opprtunídade de usar Prêmios
Diretrizes
.paraPrêmios* aplicáveis,.a serem divulgadas pela FIFA.. ;.-_.•.

9

0<

PÔSTER DA CIDADE-SEDÈ

.'$•'..'.

.- •;.;,

•

•

rn^ah ^ P^ter À ÁFA dará àCidade-Sede a.oportunidade de criar e.usar seu prqpno

9'1 ^S?^M^C^S^m
àCompetição («pfeO/quq deverá W
^SiS^£,é^Siaxé^ com as Diretrizes da Fllf para oPôster da Cidade-Sede;
ÍSkdSStò iS^por exemplo, aestrutura visual ladrão* ser, usada, por toadas
.f^adeí^^ompellção). o'conteúdo eaparêndf do Pôster estarão surtos-à
análise êaprovação prévia, por escrito, da FIFA,
. j.
q 7 Wdo PÔstèrÁ Cidade-Sede terá direito ausar oPÔsterfpara fins promocionais apenas,

( .O '

9'2 .•b^^SÃSvik, évedado àCidade>Sede vende oPôster, ou exercer,qualquer

ouírd» Salim relação ao Pôster Todos os dreitos comerciais vinculados ao
Pôster continuarão a ser de propriedade da FIFA... .

( )
9.3

k

b,«rsri«H«rift intelectual-. A Cidáde-Sedé concorda em ceder ou garantir,que o artista
S
^ ^ e fede ceda I FIFA ,com garantia |e plena titularidade (inclusive,

SS^ffiS^t ^)r meio da presente cessão de direito| futuros) absolutamente tpdos
q í? w^nr^riedade intelectual presentes e fífturos incluindo, .entre outros,

rendvíçõ^o^

tais direitos no mundo todo, fom respeito ao Pôster.

Acordo AdicionaV&médida em que este Acordo não sejjve. como docümen^jundjco de

.

cOTfSdslIlativòs ao Pôster citado nã Cláusula 9.3 acima, aÇidade,?ejie ea
^Ê^^^céiébrar um acordo formal de direfos autorais omais brevebente
Wívd S
do Pôster pela Cidade-Sede,| que irá cedê*>integralmente a
SfficWadá por este Acordo. Quando alegislação de.algum pais,nao
nermitV ou rStríngir oescopo ou ocumprimento de ta|cessão^ então, este Acordo e.o

^X^^^d^'^^ deverâ0 ^ ^ dáf àF,FA ÍOdQS "StGS^

exclusivos e. direitos autorais, direitos sobre a conceição visual e outros direitos
propnetarios permitidos.pòr tal legislação.

9.5

.-

h

•'

Direitos Morais:. ACidade-Sede, por meio deste Acordo, jjrenúnda irrévogavetmente fe
devera garantir;, que .qualquer artista indicado, jbela Cidade-Sede renuncie
írrevçgayelmente).em favor da FIFA, no máximo graü|permitido pòr quaisquer leis

aplicaveisy a. todos ps; direitos morais e outros direitos dejhatureza similar qííè a didàdè^

Sede;-(pu quajfluefcartista} possa, ter aqualquer época sob$í Os PÔstjeres olí cqm relação a'-.

.eles..'.

10.

..•:

. .• .•

í ••.•.-....'

•)

.'

•.,...'."'

'•

FOLHETO DÀ.ÇÍDÀDE:SEbÈ:

• ACidade-Sede terá direito àpublicar e distribuir, gratuitamente, um.folheto.promocional
dai Cidade-Sede j[".Fpfheto"), em conformidade com as jòiretrizes para/Publicações da
FIFA, incluindo, asseguintes condições:

.

,;

'

:

.

• (a) OFolheto terá no máximo 4(quatro) a6(seis) pági|às.
(b) Q. Folheto.' nãoConterá nenhum anúncio publícitáric|
ÍCJ' :'•' QFolheto,constituirá Material Publicitário, cònforfne definido na Cláusula 12'5 a

.,-t-n
IO

O

jj.

. .'•:•',següir..-:,;>;,v

11.

.•

.;..,•

' -wO^v-'.- '.^ "' .

TURNÊ DO TROFÉU;ÇOPA PO MUNDO DA FIFA

•

•• r

'• '

•

• '.• í .

' ••'•:•- : • •"

11.1 Finalidade da Turhe: AF1FA poderá conduzir, em nível global, umã Turnê do Troféu Copa

do Mundo dá.plfA, a ser realizada antes da Competição1] com duração entre dois (2) a
cinco (5) meses.- Pretende:se que a Turnê do Troféu Copa. do Mundo da. FIFA visite todas

as 6 .(seis) confederações continentais da FlIfÀ, terfninando,mo. Brasil- antes da
Competição. A;.peça central da Turnê do Troféu Copa df Mundo da- FfFÁ será:.a Tacada
FIFA. Pretende-séqüe a Turnê do Troféu Copa do Munof) da FIFA seja uma plataforma
parji intensificar .a atençãodo público para aFIFA eaCon|petiçãp.

11-2 ••Parac1pácã0'W::Traiétá. da Tumê:- a Cidade-Sede pode* ter aoportunidade- (que será *i
obrigada a. aceitar):^ fazer parte do trajeto da Turnê dftaça FIFA: As Piretriies Dará a''•
Tumédo.T^^

12.

/ ^
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USO pASMARCiÀS DA COMPETIÇÃO

T

.

12.1. .Criação do ''Cdmpòsite Logo.0.:-A Cidade-Sède terá aopjbrturiidadé de criar sèu próprio
Composite Logo?';, cuja forma estará sujeita a diretrizes gráficas.específicas a serem
fornecidas pela FIFA ém data posterior, e àaprovação dafFIFA. ACidade-Sede terá direito

ausar o. ^Composite Logo" para promover seu papel de c|dadè-Sede dá Competição. .
12-2 jfe do ''Composite Logo": ACidade-Sede terá direito àè usar o"CompoSité Loco" em
•Prêmios e Material Publicitário (conforme definido na íláusulajU^abaixo) AcidadeSede reconhece qué todo. e qualquer üso do Composite ijpgò requer aprovação prévia por
escrito da FIFA. •....

.

;í

.

. .

12.3 Uso das Marcas da Competição: A Cidade-Sede ter| direito auSar as Marcas da

.; Competição no Planqde Decoração da Cidade-Sede (conforme definido na Cláusula 15) A
Cidade-Sede reconhece que todo e qualquer uso das1Marcas dà ComnPHr5o.r^Mor
^provação prévia põr.escrito q>TfÍFa. Para que não resfem duvidas, é vedado à Cidade.
Sede usar as:Marcas da competição para qualquer outro fim.

~

••• •.

"T^T^-

12.4 ' Aèrpva^s: :£ Cidade-Sede concorda em submeter àJFIFÀ, para aprovação, amostras
• representativas de. càda\uso proposto do "Composite L$go", seja em'Prêmios; seja em

Material Publicitário .e das Marcas da Competição relacionadas com pPlano de Decoração
i adad™Sforme definido na Cláusula 15), pelo llenos 4Q (quarenta) dias antes..
dlòtoivctolm concorda que não negará sem justifltâtlya.Tazoavel, nematrasara
sua ffiâo^ h^ausênda de rejeição no prazo.de 10 (dez).dias dor recebimento de.

tais a^S-I Cidade-Sédé poderá- emitir.um lembrei por escrito aFIFA^bre seu
redid^aàtóêridá!<Jé aprovação do pedido pela FIFAJj-.apos; mais cinco,(5). d.as.do

rebento" piá FIFA deí tal.'lembrete escrito, o usojprdposto para as Marcas da

CtóSÒ^S^CoW.posIte Logo» deve ser considerjdo rejeitado pelaFIFA..

,

19-;
MaterialPublicitário1
ACidade-Sede concordaem
prévia
12.5 Material
PuDiiciranfl.^^.
materiaissubmeteffFIFA/paráàorwação
publicitários,-promocionais ou;putros

razoayei, nem,a^5<Aiaj»w«. p _ v

> ridade-Sedé poderá em t r um lembrete por

S^iâTretebiniento. pela FIFA de tal lembretejfescrito, oMaterial Publicitário

(Q

deve sej-considerado rejeitado pela FIFA.

t

,. . • •-'

:'l íi j "-íii^U.. a nAtite-Seàe concordaque a FÍFAé a proprietáriadas Marcas-

o

12-6 MS^^5£4?SarS£?&>H d»parcas da Competição eaelas .
Acordo ACidade-Sede concorda em não questionar afpropriedade da fjFA sobre.as

Marcas da Competição; Todo eSood*W/( derivadado uso ^r uma C,dade:Sede das Marcas

.da Competição réverter-se-á em beneficio da FIFA.

|

•"••''.

12 7 RenúndaiPretitóloÍA Cidade-Sede reconhecequé.emljlrtude do presenteAcordo, nã£
Sí^^terfweténsão a obter direito, titularidade ou participação nas Marcas da

CoSclSSn r^çao aelas, com exceção do ^ffeito de uso espedficamente
cdn^ne^gm^rX oü licença de uso das Marcas d|.Competição ou do «Composite

•Swo sobls Sói deste-Acordo. ACídade-Sedeínão concedera nem pretende .
LógòM atèrçejirôs;.
12.8

12.9

j;-.

'•'.'.

Avisos- Qualquer' uso das Marcas da Competição, ou do "Cfmposite Lpgo'; pòr uma. Cidade- .

sSevScí^ os-avisos apropriados e/ou legenda(s| de marca registrada, conforme
instruções da FIFA fornecidas por escrito.
| : .....
Y^^-^ks Concorrentes: Exceto quando exprâsamente defihidó^no; presente;
Acordo èyedabo àCidade-Sede adotar, criar ou começada usar: , .•.;.=.

(a)! «üáls^»^

ou não de propriedade da FIFA ou por ela ^sadas,

•-,: (em qualquer idioma); ou

( )

•;.-.•

(k\ v/aualduer termoque seja semelhante aponto .defser confundido com tais marcas

(). •reSãSS£qw'icda imitação ou derivação de tab marcas registradasou que com
;

•

eUs^concorr^injustamente. Em particular, áCiáade:Sede cômpromete-se anao

desenvolver, usar nem registrar nenhum nom , Jogomarça, termo, nome de.

Símbolo,
serviço
ou outra]^À^fr^T^TKZ
Snaçãõ-queo marca
público depossa
interpretar
corj oidentificada com a. FIFA,- com
oSe^Competição da FIFA ou com o Çomif, incluindo as palavras 'World
-Sup^o^^Mu^do", -Mundial-, «FIFA-, fCoube du Monde",. «Copa dei
Mundo? '"WM" ou "Weltmeisterschaff! (ou qualquer outro termo usado em

' .:• qualduer idioma para identificar aCopa do Mundí da. FIFA ou qualquer Cornpetiçao
" " da FIFA) è a não desenvolver, usar nem regiárár nenhuma data. associada ao •
nõme;ao'país-séde, local de evento ou Çidade-Stedè, de nenhuma Competição da
FIFA, nem termos como "Cidade-Sede 2014", nári qualquer expressão similar ou
derivação de tais termos ou datas em nenhum idpma.
y
10

12.10 Vedação aOposição:; ÀCidade-Sede, por este instrumento, |omprometeTse a'não se opor

anenhum pedido de registro de marca ou direito autoral encaminhado pela FIFA ou seus.
afiliados, indicados ou licenciados, com respeito às Marcas da Competição ou Marcas
Registradas da FlfX ÁCidade-Sede não questionará de madeira alguma, nem registrará

direito autoral, proteção à marca registrada ou patente tíu nqmé de1 domínio (nó que
respeita ou sé retàciohe às Marcas da Competição ou às Marcas Registradas da FIFA, ou;
outro aspecto) que afete adversamente os interesses proprietários cabíveis de. seus. donos
nas Marcas da Competição;ou nas Marcas Registradas dajr FIFA; nem/ajudará, nenhum
terceiro a fazéVlò.; ; ; •'.".
|.'... :..-./
•••/.' .-.".•"

12 11 Vedaeãb a Ássoáacâò corri Terceiros: ACidade-Sede não tjèrá nenhum nome comercial,.
iMomarca, nem nenhuma outra marca que denote ou identifique produto ou serviço: de
terceiros apostos á?nenhum Material Publicitário ou Prêrhio (exceto, se exigido pelas
regulamentações-aplicáveis, caso em que o tamanho-de|tal.identifiçação nãò devera
exceder d estritamente necessário para o cumprimento, detais regulamentações);...

12 12 Educação- AÇidade-Sedécomprqmete-se e concorda em garantir qiie todos è.qüaisquer
. memèros dè suatequipé de profissionais que estejam envolvidos,np, uso oü proposta/de

uso oe qualquer*£ompbstte Logo" em Material Publicitáriofe/ou Prerjiios oude.Marcas.fJe
Competição em çèiaçâó ao Plano de Decoração da Cldad£:Sede (conforme den^dp: pa
Cláusula 15). estão cientes .dp. fato de que é imperativo]..que a Cfdade-Sede obtenha
aprovação prçvia. pòr escri,to da FIFA para o uso de qi&lquer ^Composite Logo Iem

^
^
O

x^

Material Publicitário e/òúí Prêmios ou de Marcas de Competição com relação ao Plano de

Decoraçãorda,Çidacíe-Sede (conforme definido na Cláusula |5).

12 13 A^iktência Adicional: ACidade-Sede deverá fornecer, àrjJFA,;quç arcará com ocusto,

qualquer assistência que á FIFA possa solicitar,de forma fazoável (incluindo elaboração
dê documentos) -com a finalidade de proteger as Marc|s da Competição e qualquer
"Composite Logo"..
..
. j! :
v.

12 14 Diretrizes- ÁCidade-Sede concorda em obedecer às diretjrlzés da FIFA com respeito ap
uso pela Cidade-Sede das Marcas da Competição e o MCornfíosite,LogoM em quaisquer sites
de Internet óu serviço móvel de informações, ou relativamente àeles: x:

12

15 Vedação ao Uso-de.Márcas.de.Propostas: ACidade-Sede concorda érh hão Usar nenhuma
marcibülogòmárçá usada pelo Comitê em sua campanha |e lidtação. ...

13.

MÚSÍCA.

:,.

. |; •'.

-;.:.\

A Cidade-Sede terá: direito a usar, com fins não-comereiais aprovados pela, FIFA, um
trecho musical simples ou jingle, caso algum seja desenvolvido para a Competição

( 'p
^
f~\
VJ

. («Tiíechò Musicai"). AFIFA hão cobrará da Cidade-Sede flenhuma taxa de licenciamento
com respeito aò üsovdo Trecho Musical, mas a CidadejjSede reconhece que.pede.ser
, necessário pãgaf taxas.normalmente cobradas por terceiras, relativas atal usp, Incluipdp,

entre> outras;.- (Juaisquer taxas-de sincronização, interpretação ou taxas cobradas .por

.:agêhcias dèjeçòlhimèntO de direitos autorais.

14.

EVENfolPÚBÜÇQS ÇOMTELÕES

. ij

!{

;

;:

,No caso de. a FIFA; desejar que sejam realizados eventos públicos com telões (que são

eventos autorizados pela RFA em que coberturas corji imagens .em movimento das
Partidas podem ser vistas pelo público em telas gigantescas) na Cidade-Sede com,relação
àCompetição (outros que não os Fan Parks ofidais da Copia do Mundo,da FIFA descritos na
Cláusula 26), aCidade-Sede poderá organizar tais evento* públicos, sujeitos às Diretrizes

para Eventos da Cidade-Sede descritas na Cláusula 16.4 ACidade-Sede. arcará com os

custos relativos a jnfra-éstrutura,.administração e operação dos eventos públicos co
11

telõe^. .A CidãdéVSèdé. deverá ainda garantir a1 adoçãc| das: medidas de segurança
15.

15.1

necessárias aqualquer evento público com telões. .

|..'•'.-•'

PLANO DE pÈCÓlUçÁÒpÀÇiDÃDE-SEDE

| "•;

;'.'í:

' >'". •

.''••, '."'.• ""'..•:.:'

Desénvóiviniéntó^o Plano:.A Cidade-Sede deverá,desenvolver, em conjunto com ârç.FA.e

o Comitê,, urn plano|abrangente em que locais-chaves. pòf) toda aCidade-Sedé ostentem
decoração, que.'jjlGorppre as Marcas dá Competição ("Plano de. Decoração da CidadeSede*),'- celebrando,-a yiocutação da Cidade-Sede com a Competição. A Cidade-Sede

deverá colocar â.disposição (ou garantir sua disponibilidade),, gratuitamente, os espaços

necessários dentro da Cidade-Sede (tais como postes de iluminação, putdqors, fachadas

de edifídos, pontes .ç meios de transporte públicos) para|p implementação de umi Plano

de Decoração da•Cidade-Séde. .

I

15.2

Cronográma: Ó |PÍanb: de Decoração da Cidade:Sede deverá, ser .implementado em •

15.3

Platiò de: Espaebs? AÇidadérSede apresentará, em época aSser determinada pela FIFA,- úm

D

conformidade epíri um cronográma aser determinado pelajrIFA.. . ,

plano, formal 'definindo;*;òs espaços que deverão estarIdisponíveis pára o Plàhò de:

Decoração da Cidade-Sede,. para apreciação e aprovaçãoda FIFA..
15.4

.-,•••

Deslgnè: Produção: A FÍFA è o Comitê serãp os únicos responsáveis pelo.designa.produção

do material, de implementação do Plano de Decoração da| Cidade-Sede; que deve. cdnter

ás Marcas da Competição,, o ;"Composite Logo" è/ou|a,identificação tios .Afiliados
.Comerciais..:'. i; . •'•;•• '••••••'•'
s '• "\,v,'. • 'V ..'.•:._•'
15!5

, Instalação.':Manutenção- e Remoção: ACidade-Séde sjerá a.única responsável, pela..j

jnsialã^ãOj.manliteriçló é remoção do material de implenientação do.Flano de pielçoraifâo '

da Gidadè-Sedè^bem como por todas as permissões necessárias atal impleméníáçãci; ,
15.6

•Sinalização nas'Entradas e Saídas da Cidade: Doze mèsesjja partir de sua'indicação.como
Cldade7Se.de> arCidade-Sede deverá, conforme orientaçás da FIFA; colocar sinalização
em pohtós-chàyes de entrada e saída dá ddade (como aeroportos, trens;e estações de

ônibusé prefeitura) identificando aCidade-Sede como Ci|ade-Sedé da Competição:

16.

16.1

('

c
u

EVENTOS DA CIDADE-SEDE

.Programação:, A Cidade-Sede deverá desenvolver uma pn ramação dé Eventos.da Cidade^

Sede para .o período que.antecede a Competição e.< rante a mesma. À pedido dp.
Comitê, a Çidàçle-jedè: deverá fornecer assistênda ao C litê na organização, è execução

• .de quaisquer ^véritos; a serem realizados pelo Comitê
organizar .úma- programação de eventos, ã Cidade-Se<

cidade: Ao dar assistência ou

deverá garantir que. nenhum

direito; comercial seja concedido a terceiros que não os

iliádos Comerciais, da FIFA.

16.2 ' Diretrizes para': Eventos da. Cidade-Sede: A FIFA deverá |ijfòrnecer

ao Comitê e à Cidade-

Sede-as: "Diretrizes;da...FIFA para Eventos da Cidadej jSede", que conteírá- normas de.
organização, patrocínio, fornecimento de alimentação eímarketihg para á realização de.

. Everítos da Cidãdé-Sedé.

..

•

16.3. Aprovação Prévia: A menos que especificado de forma [ diferente hoí presente Acordo,

tpfíos os Eventos dá Çídade-Sede requerem aprovação pnjaviada FIFA.

17.\ réLaçõíespüblícás. ":•:'

%

12

:

17.1

. - AQdade-Sed^m
«wh;*. <:«((» tpm a°P°™^(
aoDOrtunidale
de-promover
P—'^ Competição:
Jd e aobrigação
elâçõès pubUç:àsda
F|FA -

aCpmfetíÇão,«il1Xoritp>midade com aestratégia eopian«|

paraác^mpetição|/.';*. ,. ;

17.2

v- : . ,.

indlção/ aádade-Sede deverá

•SS^-S^-ft^ «KÜ? ^p^ ^ p^s para a
'^^^tã^^S^m Évedado o,:envolvi|entpJetérceir^ue-yó os
AfiS Comerciais ém tais^atividadesjrcjTrça^^
executado Acordqe-nao<iwerà™fW^™
anúndoípúbtfcosemj^

17.5

b

t ,;

j

k

—

•, ;

^jgj-^Ú^JõSS^A Cidade-Sede devera.ass
Cümèrdais. recebam» d^°c^f^S ^cXè-Sede,;incluindo ouso. em
docümentaç*or^^
1£SSt^£SSX^

(

•c
o
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SEÇÃO 4

OBRIGAÇÕES DA CIDAPÉ-SEDÉ

18. INST^UÇÒ^D^^
C0M,T^
barões
dò
rJo'
m
<té:-A
Cidade-Sede
deverá fornecer ao |omitê/gratuitamekei.;espaço>
18.1

bare mon a^rh>Q^scHtóriò, juntamente còm equipamentos ide^ esc^rjo, seguro

Llidtócfo^K
linnas telefônica conexões de^ternet e,
• Kn?edeveraco£ relação àCompetição nà C1dade-s|de... PComitê devera.notificar.

SSos^Snicações), necessários para o. de|empenho .e; exercido,dfc seus

. ÍSSS^^

localize prazos antes da:seleçao;;

do espaço para descritório em questão.

«j -. • ; ;

.

..•/•'

18 2 Üso ^c Prhrititos de Afiados Comerdais: Quando f --eqi#amentos de ..escritório .
:SX^npámentos de fornecimento de alimentos t bebidas) aseremjWd«
SK^^^^^CbiWtô;jptír solldtação da FIFA, éLuadr^rem-se na categoria, de

nrodütóíd^àte^^ Afiliados Comerdais, aCidade-Sefje deveVá empreender todos os.

SSft*Sp« ad«ujr1r todos este? pr0dUt°S d° APado:(nomerçial em questa°-

18
3 s^rvico^ Públicos^ Comitê será responsável pelos castos relativos ao consumo, de
18.3
'.eletriddadeèllgações^telefônicas e comunicações.

19.

ESTÁDIOS E LOCAIS DE TREINO

:

!<

/

19 1 Assistência: ACidade-Sede deverá cooperar integralmeríte c^

• daf^Sténdahnà. seleção (i) dós Estádios á seremfusadpS ;na Cidadev^de para a.,
CòVnòet^l^^^rdós lóca4 ofidais de treino local&adds na Cidade^de, aserenj• Cidal-S^é-dèvérâ respeitar aescolha eaçontrataçãò|dos Rádios eloca sde. treino na.

Cildtsed^^
ainda !^C0°Pe^ íntegralmente^com o^S:l^3iV.Í«rt XCidade-Sede, afim.de facilitar ouso. eoperação dos Estádios,e
locais de trêirjio para a Competição.

:-•

. •••- ';

19 2 Nomes dós Estádios: ACidade-Sede concorda em nã| se referir durante o Prazo .de

Vigência deste Acordo, anenhum Estádio selecionado pira realizaçãp.de qualquer. Partida

ou*a^quatqle^iial dé treino seledonado por nenhurínome qüe^inclua p. nome e/ou a

( C

•SomS^terceiros, amenos que haja aprovaçãfda FIFA. Todas as comunicações

;^

rPiSsà Competição divulgadas pela Cidade-Sede oWrão se referir ao Estádio; ou ao

•.' ^peJÍa'FlFA,;.;i";^. •/.'';. ;'•••' .
20,

V "

RELATÓRIOS ;\

. ij

Em 1dè março ê1de setembro de cada ano-calendáfo, durante oPrazo de Vigênda^ou
com mais freqüêrida, caso solicitado), aCidade-Sedf apresentara,perito,_a HFA e
ao Comitê- relatórios de progresso descrevendo o|tatus completo de seus planos e

ativfda^

á este Acordo. Além; dissói a Cidade-Sede .devera informar

" iirbédiataméhtèp Comitê e aFIFA sobre quaisquer dificuldades relativas ao cumpnmento

.'... j^e.suáspbHèaíÔes;constantes deste Acordo.
**"v-i:
14

l|

•"

21' "cSí^^
- È i ^ ^ K lrSUnfc qualquer *** a;e,a
s^dW?-.p?»aí'?l^*tó^.-l?i'-Wra$' • .
22.

22.1

'• !•:'"•"'..

.-;•: '.;'.-^.:i:f v",

TPAHSPOKTE E*(Ã4DE FUNCIONAMENTO DEAEROíjpRTOS, f, • ,;;." '^ . ;
a rw»ri*-<:**!* deverá
com dé,
as
r.rrrrH—**-•"•-"•"
«» ''Transporte: ACidade-^Sede
devera coWfár
coppe integralmente
^ 5 rendament0
iütoWadesVcabíveis
para <£*«£« ea5SÍS5f^-rSS^ I adotar todas as
transportes durante a Competição. ACidade^^ ^0ImunldpáiSi.pára implementar. :

medidas;
tod4 àassistênda
aela.a;
tal planoincLüsivè^p^^
de gérendamento de tranjwje ?Srtl33«r'
J^^t,,,^..
lst0 pode incluir

nnprpm dentro da própria Cidade-Sede:
I
;. ,: ..,:•:• -:
:-3
^SSnítóonandointegralmenteemtc^ososd|asdePar«danaCi
ade-Sede^,

' $1 ,;f^at^àdaPartida
:SSnülm*fundonarrealizada
por um na-Odade-Sede.
período dep^o ^,4
y- - (quatrçr^^
^..... • *
.
224- ÀerM^^dade-Sede deverá assegurar que: .-

j -;., ;.- .' ,- -i. f'^ .:

^df^fe S ^M ^«|r feo, espectadores; cheguem .

-.-'••- Sa CWade^Sede com omáximo dé nex,b,li|ade:e ,, y.., - - ,
( O

... dura'rá Competição.

í

23y TSSSS^^^
i^-^lt^^e,^^
definidas Mposente Acordo,; .^.anf°4^Xmovendo. â proteção do meio
obedecendó-a-tegisUiç?o .™b';"*' *p^^

. jéstiiuturas. [••,

24

deve incluir

.j -

EXIBIÇÃO COMERCIAL

ji "..

15

"•••.•::'"

• '•

'/^•.•:"'•

,

V-

dTO'M'fb^áèr'^Wtanlente uma área de 2.500 m2 dent|o da Zona de.Exclusão, pmais. ;;|
próximo. pbssiyéC-dõ perímetro externo do Estádio paraj.servir çle Área "de"Exibição

Comèrdál.

25.

ZONA DÉ EXCLUSÃO

25.1 Vedação aAtividades em Dias dé Partida: ACidade-Sede.cfevera assegurar que qualquer
entidade que exerça atividades comerciais ou não-comerdlis déntrç da Zóná de Éxtíusãò
não funcione nasi! instalações nos dias de Partida, a mends que autorizada previamente,

pela FIFA, por escrito, éque nenhuma permissão ou íicençj para atividades comerciais ou
Zona de; ExcluSãçem. dias: de Partida, a menos que autorizadas prjeviamente pela FIFA,
nãorcómárdáis-d;é riehhum tipo sejam concedidas pela Cnáde-Sèqe para uso dentro d.à

por escrito. .; ;;-;•>•

I

25.2 Encobrlménto de Publicidade: A FIFA e o Comitê, no que jfor permitido pela legislação e
normas aplicáveis, \estarao autorizados pela Cidade-Sedfe a. encobrir toda e qualquer

sinalização epübliddade comercial na Zona de Exclusão.,!

/'?">

. J

25.3 Diretrizes:. ACidade-Sede obedecerá as "Diretrizes da FIF$\ para ajZqna de Exclusão dos
Estádios", a,serem 'divulgadas pela FIFA.

O

26, FAli PAIÜC QFÍÇJiAL DÁ COPA DO MUNDO DA FIFA
26A • LòcaV..'ÁCÍdadéfede deverá fornecer àFIFA; gràtültameKte e. emj conformidade çojrh as.i

exlgêháás da j|(FÁ,vum iõcál adequado no centro da Cidade-Sede jau.próximo;i\plé>'.que :
sejádefádlaces^ via transporte público, para oestabeljécirnentof eoperação pèla|'';FÍFA,
ou de terceiros'indicados pela FIFA, de um fan park ofièíal dá' Cqpa dó Mundo, da FIFA,

durante, o períóclò que'começa no mínimo 6 (seis) dias antes dja primeira partida da
Competição ç que termina 3(três) dias após aúltima parada da.Cofapetição....

26.2 Exigêndas Adicionais:.-A Cidade-Sede deverá assegurar, airjda que:, ''
. (a) * seja providèndadà a segurança necessária (incluindo pessoal de segurança) para o

. fan park oficial da Copa do Mundo da FIFA, sem ônjus para oComitê ou aFIFA;

(b.) '-à á.rèà do fari park òfidal da Copa do Mundo |a FIFA sèjá bem cercada,- corri
...portões para controle de entrada;

(c)

( C

/ .
^

,

(d)

1

a área-dó. fán park ofidal da Copa do Mundo |a .FIFA esteja livre de material
publicitário de terceiros aum nível aceitável pelaj!FIFA;
seja fòrnedda àFIFA de toda aassistênda necessária para (i). obter.as permissões,

licenças ;e/òu alvarás necessários para administrar o(s)fan parte da FIFA, ,e (ii>
negòdar côrtí os órgãos administrativos cabíveis» qüestõe? ospocífiças relativas à

administração bem-sucedida. do(s) fan.párk(s) oja FIFA (^cluindo,;por exemplo,

•questões relacionadas com normas sobre ruídos e pagamento de .royalties
•. \ ."• musicais); e ..
íj

(ei) olocai*úo fan -park oficial da Copa do Mundo da |lFA esteja em'conformidade.com
:". v as Difçtrízes pára Fan Parks.Ofidais da FIFA, asej-em divulgadas on-line pela FIFA,1

2.7.

CLUBE ÒÒSPÀrCEÍROSDA FIFA
;•
V. -j'. V
ACidádé-§edé. deverá colocar àdisposição da FIFA, er| conformidade, com as;exigências

da FIFA, urn (qcal adequado na Cidade-Sede, a preço justo de mercado, pára o "Clube, dós

Parceiros'* dà! FIFA,, que servirá de local de recepção Vlf para:ate2Ò0 convidados. Olocal
16

;;

.4-

..

ôe^::':^^yi^^^it^e situado em uma f?*9 adequada central/dé
entretenimento ha. Cidádej-Sède.

28.

'-. • ;• /

APOIO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DIREITOS

,

f

V

. j
|

.

. • .v

•

28 1 nhtetívò do .Programa: AFIFA pretende desenvolver, em colaboração çóm oCóriiite eas
autoridades governamentais federais e regionais competentes, um plano estratégico: de
proteção de direitos: para.combater práticas de Marketing|<je Emboscada ("Programa de:

Proteçap-deJpV^to^K : ;
28.2 Assisténáa: ÁCidade-Séde deverá:

(à) "".•-fórtíetóKáíVtiff*' e ao Comitê toda aassistênda |olidtada. para a proteção.dos
'*:Direitos'^e Marketing, W
"•:• -iittelec^i^l'--'riel»tiyDs 'à.. Competição (incluindo f relativos a falsificação de
mercadoria);

j;

íb) "constituir equipe competente de tempo, integrai páj-a auxiliaria FIFA eoComitê ;na
implementação: do-Programa de Proteção.. dá Direjtósj^e. responder peU,;
i coordenação ;detodas as comunicações com a RfiA e o.Corhitê. Imediatamente.
, y •após à tónstitbi^o. de tal equipe, aCidade-Sedq' deyera^muniçar|à;RFA.e,ao »

(A
'X
O

:.'. comitê: düem são seus componentes, suas respectij ;às funções e responsabilidades,.>.
cóm 'unjá^escriçio dé sua. organização hfírárquiça | interna; cAL equipe

;: súpramencíònada' deverá, inter alia, fiscalizar reáilarmente» rptas-chaves p^ra os
Locais,'e"sinalizações na Cidade-Sede no período due cpmeça 6 (seis) /peses antes

..- d? Cojhjpetiçãórate á última Partida, e comunica^.mensalmente as ocorrências a

• >ip>e-áp Còmite; .

íc)

'- •' jf'

;.;••'... ;""V:<: :

fornecer a 1FIFA e ao Comitê um resumo escjito detalhado das legislações,

regulamentos e normas da Cidade-Sede relativo* a publicidade e comerão nas .

'. ruas no mínimo 6(seis) meses depois de sua indicação como.Cidade-Sede;.
(dj aprovar, cm conformidade com orientações da RÍÀ"e em integral cooperação com
á FÍFÁe o Çomitêi estatutos e/ou normas e/ôu regulamentos municipais que

-

í
r^
O

( )

;:possani^ser; necessários, inter alia, para apoiaif a legislação federal, proibindo.
• qualquer pratica de Marketing de Emboscada ejou qualquer uso nao-autonzado
- das Marcas dá Competição, incluindo, entre oufrps, estatijitos e/ou normas e/pu
regulamentos müriidpais que permitam que representantes autorizados da FIFA

apreendani imediatamente quaisquer materiais e/ou .embarguem quaisquer
atividades que constituam prática de Marketing fe Emboscada ou que Infrinjam os
direitos das Marcas da Competição. Tai:f estatutos e/ou normas e/ou
regulamentos munidpais deverão entrar em Jigor no mínimo 9 (nove) meses

. depois'da seleçãD da Cidade-Sede pela FIFA;
•

|

/.

(e) Báranár'que: um número apropriado de agfehtes: policiais e.= alfandegários,
!? ••• fundo)iáríos-de. órgãos de fiscalização do cómérdò:éi dé fiscalização <Je..
':•' -; <-pubUada^éda Cidade-Sede estejam à disposição da FIFA e/ou; do. Cpmite .para,
tréinàtnehto adequado, durante um período jubstandali antes da Competição,

. pára pbssibilitar:lhes conhecer os objetivos do |-ograma de Proteção de rfireitose
; seu papel na implementação do referido programa;

(f)

-após:a conclusão.do treinamento supra-referfo, a Cidade-Sede deverá colocar
todos' esses funcionários à disposição da Vm e do Comitê para atender ao
Programa dé Proteção de Direitos durante d pejríodp que. começa. 2(duas) semanas
antes da Competição até aúltima Partida; e |

(g)

instalar um número telefônico de ligação gratjnta para que õpublico denuncie o
uso.-ilegal das Marcas da Competição, inclusive jfnercadóriás falsificadas.
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•

i.

^ - .: a riHaH*»w«;pfil não deverá" conceder, nem

28.3 V^ÇJo^*^
pretender conceder nenhum direito que m^

.,

, r

luér dos Direitos de

com
aCompetição ou que."» « ^«£ ^paldpante^ àa Competição.. Em
Marketing ouDireitos de Mídiaou os *re.tosdosti ^a|^ntràtuãlménte. que" todo,
particular, a. Çidade-Se^e concorda que dever?,

publicas, com re.laçao à

prestador de «rviçopara açdade-Sede ££ d^%S0pa ^associação com. a
prestação 06,^:56^05^^5
ou w°j*Jt£JL0S |ob contráto
Competição..
T^asçpa^^^

à.gdade-Sede-.;
relativamente aCompetição devem cone.r
i
representantes,^
;• #paTte^njratadaconcorda, que^^^Kbe^èirps nãO'deverâo
i rémpregados, consultores externos, .^'SS^teí* anatur^a de sua transação J

"' .^-â^e^osr^

,- -T
t^.à>— ou aos se^ |«^^^t
, "' . Fédçjratiòn. -Internationale de ^fj^^^cio^captá, lista de ,

V *S

U

-"'••- • '• viiúàis ou sites dê Internet;

j

. . -•""'>' 'A 1 A*

.•/; ••'.^
•••utóupè^tlr óuso, e^^^fe^KuSoSrct"'
,v™ >Marca registrada «Copa do Mundo da RFA 2fô f °^u ^.comercial/
:. -,de serviço,, marca "g^J^JtS cL á-.çidade^de, o

:-;: ?^Ín^ç|p^aTS rr^Ãp^Wf. d^ ouppr ele,
.',, ".; v.p) ^^^iquerou^
[^-^«a^^e:
Çompetíçãp, aamenos quen"mJ!p|'fdnaTFÀ e do Comitê, concorde pof

•--;;; :J3g SS;^SI- publico previamente^,
revelação ou publicação*

.

;•

_

.'

No^^
disseminadas^

f•;^
( )

.••.'.

i|-

28.4 •Y"-^3"
i- ArivIdadV rnmr^Re^^^
J7^9aHJadde comercul
envoUrm^^^^Z^M^^A^^^^^ portanto, garantir;oue
• (qué;Áãó^expre^ente'^'^^0^ em rLnhumaatividade«e marketing,

. ;;còmoassodàdaàCompetição).
fe^

"" • ' " j •

• «ÍLã HiiLtW a

28.5 -i*^
y^^s^^^^^^^'1
Competição éiteja
tfvre de toda ^,^^^"d7 Aviação Civil para. garantir, a
aérea de pubíiddade ousinalização.

ji

.' -'. SSP* deMarketing de Emboscada. |
18

.

- J

"-;..*-,

^

mi' •nri^tacào- ACidà^Sedé devera indicar ecolocar àdispJsiçãó da ÍIFA um fündonárjo

SMSEfflSffSS^ relação àemislão d, a.v^ para,atividades;
comerciais na Cidade;Sede.

|

'

* A.adafeede#e«fc^grÈfiX
^Í^Z^dfSS
(excluindo, para evitar duvidas aqueles d*^Xae(b)
èe uma.partidafor

re^a3alSSe^^
ctmlrcto?^^
fuura^
o,
l
o
j
a
s,recebam
licença para comercializar qu.fundonar em tal dia.. . |
'• ' • '• •'• '" j..';;.v.- •"-•:';'•

•'

30.' • ;régül^ew^^

Aadade-Sede.^çverâ;garán'tí

I' ' y. l-'--:\.' ;-\W-'

.•:'••

• .jj;,'.".'• •: •"' ';-•• •-::fv -^ ífív
| \

-'..V;'-.t:.'. '..

(a|: ^nâa rèafe ha Ü^épenhum^^g^^^Sã^
-':%-!a JaLi* * ^mnrãn rií» outro evento espòrtM) dé.pprte realizado" na cidade
(b? .;-:-2&WaKS.Í^SSSi
voiumfdé: íãurso* maior.do ,que:o.

. dedicado à promoção da Competição; e

j

\. :•••• "

SSHF1Mfe"oraanilados em conexão cfm aCompetição, nos. período*

;,?igS^^*^ta-«toÇ«» de.umaf>artida na cidade eterminando

;: Í1\(uniidiaáe;p0is.

ij ..•••' '

31. ^SERVIÇOS Ml^làPÀIS^

32

•;; quando^.sò.Udt|dòs:pela:FIFA.

. jj.

EMBEÍE2AMÉNTO DA CIDADE

|

. •; •. .| •./.-,
. .• v'l •':

ÁCidade-S^ deverá envidar ^ ^ t e ^ g ^

. atràenteposstvelpa^^o publico, em^"^^Sifopèi que

dúrántéò período dà Competição.

l! " ' '
19

... si*A

SEÇÃO 5

ASPFCTOS GERAIS

33

nm ÀRÀCÒES £ GARANTIAS

33 1 A^^^Cidàae-Sèdér ÀCidade-Sede declara, egara|e que'não celebrou:nenhum •
' •acoriiócWãuma.nèdádéquerestrlnJa ou proíba oComitê, a' F.FA é/ou^m,ad?;
tpm^ais^e|a^es<e?erviço da FIFA e/ou outros déjèotpres de difeitps comerciais
de exerckseus <!ireitqs ém relação àCompetição.

•>\
H

33 2 'Autoridade:^Icídade-Sede declara e garante que tomou; todas .as-providfnàas :.
' admlnistótivasiè/pü outras providências necessártas eoie teM ^do o*rèitó, pqder^e ,
•' .•autoridade^riçelebrare executar este Acordo eparf..cumprir-suas obrigações n,elé
. estipuladas.'-:•;•'...'.-^-.-'

.'

•

.

iJV

•••:.''''-.'

„ , -^KS^^canflito^ ACidáde-Sede declara é garanti que a- celebração,^ execução,e-

cumprimento deste Acordo não entrarão em conflitocA nenhum compromisso, acordo .

ou instrumento de que-é parte aCidade-Sede eaos quafe está obrigada, nem constituíra -

Vquebra dè àntrâtô ,oú. inadimplemento com relaç|> a nenhum dos instrumentos
anteriormente mencionados,.

t

33.4 :. na^a^^Garantias:Gerais: ACidade-Sede declara| garante que: ,.

' •(j):'. ••?:'] nãotémxonhedmehto de nenhumimpeámèntq ou limitação 0,üe restrlrijja.

\ •<. 1p^possa Vir àrestringir ocumprimèn| .de suas obrigações ^estipuladas ;

<

..-.'" . í neâteAcordo;

>

L)

• "• •. ••"'. -vy/':--'"

;.''•.-'• '

«.••.-••-•

•

• . I •' .

I ,

•"'•. -.'• • '•' . •V, ••••'•

(ii) V••: •'.': i^mptiri todas as suas obrigações afui .estipuladas em ;Çonfi?rmidade

.'-.' •"" •..;. 1 integral com 'os termos deste Acorda, com;'b maior grau de atenção
' -.' •:••'•'

V(iü)

possível;

Ü' "'

••

' - •'" •

*' a celebração e execução do presente. Acordo foram, devidamente

' :autorizados por meio de todos os pro|essos administrativos e. legislativos
.:;Necessários da Cidade-Sede, enão contrariam aLei Orgânica do município

.'•:••

nem outras legislações munidpais da Çjdade-Sede;

20

-V -v..'situação financeira da Cidade seoe

j

M -.: •oQ^énte Ácprdo,válido e^diciaimentej^ecut^contra aCidade;- ;
Sede conforme seus termos.
í •'-•

CO
O

•"' I'-'-' }i y

'

. • | ••••'/.- w.. V\—•
^ .. ^«traráebracãopeló Comitê e aRFA V;,

.-prov^da;CtóWÚta.33.M?èguir.

. «;._. .-••;. .\_. ;.C io!.:-> ; •

•--: '' í.:- ": '
^„mMt» rèscildido com efeitos/imediatos.-se
33.6.- ^l^dade-Sede.náo:fpr.s.eleaonada
E^P*^^^
<<™ ™™lêil ou abertura de/qualquer

Cidade,Seàe >rnár-se .insolvente ou * na

| ^ extínÇãoV dissolução e^ou -

'. do Estádio;..::-:-"•

i .

' ' (i) íiseVadade-Sed.violarquaWuertermoe
Y'^

(r }^

%,-,;|-..'':-:- .•.:.; V;Vli3piçote;;- "

f '.

'. •; - \:A.:y'" :.' :;'• '••,.:'•

.,í-'"-vf. /:••• v:>•:••
iA . entrar
irar em
«^ concor
concordata^deixar
\',••••'"r.::^:
••, :.(itifÍseÍadáde,SédedecUrarinsolvencia,
..,, (. .de

••: •;. L:|«küfârsuas<>peraçoescomerciais. | •;
- -'- :

cica rfará à cèaderSede um aviso prévio de. 30

C(jm respeito áó. item (i) anterior, a> R™ d*

JT ^

^fe[ çenha «^do

itaidias por escrito eaoportunidade «^^.^^b de..10^-a

. mais .3 (três, meses aptes ^~^'vXrrido mais próximo*«**.

' -oportunidade*^ «^^r^rE^ria para aFiFA no penodo
21

, a» ») aCidade-Sede não-cumprir integralmente íertas obrigaçoè; estipuladas
FIFA como não-esfenciais e(b) aCidade-Sede.
nesteAcordo que:são.cons,djradas p£™^
FIFAe0comitê podem decidir, a

No caso.de (a) aC1dad* 5<~* .

^seu critenpexclusivo,
^^^S^ST-^S-^
iuhto aCidade-Sede no ;
£™ «W cidade-Sede de cumpre tais obrigações, executar ou
Ôrius para a;Cida;de;Sede; . , ;

| ^

Hocasodere^^^

;;;X(^^P^.FA,oComitê eoutras^^^ffi-j
<^

'• C1'a.' Vè£Üqáfc«Ia.^*
In^a RFAÕmaporrodSflo
qualquerdp-p)r<»«ta
^-J^^^^*
'.
...
FIFA sem nenhum prjus para aFIFA.
'.••."*•"•'"-':•"*'•'j-•'/'.'

'.tJ1

j
„♦„. Fm raSo deí força maior, cancelamento,

adiamento ^boicotevapliça-se oseguinte:
• : '• •'
'
, , a** nartps em curtíprir os termos e condições aqui
,A.«alha-ouinçapa^dede*m.-^^£^^&*,

estipúladasem **ude de força m,,oM,n.^"..Jter^pto:ato.terrorista ou-de

; consideradadescürtiprimerito deste Acordo;:

j. -

^^icel.roento
da
Compet
i
ç
ão
pel
a
FI
F
A^f^^^
f
"Lumasubs^ÇãoVanFAtemodireitoderesa^^
;.
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•nãdteri.n%^P^áo oudireito aindenizaçãj, pordano^tP a** ou o,•
Comitê. '•

• • " ::'.- .

\-y ••:•'."•'•'\

| .

••• •

...'..;

A A„ „om a ocorrlndade negodações entre às

33.8 **&&&&***• ^^ ^t^^ãorm! -te entre aF.FA, o.Comitê /
e!. Cidadé-Sedè? AÇidadè-Sede nao^r^"P%fe àcidade^éde autoridade
agênda da FIFA^ do Comitê.O=teAc^~ jfc^-^ ..^ ^,;
ou poder gerall.para.,g,r em nome da F^ou j
.

,exp*ssaménV^neste
Acorda *J^%Jfc.i^&i%^*
contratóhtò. independentes: epossuem interesses-r.nan|l. . . .... >;_, . ,
•/Acóraò./-.:-.'"-.-'":^.'. y"< "•-•:

.

í*.'." "'.•••

.-•.'.'vf •'••''.'y .'••" •''

33.9

o

FIFA-Strasse 20

FIFA:

'. I

Switzèrland

Ij

Fâx:>41 43 222 7878

|

Copy: tegal Director

.|

Attention: Director of Competitionjj

11 ;' ' .

Comitê:

'

^
•••
XÀtehçãode: .
:ComCopiapara:

õ
l )

CiDADÊ-SEDé:

| :. •'•'•• --. ..;'-j:--:-Y ;;;/•

.•

-\\\' "••;'';'. ..^Y'V]-.KV
| '"'.•. ;_ •'.':V'K:'•'•'.;
| •;" .'•'"'. -'>;'-:. .K :'-V

^nADEDOSALVADOR,^^
Com Cópia para:

I

..

' i: •••"v :Y AmPnM oue definido defoutra forma, expressamente, .no

23

ceder seus diréi& ou obrigações estipulados' no presente: Acordo,,'e.de delegara
terceiros ocumprimento, dé suas obrigações aqui estipuladas!

33 11 màBáLJki Q&sésmo; Qualquer renúncia de quajquer das 'partes a direito
estipulado nó ^esehte-Acorda ou àexigência de cumprimento rigoroso, de alguns
cláusula- deste Aáíjrdp. nãosérvirá, nem será interpretada |omo renúncia àexigência de

cumpri^htdrigórwo ide qualquer outra cláusula ou-cor|o renúncia, aqualquer,outro

diréi'to:estipüladb' nó presente Acordo. Qualquer renúnciafleve. serfeita por escrito.. O
fato de algum*das partes não Insistir no cumprimento ligoroso de qualquer, provisão,
deste Acordo, em uma ou mais ocasiões, não será considerado renúncia àexigência de
cumprimento, nem destituirá tal parte do direito a nsistir.. subseqüentemente no

cumprimento dentalprovisão ou de qualquer, outra, pfvisãô constante do.presente

•:t

-v.
/

•Acordo!- .
• •'••>.••':•.;'•

•j
-,','.l'i

33 12 rn^nciaildaáe^As partes reconhecem que oconteáp do. Poente Acordo .^, em
particular, Ádètalhesífinanceiros equalquer informáçãf .revelada relativa ao presente;
Acordo::sãbç#.dénçi.âis,-e concordam em fazer oque ^
confldendalidádé.ixçéto tios caso em que:

'V •'•'"':•'• :] .'•'"'•/••':'•'•' '.

.(i)' arevelação for exigência legal ou necessáriadevido a,ordem judicial;
' ':;$'•••

9' çbritéúdb ou'a informação seja de donfnlo público (desde que não.por
-.,.^^ motivo: déviolação da Cláusula 33.12);

\. ' .;? •''•(ii )-"l'.'ia revetaçãb for necessária dentro de grulo da Cidade-Sede, do Comitê ou
• da -FÍFA•'. como parte, das comunicaçõls •ordinárias- de grupo ou de
: procedimentos de revisão; ou

C

t)

f

' i '•
ly'y • '•' •"
••-••• ' Í • "•,'•. • •;• •'•;• -. ' •
^••••.^,.:"'/:VÍseder'do.Comitê ou da FIFA, que têr|\nècessi^.le^ma. d^fomar

' ••[ V" {iy).. ja^revelação for feita aconsultores ou fuditóres profissionais da Cidáde;,.

*•*% conhecimento de tal conteúdo einform^õès eque concordam:err^çarem

}'" V,; ^obrigadosiarespeitar as provisões desta pátisulá 33.12.

••:.],:--'\

M; partes ^eVérãb concordar ainda com aescolha o| ^^•^:<H^j:i^.'-?

.conteúdo de qualquer anúndo público"relativo aò presente Acordo.

33 13 tn^^i^H^doAcordorO presente Acordo se destina àestipularão integral ,e exclusiva
v' das,obrigãeoes:.;das;partes quanto a seu objeto f substitui todas-às declarações,
24

entendimentos, ne^odáções, arranjos, propostas eacordos )riteriDrès, verbais eescritos, .
relaOvôsa seú. objeto, -Çülialquer emenda ao presente Acord|> deve ser feita ppr^scrito.e

' assinada :pora^bâ^.âS:pàrtes:
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33.14 interbrétãcão-:íet;àU Ò presente Acordo é regido e inteifbretado pelas leis,.do .Brasil,
excluindo>se o princípio da liberdade de escolha da lei apli^

. .. ;. '.-.'

33.15. Arbitragem: Todas, às' divergências relativas a.esteÁcordo,|inclüÍndodiyergWla^quanto

\
Q
^-^

asya execução; efeito vinculante, emendas e resdsè,: deverão; ser prontamente;
dirimidas entre as ipartes:por meio de negodação. Se não|houver solução, çpm.éxclusãór
de.qúá(qlierjnáân^
outro foro, qualquer divergência, será resolvida
.•exçlusiviniente-por.tribunal arbitrai, consistindo.de 3; (tr») árbitros sob os auspícios das.;
Nbn^s-iuíçi^ye'\/^bitra$em Internacional da Câmajja de Comérdo Suíça e em ;

Con%midáde.ctím elas; .A:sedè da arbitragem deverá sei|Zurique, na Suíça ,eo. Idioma
dos procedimentos será oinglês..

. ? ..

33.16 Vias: Opresente Acordo será assinado em mais de uma vía, cada, umá considerada çonio
original, porém]tpdàs juntas constituindo um único Acorcjp. r , ;.
;V ' ." v'-' "r'-'

33.17 Entendas: foa^que^ ementes-ou alterações deste Açorlo; exceto as regulamentações, .
:.diretiyaé equá^uérputro documento emitido pela FIFA |rrt.conformidade com os;termos/:deste-Acprdp,^èrão validas somente se feitas por escri|>e assinadas pela Cidáde:Sede,
. peUFlrTVèpfetljÇórhltê.

;.';,:;.

33.18 IndènizacãoV A Cidade-Sede renunda a todos e áuaisquerdjreitos de.ação. de

^S
O
^]

responsabilidade dvir contra oComitê, aFIFA e^tros representantes, diretores; .
\rnèmbi^
Por qualgue| perda ou danosa cidade,
ihdifèrfntementè de tal perda ou dano ter sido ou nãojjcausado pelo. Comitê, pela FIFA, .
\ «teus: representantes, diretores, membros, agentes o|i empregados oü resultante dé
l négiigênda:$or parte deles, caso tal perda ou dano e|tejá dentro da classificação dos
riscos cobertos, pelo tipo de seguro de propriedade lue aC1dade-5ede éobrigada a
manter, segundo este Acordou Addade-Sede eximirlde culpa eindenizará:a.FIFA> o
Comitê e os ^Afiliados"Comerciais, as Transmissoras! a Transmissora Anfitriã é seus

r^ectivos fep^entantes, diretores, membros, ageíites ou, empregados; consultores

' :-Ãtèmo^^
atoda equalquA obrigação ;PU:r«p9nsa^dade,;
.teujno^;ventre outras, .todas e- quaisquer reclamações, perdas, ;dan9s;.lesões, ]
•; • responsabjtídadeSi; bbjèções; demandas, reparações, fefidéncias, custas edespesas' em
qüé venhwa incorrer, originadas deste Acordo ou a|ele reladpnadas, ou de quaisquer
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atos ou-omissões, da. Cidade-Sede nele estipulados. Asj obrigações da Cidade-Sede
estipuladas nesta cláusula perdurarão após aextinção deste] Acordo.
33.19 Limitação. de Responsabilidade: 0 Comitê e a FIFA, se|is representantes/ diretores,
membros, agentes óú empregados, licenciados ou subemprfiteiros não serão responsáveis

perante a Cidadie-Sède por mortes, lesões corporais cli danos •reládonados com a
ComFjetição, excçto se:-tais mortes, lesões corporais ou danos/ofem causados.por ato

doloso dü de;flagrante, negligência ou omissão por parte dp Çòmitp ou d.a;:FÍf^ (o.^ue for
tíabivèl).' .Né^
FIFA, nem nenhum de slus representantes, .dirètóresy.
membros; .açenttes. :ou ;.empregados, licenciados ou parceiros. contratados1 serão
responsáveis perante' aCidádè-Sede por nenhum dano, caso uma Partida.programada
.para realização trio Estádio não acontecer no local.programado ou nãõ se" realizar
':
conforme programado.-..

(, )
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EM BOA-FÉ, os abaixo-assinados celebram este Acordo por intemjédio de seus representantes
devidamente autorizados:5;

'
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FEDERATION ÍNTERNATIQNALE DE

FOOTBALLÁSSOCIAtíON (FIFA)

í
.......<2........«

Por:

Por:

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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COMITÊLOÇÀL
Por:

Nome:

Í)È%^NIZAçtóx>A COPA DO MUNDO DA FIFA |Ê.20Í4 NO BRASIL

.......
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Nome:

•>

Cargo:

Cargo:

[CIDADE-SEDE]
i '

v D-

:

Ciídade do-SajJvadoC; .

Por:

\' ••.^'^)y
/

/d*

V Nomé:^ão;Í^u
/ Cax%ol^r^f.t)^?..^^5l^l

ameiro

Nome:

Cargo:
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Host City Agreement
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