
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE
ENTRE SICEUtfRAM OESTADO
DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
SALVADOR, COM O OBJETIVO
DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO
DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO
DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES
FD7A 2013 E DA COPA DO
MUNDO FTJFA 2014.

OESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno inscrito
™t>t k o,,0,7 rrw/oooi-60 doravante denominado ESTADO, com sede na Avenidano CNPJ sob on 13 937.032/0001 ^ ao™^ , p é&0 da Governadoria, Centro

Luiz Viana Filho, 3» Avenida, n 390, Ala Sul, 3 andar, ™™ seu G^^ador,Administrativo da Bahia -CAB, Salvador -Bama, neae ato ^s^P°r ?2 en0 RG
o TArvmrc wArisrFR brasileiro casado, inscrito no CPI1 soo o n zw./iu.w #V^S^SíS^^TMOwdto PE SALVADOR, pessoa junto de direito
sobon 0228618í9'^/_7-flT _ob 0 no 44 959.021/0001-04, doravante denominadopúblico interno, inscrito no CNPJ sob o n w.y
MUNICÍPIO, com sede na Praça Thome de ^*£™^ Jgg HENRIQUE DE
Salvador - Bahia, neste ato representado por s^*^
BARRADAS CARNEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob on w.m
RG sob o n° 1.177.924, SSP/BA,

CONSIDERANDO:

_que aCopa do Mundo, um dos maiores eventts<*po*ivos Jo^ •pS^/« *
participação de atletas etécnicos representando 32 países, será realizada no p
julho de 2014, em datas aserem fixadas pela FIFA;

o -i m ™Hp nntiibro de 2007 foi escolhido pela FIFA como país sede da Copa das•t£S£%?£S?£^ do Mundo FtfA 2014, eventos c,ue, juntos, sao
denominados Competições;

.que acidade de Salvador, em 30 de maio de 2009, foi selecionada como uma das Cidades-Sede
para arealização das Competições;

das Confederações eda Copa do Mundo no Estado,

* • i u a ^;!1nrlP ianeiro de 2010 a Matriz de Responsabilidades da Copa do"r t ZS BrâsilíoH ent eTooterío Federal, Estadual eMunicipal com oobjetivo
5K5iSSo lt'£L governamentais necessárias àrealização das Competes;

Tcnno de Cop^o eW» oEaad. da Bahia .oMuniCpio de SaWado. visando a—» d,^.s .»•—«• para^W
das Confederações FIFA 2013 eda Copa do Mundo FIFA 2014.



•,ãn H* Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 -' SECCOPA,tm aSdadfde coordenar, articular, promover acompanhar einte^ar as ações e
SÍSos do evento esportivo mundial, no âmbito do Governo do Estado,

.adesigna do Coordenador«P^^^
%?22£ZZ£ZZ ca^o^mpetições definido pela F*A e
pelo Comitê Organizador;

Competições;

RESOLVEM

celebrar opresente TERMO DE COOPERAÇÃO, com vistas àdefinição

das seguintes cláusulas econdições :

rí.ÁT JSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

0 presente Termo de Cooperação tem por objeto adefinição das atribuições
dos seus Signatários0 So da -^^^^^Z^^SS^,
OTA Brasil 2014, no Stadirm Agreement eno Host City Agreement.

Parágrafo Único - A implementação deste Termo de Cooperação
contemplará as seguintes ações primárias de caráter estratégico:

1-instituição do Comitê Organizador Unificado da Copa 2014, neste Termo
denominado COMITÊ;

U - instituição do Fórum Permanente da Copa 2014, neste Termo
denominado Fórum.

rt ÁTTSITI.A SEGURA - r,AS ATRIBUIÇÕES F, RESPONSABILIDADES
nos SIGNATÁRIOS

Cabe aos Signatários definir eviabilizar os meios necessários P^ngir °s
objetos do presente Termo de C^S^^^T^^Z

I-Compete ao ™^£^££^££2*Z
prevista nos citados compromissos, executar e custear as imervenç
Competições expressas neste Termo de Cooperação referentes a:

a) Oestádio onde serão realizadas as Competições eoseu entorno, de
acordo com o Stadium Agreement;

Termo de Cooperação entre
das Confederações FIFA 2013 eda Copa do Mundo FIFA 2014.

. Eaado da Bahia eoMu„icipio de SaWador, visando àexecro das ac.es governais P»"-«£.**Ç



b) Segurança pública necessária àrealização das Competições;

pertinentes.

„.Compete ao Município de Salvad^•*£££%£££
•Uribuicões prevista nos citados compromissos, executor ecustear as interv
cíS^P--neste Termo de Cooperação referentes a.

a) Acessibilidade àportos eaeroportos;

b) Iluminação pública;

c) Coleta de resíduos sólidos;

sejam pertinentes.

m- Compete aambos os Signatários, »£%^£g£custear as intervenções associadas às Competições expressas neste Termo Coop
referentes a:

a) Qualificação profissional;

b) Estruturas temporárias;

c) Centros Oficiais de Treinamento;

d) Centros de Treinamento de Seleções;

e) Saúde eMeio Ambiente;

f)Turismo ePromoção Comercial;

g) Cultura e Esporte

h) Mobilidade Urbana eAcessibilidade.

ÇOUSULATO*^^
Para arealização dos objetivos previstos neste Termo de Cooperação, terão

os Signatários, conjuntamente, as seguintes obrigações:

das Confederações FIFA 2013 eda Copa do Mundo FIFA 2014.



irtn. - acões imprescindíveis à realização dasI - Monitorar os projetos e ações uuy.

Competições no Município de Salvador eentorno;
,, -Definir, conjuntamente, estratégia de implementação do Plano Diretor

Ui Copa ^014 de cada um dos Signatários;
Ul -Viabilizar os meios necessários para^d*jo^ese^mo

de Cooperação, observadas as competências institucionais constantes do Pact
Brasileiro;

IV - Manter intercâmbio permanente de informações sobre as ações
desenvolvidas no âmbito deste Termo;

V-Defmire implementa Z^J^X^^S^monitoramento eavaliação das ações relatrvas as Compe^ço^ ap ^ integraça0>
tecnologia da informação e comunicação, capazes de assegu
alinhamento eefetividade das referidas ações;

VI -Prestar contas edar -f^^"^ÍSÍSSeorganização erealização das Competições, colaborando com os orgaos
exierno, em nível federal, estadual emunicipal;

VH -Comunicar eventuais acasos no <«»*%£?££"%£ZZ
serem tomadas para aconclusão dos P^^^^

cumprimento do prazo;

Vm -Promover ofortalecimento^^^^X^^Sede das Competições por meio do uso da I^marca«^^g Liberar pela
Competições, nos termos do item 12 do tiost l-W * confonne procedimentos

estipulados pelo Comitê Orgamzador Local - Copa do Munoo
FIFA.

perante aFIFA e/ou oComitê Organizador ou aUmao.

OComita Organizador Unificado da Copa^^^t
Comitê, será responsável pela coordenação, «^—m^°8 oSindicados por
ações previstas neste Termo, sendo «^^^^Stíio para Assuntos da Copa

do Mundo da FIFA Brasil 2014.

Pa^afo Primeiro -̂ f^^^^^SS^Xda Copa 2014 entes privados ede outras esf^£™m^™ r ^ das ações

-—;• ' A„e „„*,,,. roveraasieotais para realização da Copa^^^ asG Munidpio de Sa}vsdor> visando a«w»v- -« — go p.gina 4de 7.
J^c»^™eda Copa do Mundo FIFA 2014.



P^ráorafo Segundo - Ofuncionamento interno do Comitê OrganizadorUnificado da Copa J^JSSdo em regimento prõprio aser instituído conjuntamente
pelos membros.

Paráorafo Terceiro -OFórum Permanente da Copa do Mundo da FIFABrasil 2014 será -JSS públicos eivados,*^°*+*££ '.
ampliação da interlocução com a sociedade c.v.1•J*%*a*^b££ do Comitê; sob a
responLbilidades serão estabelecidos em regiment°C^J»™%£Brasi, 2014 edo
coordenação conjunta do Secretário para Assun os da Copa do Mu^^SfTb«ü 2014.
Coordenador Executivo do Escntóno Municipal da Copa do Mundo da mta

n.ATISM.A OPT"™ -"A* rONDICÔES
Na persecução do objeto do presente Termo de Cooperação, os Signatários

observarão as seguintes condições:

I-As alterações ecomplementos necessários ao presente Instrumento serão
consolidados mediante assinatura pelos Signatários de Termos Aditivos;

H- Éobrigatória apublicação deste Termo de Cooperação pelos seus
Signatários nos Diários Oficiais do Estado edo Município, respectivamente;

Jjl . Os prazos estipulados no âmbito deste Termo de Cooperação
pressupõemarealizaSo de toda' as etapas necessárias para aconclusão das obras eserviços,

TV Os documentos que se fizerem necessários à execução das açõesprevistas no presente dícoTperação serão considerados partes integrantes do presente
Instrumento;

V-Deverão os Signatários indicar as fontes °**Z^££" D°
custeio de todas as ações relacionadas neste Termo de Cooperação eseus Termos Aditivos,

VI -As demais ações voltadas àrealização das Competições, não previstas

parcerias ou patrocínios;

W -Deverão ser discriminados os meios eficazes para ogerenciamento ea
fiscalização dos projetas de empreendimentosedos^^^TX^^ol
FIFA.

Gl .À1IS1II.A SEXT^ -nOS RECintsns FINANCEIROS
Ooresente Instrumento não implica atransferência de recursos financeiros

entre os S.gnatáriosT^nando-se que os ônus'^^^T^
ações especificas, desenvolvidas ê ^^^SiZ, Aditivos,
responsabilidade dos Signatários a época da definição e assinatura
Acordos, Convênios ou Contratos específicos.

das Conlcdcravõcs FIFA 2013 eda Copa do Mundo FIFA 2014.



.#.

Parágrafo Primeiro - Quando, eventualmente, as ações resultantes deste
Termo de Cooperação implicarem anecessidade de transferência de recursos financeiros entre os
Signatários, as transferências deverão ser oficializadas através de Convento espec.ficoo».outro
instrumento adequado, nos termos da Lei Federal n» 8.666 ^ 21 de junho de 1993 da Le,
Estadual n° 9.433, de 01 de março de 2005 eda Lei Municipal n° 4484, de 08 de janeiro de 1992.

CLÁUSULA SFTTMA - T>A VIGÊNCIA

Opresente Termo de Cooperação entrará em vigor na data da sua assinatura,
com validade até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado mediante acordo entre os
Signatários, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OTTAVA - DA ALTERAÇÃO

As cláusulas do presente Instrumento poderão ser alteradas, aditadas,
modificadas ou suprimidas, no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, mediante mutuo
consentimento das partes, preservando-se, no entanto, oobjeto expresso na Cláusula Primeira do
presente Termo.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

Opresente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, aqualquer tempo
por manifestação escrita de qualquer dos Signatários, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias sem prejuízo às ações, iniciativas, atividades, programas eprojetos em desenvolvimento,
por descumprimento das obrigações pactuadas ou pela superveniência de norma legal ou tato que
o torne unilateralmente inexeqüível, especialmente nos casos de perda da condição de cidade-
sede, por Salvador, ou de país-sede das Competições, pelo Brasil.

Parágrafo Único - Opresente Instrumento poderá ser resilido, havendo
declaração de vontade de qualquer das partes pela sua não continuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS COMUNICAÇÕES

As comunicações entre os Signatários havidas no âmbito deste Termo de
Cooperação poderão ser realizadas por quaisquer meios eletrônicos e/ou telegráficos, tais como
mensagem eletrônica, fac-símile, videoconferência, entre outros.

Parágrafo Único - Especificamente quanto às notificações para
cumprimento de eventuais obrigações não concluídas no prazo assinalado no presente Termo de
Cooperação, acomunicação deverá ser realizada por Cartório de Títulos eDocumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS OMTSSOES ECONTRADIÇÕES
As situações não previstas e/ou contraditórias constantes deste Termo de

Cooperação serão resolvidas através de comum acordo entre os Signatários, com préyia
comunicação por escrito, consignando-se prazo mínimo de 10 (dez) dias emáximo de 30 (trinta)
dias para resposta.

Tem» de Cooperação entre oEstado da Bahia eoMunicípio de Salvador, visando àexecução das ações governamentais para^^^
das Confederações FIFA 2013 edaCopa doMundo FIFA 2014.



Paráarafo único - As questões não resolvidas na forma prevista naFaragraio umi. h do daBahia
presente Cláusula serão dirimidas pelo Tribunal üe jusuci

ri ÂIISM.A DÉCIMA c^-TTNnA - DO PORQ

decorrer da execução do presente instrumento.

Salvador - BA, £6* de maio de 2011.

Goyá-nadok dtfEmdo da Bahia

jOÃOÍHENRJQ0kplEÉARRADAS4:ARNEmO
^ PrjWto;táuniápaldeSplvador

TESTEMUNHASi

CPF no: 144.618.035-?A

TermodeCooperação entre ^ tnr A9014das Confederações FIFA 2013 eda Copa do Mundo FIFA 2014.

SSSSSSEÍ da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
CPF n°: 378.877.775-34

^^^^-^--5^^^


