
Caixa Econ6rnica Federal, 

Arena Itatl~rara S.A. 

Spori Cltib Corintllians Paulista, c 

Arcria Fundo de \~~vc*stlinei~tci imohiliiria - FI I 



Pelo prcsen tc iiitjlrurnei~tu partiçialar. de u11.i lado, 

(i) CAIXA ECQNOMICA FEDERAL. instituiq5n Rzianceim coilstitu ida sn b a iOrms 
de empresa publica unipcssoaI, dotada de persorralidade juridica de direito px-iviido. criada 
pclo Decreto-lei 11" 75'3. de 17 de agostc~ de 1969- attcrado pelo I>cçre.~rto-lei 11" t .259, rle 19 
de kifereiro de 1973, e 1.c-ptriada pelo Decrctn no h43.303, de 06 dc riinrCo dc  1970, regcnda- 
YC pcia estatuto aprovarlu pelo Decreio no 7,973. de 25 (le marco de 20 t 3. piàblicado rio 
Di2ritr Ofici~iI d:i Ilni5o ern I "  dc abril de 20 13, com sede na Sctar Saiicirbiai Sttl, Qxiadrii 4, 
Lote 3 4 .  em Brnsiiia-DF. C'NPJ/M F 00,360.30SlOOU 1-04, na quaiidadc dc AGEN'YE 
F1NAPICEIRC) repassador dcis rcctirsos dtr X3hNCI) NACIONAX, DEZ 
IfESENVO1,VIMENTC) GCONUMICO E SOCIAI, - RNDES V'BNWES"). ciolriviinfc 
ctesigiwdrt sirnplesrneiitc "CAIXA" ou "AGEN'TE flNAMCEIRO": 

Dc out ru Iado, 

(ii) ARENA PTAQUERA S,A., sacitdade de propbsita espcçificci com scde nti Rua 
igttatemi. ri" I5 1. 19" andar (parte), Cidade e Estado de SSo Piiuio, irlsçriia no CNI)J!MI' 
sob o n" 14.278.55 1 !O#Vl-26, neste filo represcniiida na forrnu dr seu Icstatutn Social. 
citiravui~te dciiorninadn, " B E N F ~ I ~ ~ Ç ~ A R I A "  (serida CAIXA e BENEFIC'IARIA tarnlrkiri 
tienoxn ii~açias individualmcrite çornri "PAWP' iiu, cin cnnjilr~ta, ccinzo '-PARTES"): 

(iii) JEQIIXTIBA PATKIMONI A L  S.A., scrciedacic anllnin~a çarn sede na Cidade e 
Estado dc Sfio Priulu. nii Rtia Xguatcmi 11" I 5  I .  19" andar {ptrtc). it~scrjta [lu CNP.1 sob o ri" 

10.928.3 50i00tS 1 -76, por scus rcprescrituiitcs abaixo assinados, doravantc dcçlgri:ida 
XZOI.! I,TII~A--; 

{iu) ODEBRECHT PARYXCIPAÇÕKS E INVESTIMENTOS $,h.. strciedade 
an011;ma coim sede na Cidade e Estado do Ria dc Janeiro, na Praia de Botafiigo, no 300. I I "  
andar - parte. inscidita rio CNPJ sob o no 07.668.258/000 1-00. por seus rcpret;cntaritcr; 
abaixo assiizadcis, doravante clesig~~udti "m': 
(v) SPC)lXT CLUB CORLNTMfANS PAU1.,ISTA, sociedade civil sei21 fins lucrativos 
con~ sede ria Cidade e Estado de S5o Pauta, na Rua Sda Jorge, ri" 777, inscrita no CÃIPJfMF 
sc~b o 17" 6 I.902.722iOOOt -26, i~cste izto representada ria foriria de seu estiitiltci, pcli>s seus 
rcpresexiraiitcs legais. drirrtvaritc desigriada "Ct,llBL7; 

(vi) ARENA FUNDO DE INVESTIMEN'TO LMQBXLXARIQ - FIE. iilscrito tio 
CKPJiMF sob o 11" I 4. I 49.74SIUUU 1 -2 J (o  "FUNDO"), rcpresctiiado por strn 
adrniiiislrcldrlra, BIZI., Truçt Distribuidora de T i tu  ios e Valores Mc.ibil iáricis: S.A., sucieda 

dTq >-.!L 
I 
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çrrtn sede na C'idade e Estado de S3o Paulo, na Rua Iguater~i, r i "  ! 5 1. : 9 O  aitdar, iiiscrirli nu 
C'NIJS!MF sob no t 3,4WTr.79310QO 1 4 2 ,  crcda~ciada peta C'VM para o cxcrciciti Jc 
administraç%u de carieirn por meio do Atci DeciaratOrio ri" 1 1.784, dc 30 de junho dc 701 I 
{li "R13 IWIN IS TMADOM'). 

Considerando que, c111 29 de ti~ivcinbro de 201.3. ri BENEFIC~ARIA ljri~iciti cciilz o 
CKE;DQFI ci Cot~trato rfc Finaxrciarnento Mediarite Repasse no 4 17.355- I 1 (a "COW'I"\PArfU 
DI' FINANCIAMEN' lW ou "CONPI'RA'TQY). por rncio do qual sct.9 li13eriidu i 
DENI:FIC~AR IA. em iiin oit iilais dcscmbolsos, dc acordo çoin ris coiidi~6as 
cut~tratualaner~tc cstcibelecidns. tiin inoritairle principal total de ale R$400,U1~0.000,00 
[qutitrricenlos 11rilh6es de Kcuis'), tiriuridos dc repmse da linha i3rú4'opa Atznas da 
BNDES, çotn prazo tnial de amorti~aqZio de 15 (quirize) anos, incluiricio o prVmo dc carkircia 
ate junho dc 2015 de principal e juros, bem como juros e cncargos estlilnelccidss 110 
C'ON'T'RA?'O DE f:INANÇXAMENI'O (a *'l-*lNANClAlklENTi^Y): e 

Coxislderanda que, o BN DE5 sol içi toti alteraçk dc deterri~ii~das ierrnos c corrd içdes du 
ÇONl'RA'l'O DE E'INANC:IAMEN'I'O de moda a adey~wi- cstc insirumcnto ao quaiito 
ciispnstc} nas rem1 tiç6es internas do bunco. 

Considet-ando que. frcritc i soliciiaçria da BNIJCS, as PARTES c rrs 
t N'I'ERVEN I Fn'Sl3S-ANUENTES dcsc-iam alicihar determinados tcrinus c cundiq6cs do 
CC>NpTRA*TO. 

Resolvcrti 21s Partes. etn cn~r~i urito coin os INT'ERVEN 1 ENTES-AN U EN'1-ES. celcbror a 
presente Ínstr~irnenta ("'A DI'I'IVC)") que seri rcgido pelas seguintes diçptisiç6cc;: 

1.1. Fica alterada a Cláusula Primeira, qtie passa a vigorar çorn s i  seguiiitc redaqâo: 

Kccris), Iin?iiudo o 73% {sesento e cinco p c ~ r .  cetrii~) 00 ccrislu irricrb c10 prrucfo ukuiv~o 
mencitrnrzrdci, 13o.s lterjm~~ Ltu R t ~ ~ t h ~ p T o  C;Zl:V 3.80 167009, ~t , ~ e r  /vl't)~fJd((r, ù L ~ O H ~ L I  &i 

C'rri~ludo dc .4 frrrrlr~ru ,de CvVi.GcJx*k~ t P  9 i. 2. I 49.6.1.0 13+ celebrcrtlo clrrtvt. o 13ND 
/I r j  kIíY TE FIi2;',4 n:CvT1lXlt O f " C'CIV7'R.d 7'0 B& &I:& TURd4 DE L '8 ~ D I  "10 7 % 

rec'r1~~~0.s do I*'IIP?~o I ~ L "  A I I I ~ ~ I I ' O  110 7j'a k~l/?mkw - I+;Ij X pi>Io~ rt4 C IITSOS origit~h-jo,~ 



1,2. A CIitisuIa '1-crceira passa a tcr a seguiilte rcrdação: 

"t7LÁlL~ ULA TERCEIRA 
JllROS 

Q} 0 :1?~u~~tm?bc L ~ O ' ~ ~ P ~ . S [ ? ~ P I L ! C I I ~ C ~  ri prxrc'eiu th 7:/X,P y t u  vier r ,  t..i.r.ctl(!r- ri% 
6wi.i. por CBI~BU)  00 crrro  .se.rti çrpidulizi~ido Mn rJiu 15 (qlf irxc.}  í d ~ ~  curr'tr 

mEs í f ~  aligí?~?çia de,sie CCWX"KA 7'0 e )?a seir w i ~ c i m c ~ ~ f { ~  cru lírjsr ii/uqii<i, 
oiliseriwdo n L J ~ , c ~ ~ ~ s c o  ITCJ C'kICill.s~ltt Dkcinra Clifcxrvu,  c rq?ur.larlt> mt.dirrnrr* 
n incid?~rçi~r do scg,xz,i~?rlle rci.tr?o c k  ctyilc~liruçlri sr, Ar-c o scddo d~ redor, 
ui COIW i ~ !  ~ t i d r ~ ~  u.s c"t~~7~?#0~,jit?a~ttt~1iro~s o~'(~r'?-iiltl.~ 110 ~~eriil~do : 
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( 1  rrzujrlal-rre rc:fir.x*d<r nos ft'rrtli>s do jltri~o I, alínea "tr'*, yzre s c ~ í  
crrpititiizud~>. iiwwprirí~iído-s~, cal? pr.ijlc+tlI ilu diiillcr, ~b'el~i t*xigi~:cI iws krmos d i j  

C'lÚtcLvtrh Sk)t.rka. 

C) IP?CIIIILFFIIC (qllrl*ildff nus terrrrns do inciso I ,  n!ir?eti " h " ,  snl rdr? ~IIL-ISC) I )  .wr& 
ruyiltc~li~ctd~~ Ir.ir?~ebs&r.u/~~~ei~ie., ila dic~ 15 {quiriil.) dos mcii.~*~ :*;e M I X I * ~ ~ ,  j / t ~ / ~ o .  
srrr mbru o d~>z~>r?x bro, u'itm~?ie o fx)riodi~ i fc ctar&nciu p~~r.tlt.is/o r i o  Parcjgwfi, 
Ercc it.r> dcsí a C'(drrszriir, incorpnmn~,'l,-sc. u» p~ i~7~ ip td  tiu tlivlldi~, C i~xigív~! 

nrriwalr~~ci~li), dlai.ar?fc o />c~~.írti 'rr de unttwri,-uçh, -jrril/crmerttt. L > I I ~ I  u.7 prtls f (JC'GBS do 
~ v - i ~ ~ c i ~ ? d ,  e i 2 0  1tl'~ltit7lt>?lEO C) I( liql!iU'iX(aiX~ L/O I *CIIIII"LIIO, u A S ~ I - V C J C / ~ >  u ~ ~ . S ~ O , Y I I I  1x1 

C'!rj~~xz,lu Dicai~nu Oilcwa. 

PA RAGRA FO TERt'BIRO 

O prcxro de L Y I I . ~ I ? L - ~ . ~  LI C ~ W  SP rgferc o I"ar~ig~'u&> L Y c ~ ~ i ~ c l ~  diíiícIt~ <'li I N  1 !<i 

rerb .w[r f p f ~ f r o  iniciu! r 7 0  t i i ~ t  2 !? de ~IUIJLVF? bro de 201 j3. L. .r.eic 1 ~ ' l m t i  .fiim/ $ 2 0  &ri. 1 

['L 

I L3 &I+] 



1.3. Fica alterada a Ciiiiaill~i Sexta, que passa a vigomr cotn a sc-guizitr: rcdaçiio: 

A m~ort i z ~ q f i o  /o FA+V XC'JA MLV Til L ~ ~ r &  qfifí~udu /X+I I , , .E;V/~F~<'I~~R 1,4 
em 1 6 1 tcemri se.Ys:sl.)?flr t7 rtnttr] prí!.sru~*cies rirrnsui,i- e sii~~~~v,s?iit.crs, a ~ c ~ ~ ~ c e n ~ l o - , ~  i r  

jiui~f~eircr pdrr.t.t./tr F I O  CI~CJ 15 ( ~ ~ I J I I ? Y L ~ )  do ~TBLY s l ~ b ~ ~ > q t { c t ~ ~ e  CXII 1Prufjt rt IJO XIPIIKO [ai* 

r.r.rr&lci~~ prci~islv no Pt~ríigr~{/i) TCI'C~ ir0 LJil I'I&l~.s~ilu 7t>rt'~'iru, S C ~ I ~ O  C ~ I I C I I I ~ ~ ~ S  PJV 
licr>r4cio com u.fur~rtukcl dcccrAif u H» P~r(igri!Ji3 Prirt~~~iro ~ I L Y ~ ~ I  C'k.r!.~~!lir. 



1.4. Fica nltcradix a (Ilii~isuln N O I ~ E I .  incjso XXIX. que passa a vigorar çain a scgiiirztc 
i-eda@t'tci: 

"AY-rYXXY - ~apr*c.sL~fllltr cro AC;I{Ar7E P:IXA IYC'E M 0, ~ s t l  pr.uzo LI(& 1 NO TC~WIO 
c oifcntcx) dius, contcrdo u ~rirrlir. tktr tiher-~rqfio ~i/rirnu porctlir do cr6~li1 ri, rr 
C I I I P I ~ ~ ~ Y ) I ~ G C ~ ~  do ~ ~ J ~ U ~ ~ P H P P I I I )  2.f; e-~igincicis uprcst.nia&~.s pela Cbrrsc~lho i\,fi~ni~+i/ial 
dei .iZI~'io Ar)? kiefire e De~scn~~o,lcil~~jt~~~~~r~cv , Y I I ~ Y ~ L . T I ~ ( ~ ? L J /  - C :.I BE,T, por C ~ ( I I ~ ~ C I  

~xj)nvv<rç~&o Rclsfcjrir> dc I~i~l~ucio ck P'izinlwnqu - IZXITI, prrhlicatk) IR? X.)id~ir.iri 
Oyicir~l C'itbuuc de SLTCI Ptruh. efir I4 I / L ~  i?miu dc 20 1 1, por. rircio c k a  ibri~,rtrrienlri 

t.miricJr, pe16.i kYt~c'i.c!íxr.ia rZ~t~~riicipa/ r/t> Verde E do h h i n  .-fnlhieere rvir otijrr) 

i~wf~*lriiicnltr y la.e ct Jtrzprrjvi, ( r  ine.~isl&~r>i~r ~ ? L ) H L / ~ C ; I I C ~ U S >  u SCTC'PII a i w ~ I i d ~ í , ~  clri 

~~~dcrçrÃr) a f c r i , ~  exíg21icim;'' 

5 Fica alterada a L l&tistila Nona. iilcisti XXXIV, que passa a vigoras e a r ~ ~  a seguinte 
redaçuo: 

1.6, I'iça alterada a Clhustila Ncina, inciso XXXV, qtie passa ir vigorar com a seguintc 
rei1 W Ç ~ ~ C ?  : li 

> 



1.7. Fica excltiido o l)aragraSi> Noi~ti da ClRusultl i.>écitna. passraildo, coriscquei~tcmerit~., 
os pciraprafioç subseqiiciiics a ser rcnuti~erados. 

1.8. Fica alterado o Parágrafo Decimo Primeirti da Clhusula Uccirna. criilforrnc 
devidamente rcnurncradtl, qtir passa a vigorar com a seguiirte reiiíiqao: 

" Civn.i+jd~~~.rn~d qrw o i?irlr>r. / r j t i d  ~ k r s  bem iirnci w iii" ~ t v i ? ~ ' ~ i í i L J o ~ ~  c111 ~ c ~ r t ~ ~ j t t  

urtis frrn#)s .r.&/ C'lriti.~zriu S6lima. iiic.i,sr).c i71U c. I X  d ~ i ? ~  SCI' q r r  ii*rrTi>ij/t. tr. n t  s 
mli?inao, 1 00'X {~>e)m 1x1 P L,L>~?PCI) t10 ~ ' L ~ o I '  l o~~z t  cI'LI ~ ~ V I L I C I  tio F'lXAr4Jlrl/f iL1EiZJ 7'0 
drirrrnrc lodo o prcm do prt~sc~ilt~ C'l1it1'X1Kal TO, LW? fiwliie l~rtiaixfo ut) f'r lrUprc@ii 
Qiiit?&) (~ci~flu, (I ACJEAf TE fi7fA91 IV~'KIRO se t'cullyrr.crfiri>tu rr lil~cprlrr a gi~i*<iut itr s» hru 
um de [eis bens imtivcis, r~rerdiunl~ pr.kvin m?uSncia do BNDES (crnuí?t?~~io P X I ~  q w c ~  
ri& lwr./cm ser. i^rj laryjc~~d[~in~' t~~c I W ~ L Z & ) .  FUI [t~lediciu em qut7 iqwnla t ~ m  dektjs sgju 
X H ~ ~ C ~ L ' H ~ C  ~ U I " L T  a.'i,cLrgI(riw un? rr~loi. i u / L L/() 

£ * ' I I Y ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ A & I E N T < I +  c=ciiyh~.rite tsfe esliju .vew/{c) ~pitudo pdit I I E N E ~ ' ~ ~ ' / ~ ~ ~ R I ~ I ,  ,?o 
~?r,cazo ~cir.IgI~rt~lrnc.~-~f e pr'ogrcrt~rado o!{ trt.eic.r.c~r/ome~~~c~ covjirnre ri ctxso. " 

1.9. Fica alterada a Clhustiln Dkcirna Primeira, Pari~graft? Úiiíco, que passa a vigorar ccrrn 
a seguinte wdfiq3o: 

1 ,  Fica alterada a Clausula Décima Terceira, inçiso 1. rilinca ( i ) ) ,  qtie passa a vigorar 
corn a. seguinte redaç3o: 



1.1 1. Fica inserida ii al ineii (c) no iriciso I l l da ClB i~su l~  Dkçi ma 'lerceir;i. coni a scguiiite 
rcdny5o: 

'* t4o~nprnt7cq6o. en? r ~ ~ l ~ c : f i o  iarvs CYIiVTRA Tf IAS' X)  E C;,4 R ,.i' Xi%4 S 
mr ncio~~uclus nos incisos V f I I  P I,S riu I.'lffrrsukr S&itil{t7 r,cnr!fiixit. irj?licdvtl, /i) drrs 
.rurr.s qj&tiiyt~Is celctlkiduqGe.i, por l o ~ h s  us pcxvles L. rcspt.crfi:os ter-~.c.iros: (iij tJos ,wt,s 

registrris pa.crr~lc os rurtij~iris coti~pcf~~t?itfe'.s ( í { i u r ~ d r o  ,fiw cr cdrso) tl r f ~ t  rmli:ff~LTCr c!a>'i 
c ' t . ~ n u i s . # i ~ ~ i  c.specí#k.irhi pre I ' ~ S ~ ~ I I S  n t ~ + v  r~:fi~*iId~~.s i i.4 KAM Tilv!S: c (iiil ~k szrcis 
p X t ' l r i ~  11uIIcI~tdtx I) ~'JI'c'UCILJ~S; ' *  

1.12. Ficam excluidos os incns '-c" e "o'" dri ClAusulzi !>&cima Setima, passaiidu, 
caiiscq~ientcnret~te, crs ilcns subsequentcs a sei rei~umerados. 

1 .l$, Fica a. alterada a Clitrsuta Dkcima Sktiina. ParUgraE'b Primeira, quc passa a vigorrir 
corn ri segtiínlc redaç3ri {e passari a ser xfkridi-i coralo ParigrafS ijriica, ern mz5n do 
c!isprii;to no item 1.14 abaixo): 

crJ a i~plicc~~~üíitr dos r ~ ~ t ~ w l : ~ t ~ q  [h F'IIY~~~%~CI%.~ MEMI'C1 r ~ r s  A f i r n r l i ~ I ~  ~Jiver,so cJir 

p~cv*vi.~ltr no PIEOCfIi+IY I,  sr ni pljrilzr~ rle cr AGX3li"E FXKliiil'ElXZO rt>rrr zrnirlrr. 
esse jil!ri LRI ~tlfinivf&r'io Ptihlim fickiwl, pc1i.t.~ t i s  jins tr c fi!rSris th 1,r.i 11 * 7,J 92, 
I& l6.05.86; cr 

1. I4. Fica excluída a Cláttstila DCcirnsi Sktirna? Paragrafu $eg1111d6. 

2.1. Ficarn ratificadas todas as dcmnis disposiç6cs conatniitcs do CONTRA'S<) 
rnodi ficadas expressamente por este ADU! VU, serido que n CON'T'RAT'O. corno 
das ~iiier;lçfiins prcvisreis neste ADITI VO, passa a vigorar rum ii rcdaquo constutlte 
I a cstc insrrunrento (já retletiiido, incltisivc, as renumernçBcs de cl5usulas apliçiveis). 
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2.2. Exccto se dc outra forma cspressameille ii~diclido 911 dethído iresic AIIITIVO, os 
termos aqui ei~iprcgados cm nrriiiiscuio teAo as sign iijcadtis a estes airi bu idos iln 

CON'I'R ATO. 

23 .  Este ADITIVO ser& regido e interprettido de acorda com as Icis da KepUhlica 
I~cdcrativli do Brasil. 

13, por cstarern jiistuu e c»~itrzados, t:rmam o presente em 7 (scte) vias. de ig 
tirn sri efeito. na prcscriça das tcsteniurihiis abaixo assinadas. 

$20 I';~ufa, 07 dc fevereiro de. 20 14. 



inu ik AAs6sit~atrrrlr I dt 2 do Arlilivo rro Cbnir~yfo </c f i ~ i ( f i r c i c . n a ~ : ~  Lit.;fil»lfi Rg~I~~XYYrc 
, ontri.rr(l~ir, com u Bti~co n'nci<rn<ii di. lJ~"scnrr>h)irni.t~r<~ E~~i)n61??ir.r~ s Soir:io/ - BflDI:S 

enlw si ccli~hnrr~~ o N~XLJ fi>r2rjnrieo Fi~llivwl. u Arcm~ /fciqz<er.« S A. i., i7i.i qltt~l>liLlirLit de 
i f i l i . r w ~ ~ i ~ ~ ~ e ~ r - I ~ I ~ I . I L > I ~ I C ~ S ~  o (hle hwcirr I'ui.lici/~iiq&~~ e Inl;esti~rle,lfns S A,. 0 ,]crlr ifiih& 

,* 
{>j5g& ~ ~ ~ P J ~ ? , W  '.I ?:r<!?p::%,& 

E XNVF,STIMENTTI:)S S.A, 

JEQUITIBA PATRXMONIAL S.A. 
INTIXVEK lf3N'I'E ANUENTE 
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P ~ i g i m ~  ilt* Assitruerdt-t! 2 IIL~ 2 4) Adiiii4ci aci C i l i l m r r i  ~ i c *  r;'incrfl~,rcrn~.~~:o T74r, ~lidnif~* RLJ~LI,Y,SC> 
C'crirtrnfítrhi com n B L J P ~ L ~  M c ~ L ' I ~ I ~ L I I  de W L * , S ~ > ~ ? I V > / I ~ ~ I ~ ~ I I ~ C I  L':~*ntlijt)tjt.~ L* XOC?U/ - BN W fLC, LJ~IC' 

cw trc s i  r.cl~> bnrm u C 'rrixri ikunbniircr F~~ck~iwl! a Ar .~wr~ huy uercr S. A . e, H« clitrriitlucic~ de 
~ P ? C L ~ ~ T C J ? ~ L ~ ~ ~ / L ~ ~ S - ~ I ~ ~ F I ~ I ~ I L * ~ I ' ,  cc L)&J hmch f Ptot-íi~~ipu~iijtl)'. c hr i-rslimr l7to.~ S. A. . s .!e y zr i f iluj 
Pcrrrimrri~ind ,TA., o Spat? C'luh tQritzr1iisris Puulisfrx o n rlp.iwu I=lr!xln li?r.e.~)r.lintolrnr:~??~tj'~ 
Iniohi6ikrit-i - k"ff,  tcfr i6 4 r~e~#&i~~~r.çlir de 20 /4.  

2" (NciriI de Rqistni da l'ítuiw kunientau c 
C'íuií de Peso3 JuritLicai da I'apiul CYIiI: J55&5.?TUFiI)U 1-77 

Gtntil hrningu- dur h t o s  - OficiaiI 
Emol. Rl310,47 Pmtmlada e prenotado sob o n. 3.552306 em 
W+da R$89,29 19/02/2014 e rqrstradq hoje, em rnicrofilnle 
I- !?$65,41 s b  O n. 3.552.304, m titulas e documentos. 
R. Ciwi e 1 6 , ~  Auwbado à margem da regrçtro n. 3552303 

I 4uslrp R$16,02 %a Paulo, L9 de feve~lro de 2014 

Recolhidos Gentil nomingues d& ~ a a o f -  Oficial 
oivertx Marcelo S. Eswdito - Escrevente Airtarkada 







A ODEBRECHT PARTICIPAÇUES E IMVESTIMENTQS S.A., sociedade 
anonirna com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 
no 300, "1' andar - parte, inscrita no CNPJ sob o no 0?.668.253/QUU? -00, por seus 
representantes abaixa assinados, doravãnte designada "w; 

0 SPOWT CLUB CORIMTHIANS PAULISTA, sociedade civil sem fins 
lucrativos com sede na Cidade e Estado de S3o Paulo, na Rua S ~ Q  Jorge, no 777, 
inscrita na CNPJIWIF sob a na 6i.9U2,'122fOUQ1-26, neste ata representada ria 
fúrma de seu estatuto, pelos seus representantes legais, daravanle designada 
"CLUBE; e 

O AREMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB~LIARIO - FiI, inscrito na 
CNPJIMF sob o no 14.149.74510003-21 (o "FUNDO"), representado por sua 
administradora, BRL Trust Distribuidora d e  Titulas e Valores Mobiliários S.A., 
sociedade com sede na Cidade e Estada de Sao Paula, na Rua Iguaterni, na 751, 
39" andar, inscrita no CNPJIMF sob na 13.486.79310001-42, credenciadcr pela 
CVM para o exercicio de administrar;áa de carteira par meio da Ato Declaraturio no 
.t 1,784, de 30 de junho de 20"f (a "ADM t NXSTRADORA"); 

tem, entre si, justo e contratada a que se cúnt&m nas clausidlas seguintes: 

ÇLAUSULA PRIMEIRA 
NATUREZA, YALOR, FINALIDADE E FUNDAMENTACÃQ LEGAL DO 

COMTRATO 

Nos termos deste CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE 
REPASSE No 417.355-4 i (ou "CONTRATO"), o AGENTE FINANCEIRO abre A 
BENEFICIARIA um crédito no valor total de até R$ 405.600.000,00 (quatrocentas 
miliroes de Reais), limitado a 75% (setenta e cinco por cento) do custo total do 
projeto abaixo mencionada, nos temos da Reso1uc;ao CMN 3.80112009, a ser 
provido, a canta da Contrata de Abertura de CrBditu no C)q .2,149,6.1.013, 
celebrado entre 'e BNDES e o AGENTE FINANCEIRO I"CONTRAT0 DE 
ABERTURA DE CR&~ITO"), com recursos ordinhrios do BNDES, que são 
compostas, dentre outras fontes, pelas recursos da Fundo de Amparo aa 
Trabalhador - FAT, pelos recursos originários do FAT - Depásitas Especiais e do 
Fundo de Participação PISIPASEP, respeitada, quanta sua alocaç;&a, a 
legisla$âa aplicável a cada uma das aludidas fontes e os termos da Cl6usuta 
Segunda, recursos esses que serão utilizãdús nos termos da Cláusula Nona, 
inciso I, para a construção de arena de futebol ("ARENA") localizada na Bairro de 
itaquera, Zona Leste do MunicÍpio de São Paula, para utilização na Capa do 
Mundo FIFA de 2014 ("PROJETO") e a ser utilizada pelo CLUBE, no âmbito do 



CAIXA 
ECONC~MICA 
FEDERAL 

Programa BNDES de Arenas para a Copa da Mundo dc; 2014 - EMDES PruCupa 
Arenas (a "FlMANCIAMENTO"). 

PA~IÁGRAFO PRIMEIRO 

Casa, por quaiquer motivo, o valor do credito liberada a BENEFICIARIA 
seja superior a 75% (setenta e cinco por cento) do custo total do PROJETO, o 
valor liberado a maior devera ser devolvido pela BENEFICIARIA imediatamente 
após notificação expedida pela AGENTE FINANCEIRO neste sentido, 
devidamente atualizado nas termas do Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda. 

Q presente CONTRATO tem par fundamento: (a) PeXa CAIXA: decisão 
constante de Resolução do Conselho Diretor da CAIXA no 6479f2013, de 4 de 
junho de 2013, reratificada pela Resaluçãa do Conselho Diretor da CAIXA no 
66131201 3, de ?I2 de novembro de 2013, com base nas normas regulamentares 
vigentes; e (h) Pelo BNDES: Decisão de Diretoria BNDES, ou seja, a Decisão no 
69212013, de 18 de junho de 201 3 e a decis4ia nMrnera 1.189/2Qt 3, de 18 de 
novembro de 201 3,  

O credito ser& pasta A disposição do AGENTE FINANCEIRO pelo BNDES e 
serA posteriomente repassado, pela AGENTE FIPIAMCEIRQ h BENEFICIARIA, 
de maneira parcelada, d e  acordo com as necessidades para a realUa$ao da 
PROJETO, respeitada ã programação financeira da BNDES, que está 
subordinada a definiçáo de recursos, para suas aplicaçóes, pelo Conselho 
Monetário Nacional e $ disponibilidade dos recursos provenientes do CONTRATO l) 
DE ABERTURA DE CREDITO. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Os recursos do presente CONTRATO serão postos à dic;posí$ão da 
BENEFICIÁRIA, mediante credito em canta corrente aberta em seu nome junta ao 
AGENTE FINANCEIRO, na qual serão efetuados, ainda, no momento da 
liberaqáo, os dkbitos determinados por lei e os autorizados contratualmente pela 

Lf 

BE~~EFICI&?IA, cujo salda tatal remanescente dos recursos será imediatamente 
transfericio para a conta corrente n n . ~  32104, que a BENEFICIARIA possui na 
agencia 3188 da CAIXA TCONTA DESEMBOLSO"). 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



0 valor de cada parcela do crédito a ser calacado A disposição da 
BENEFICIÁRIA na COMTA DESEMBOLSO será calculada de acorda com a 
critério estabelecido na lei instituidora da Taxa de Juros de Lungu Prazo - TJLP 
para a determina~áa das saldos devedores das financiamentos contratados peio 
Sistema BNDES até 30 de novembro de i 994. 

PARÁCRAFO TERCEIRO 

8 AGENTE FINANCEIRO dever5 transferir os recursos dispunibilizados 
pelo 8NDES para a BENEFICIARIA no 1' (primeiro) dia útil posterior á data do 
recebimento dos recursos. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Nenhuma Iiberaçao serd efetuada antes que o BNDES desembolse para o 
AGENTE FINANCEIRQ ã quantia correspondente, ficando estabelecido que 
nenhuma responsabilidade caber6 ao AGENTE Ff RIANCE IR0 na hipbtese de o 
BNDES não efetuar o desembolso nas datas estabelecidas, sustar os 
desernboIsas au efetua-tas apenas parcialmente ou çubordina-los a condiçães 
supervenientes nau previstas no momento da celebraçaa deste CONTRATO 
jeondi~0es essas que deverao, entretanto, ser imediatamente informadas pejo 
AGENTE FINANCEIRO BENEFICIARIA) ou, ainda, cancelar, total ou 
parcialmente, o cr&dito concedida ao AGENTE FINANCEIRO, permanecendo em 
vigor, ate sua total liquidaq30, todas as abrigar;ões até entaa assumidas par força 
deste CONTRATO (excetu na medida em que a riao realização do desembolsa, a 
sus5a~Go ou cancelamento decorreram exdusivamente de falha ou 
inadirnplernento da própria AGENTE FINANCEIRO e não da BENEFICIARIA, nos 
termas deste CONTRATU). Ocorrendo o desembolso parcial das quantias pelo 
BRleSES ao AGENTE FINANCEIRO, essas serão repassadas a BENEFICIARIA na 
propargãa em que efetivamente desernbotsadas ao AGENTE FINANCEIRO. 

Os recursos disganibilizados deverao ser aplicados pela BENEFICIARIA na 
integralizaq3u de Quotas Seniares do FUNDO ou na quitã~ão de ernprbstimos- 
ponte ou mútuos contraidos pela BENEFICIAR~A, em at4 30 dias contadas da i> 

crédito em canta, devendo ser encaminhados ao AGENTE FINANCEIRO, em at& 
30 dias da efetiva utilização desses recursos, os comprovantes respectivos. 

PARÁGRAFQ SEXTO 



CANA_ 
ECONObKA 
FEDERAL 

Os recursos previstos na caput da presente Cihusula estc3raa disponiveis 
para utilizaglo exclusivamente ate o prazo máximo de 6 (seis) meses cantados da 
data da furrnalizaçãa jurídica da operação, observado a disposto na Parágrafo 
SBtimo abaixo, 

A eficácia do presente CCOTRATO estA condicionada rj i :  

a) cornprovaçGa da regular averbagão da trcansf~rencia da Concessão 
de Direito Real de Uso do imovet onde será construida a ARENA, 
conforme preconiza a artigo 1,369 do Cbçligo Civil Brasileiro, 
autorizada pelo Municipia de São Paulo, em favor da FUNDO, na 
matricula do referido imúvel, perante o oficio competente do Registro 
Geral de Imuveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
JUROS 

Sobre o principal da divida da BENEFICIARIA corrigido peIa Taxa de Juros 
de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, incidiráo juros de 
3,496 (trgs vírgula quatro par cento) ao ano (a titulo de rernuneraçáo), observada a 
seguinte sistemática: 

t - Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ãa ano: 

a) Q montante correspondente a parcela da TJLP que vier a 
exceder 6% (seis par cento) ao ano seri capitãlikrad~ no dia 15 
(quinze) d e  cada rngs da vigência deste CONTRATO e nu seu r- 

! 7 vencimento ou liquidagau, absewada o disposto na ClAusuIã ,, 
5d> 

Decima Oitava, e apurada mediante a incidência do seguinte 
terma de capitalizaç3o sobre a saldo devedor, ai  considerados 
todos os eventos financeiras ocorridos no perioda: 

TC = [('I + TJLP)I1#06]n1360 - 1 (termo d e  capiializaçáo igual 
a, abre colchete, razão entre a TJLP acrescida da 
unidade, e um ínteiro e seis cent&sirnos, fecha 
cdchete, elevada â poténcia correspondente A razão 
entre "n" e trezentos e sessenta, deduzindo-se de tãi 
resultado a unidade), sendo: 

TC - Termo de Capitalizaçao; 



CAt% A 

LigONOMlCW 
FEDERAL 

TJLP - Taxa de Juros de Longo Frztza, ci'vui~cid3 gelo Barita 
Central do Brasil; e 

n - Numero de dias existentes entre a data do evento 
financeiro e a data d e  capitalização, vencimento au 
liquidação da obrigação, considerando-se como 
evento financeiro todo a qualquer fato de natureza 
financeira do qual resulte ou possa resultar alteração 
da saldo devedar deste CONTRATO. 

b) O percentual de 3,4% (tr6s virgula quatro por cento) ao ano 
acima da TJLP (remunera~Eio), referida nu "caput" desta 
Cláusula, acrescido da parcela 1130 capitalizada da TJLP de 6% 
(seis par cento) ao ano, incidirh sobre a saido devedor, nas 
datas de exigibílidade do pagamento das juros mencionadas na 
Parhgrafa Segundo ou na data de vencimento ou liquidação 
deste CONTRATO, observado a disposto na alínea "a", e 
cansiderada, para o cdlculo diario de juros, a número de dias 
decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de 
exigibilídade acima citadas. 

II - Quando a TJLP for iaual au inferior a 6% (seis par cento) ao ano: 

O percentual de 3,4% (ir& virgula quatro por cento) ao ano acima da 
TJLP (rernuneraçaa), referida no "'caput" desta ClAusula, acrescido 
da propria TJLP, incidira sobre a saldo devedor, nas datas de 
exigibilidade da pagamento dos juros mencionadas no ParAgrafa 
Segundo ou na data de vencimento ou IiquidaqSa deste CONTRATO, 
sendo considerado, parã o cálcuio diaria de juros, ú número de dias 

/:< 
r 
>h,? 

decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de 
exigibilidade acima citadas, 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

O montante referido nos termos do incisci I, alinea "a", que ser* 
capitalizado, incorporando-se ao principal da divida, será exigivel nos termos da 
CI3usulã Sexta, 

P A ~ ? ~ R A F O  SEGUNDO 
i l 
a1 

O montante apurado nos termos da inciso I ,  alinea "V, ou da inciso I1 será 
capitalizada trimestralmente, no dia 75 (quinze) dos meses de marqo, junho, 
setembro e dezembro, durante o periada de carência previsto no Par&grafo 



Terceiro desta Cláusula, incorporando-se ao principal da dívida, z exigiuel 
mensalmente, durante o periado de  arnortiza$Cro, juntamente com as prestaçoes 
do principal, e no vencimento ou Iiquidaçao do Contrato, observado o disposto na 
Cláusula Decima Oitava. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

O prazo de carência a que se refere o ParBgrafo Segundo desta CIBusula 
terA seu termo inicial no dia 29 de riovernbra de 20?3, e seu terma final no dia 15 
de junho de 2015, a partir do qual o pagamento dos juras, desde sempre 
capita~Ízados, ser& exig ivel. 

Para efeito do catculo da nbmera de dias, considera-se a ano comercial de 360 
(trezentos e sessenta) dias e os meses com 30 (trinta) dias, indistinBrner12e. 

CLÁUSULAQ~ARTA 
ENCARGO POR RESERVA DE CR~DITÓ 

A BENEFICIÁRIA pagara ao AGENTE FINANCEIRO o Encargo por 
Reserwa de Crkdito de O,?% (um décimo por cento), cabr&ei por período de 30 
(trinta) dias, ou fração, e incidente sobre: 

I - 0 saldo não utilizado de cada parcela do crédito, a partir do dia imediato 
ao da sua disponibilidade (que observará a condição de eficácia 
constante da Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto) até a data da 
utilizaqaa, quando será exigivel o seu pagamento; e 

r' 
I ,  

l i  - O saldo não utilizado do crédito, a partir do dia imediato ao da sua L 
disponibilidade ate a data da cancelamento, efetuado a pedido do 
AGENTE FlNANCE1RO ou par iniciativa do BNDES, e cujo pagamento 
será exigivel na data do pedida, au da decisão do BNDES, conforme o 
GãSO. 

A incidgncia dos encargos financeiros a que se referem as incisoç 1 e II 
acima fica condicionada 3 fixa630 da programaçáo de dispanibiiidade de riscursas 
pelo BNDES. 



A cobranp do principal e encargos sera feita mediante Aviso de Cobran~a 
expedido pelo AGENTE FINANCEIRO, com antecedência minima de 2 (dois) dias 
Qteis, para a BENEFICIARIA liquidar aquelas obrigagoes nas datas de seus 
vencimentos. 

P A ~ G R A F O  PRIMEIRO 

O não recebimento da Aviso de Cobrança não eximira a BENEFICIARIA da 
obrigaryáa de pagar as prestações de principal e os encargos nas datas 
esta belecidas neste CONTRATO, 

O AGENTE FtNANCEIRQ deixará disposí~ão da BENEFICIAR~A as 
infarmagões, dados e ciiIçulas que servirem de base para apuração das valores 
devidas, a partir do momento em que esses elementos furem dispanibiiizadas pela 
BNDES. 

A arnortizagão da FINANCIAMENTO seri efetuada pela BENEFICIARIA em 
764 (cento e sessenta e uma) presta~ães mensais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira parcela na dia '15 (quinze) do rnes subsequente ao tkrmíno do prazo de 
carsnçia previsto nu Parágrafo Terceiro da Ct;irusula Terceira, sendo calculadas de 
acorda com a formula descrita nu Parágrafo Primeiro desta Clausuia. 

PARÂGRAFO PRIMEIRO 

A Amortização do Principal serg calculada da seguinte forma: 

Onde, 

A - Arnortiza~ão de Principal; 

5DV - Saldo Devedor da Principal; 

n - Numero de parcelas de amartizaçúes restantes; 



i - Taxa mensal efetiva de juros, expressa em nútxiero dsciral, calculadã 
de acordo com a f~rrnuia a seguir: 

Onde, 

r - 'Taxa anual de todas os encargos incidentes, expressa em riidrnero 
decimal nos termas da CláusuIa Terceira. 

A Beneficiaria cornprùmete-se a liquidar, em i 5  de novembro d e  2028, com a 
YItirna prestagão de arnartizaqão, todas as obrigaçries decorrentes do Contratu. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS GARAMTIAS 

Para assegurar o pagamento de quaisquer abrigaqões decorrentes deste 
CONTRATO, como o principal da divida, juros, comissões, pena convericianal, 
multas e despesas, serão constituidas as seguintes garantias ("GARANTIAS"): 

1 - Const'rtuígaú de alienaçao fiduciáfra, em favor da AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a totalidade das ações da BENEFICIÁRIA, j& 
emitidas na presente data ou a serem emitidas a qualquer momento, 
durante tudo a periodo do FINANCIAMENTO, mediante formaliração de 
instrumento especifico ('CQNTRATO DE ALIENACÃO FIDUCIÁR~A i ,, jQ 
DAS AÇÕEs"), a ser firmado entre a JEQUITIBÁ e a OQ1, na condigao 
de únicas acionistas da BENEFICIARIA, e o AGENTE FINANCEIRO, 
com ã intenreniência cici BENEFICIARIA; 

11 h Constituiçao de alienaqãa fiduciária, em favor da AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a totalidade das Quotas Seníores do FUNDO de  
tituiaridade dai BENEFICIAR~A, j3 emitidas na presente data ou a serem 
emitidas a qualquer momento, durante todo o período do 
FINANCIAMENTO, mediante forrnalizapo de instrumento especifico 
("CONTRATO DE AL~ENACÃO FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SENIORES), a ser firmado entre a BENEF~CIAR~A e o AGENTE 
F1NANCEtR0, com a Interveniencia do FUNDO; 

1 1 1  - Celebra~ãa de contrato de administraçao de contas da BENEF[CIARIA 
com o AGENTE FINANCEIRO, par meio do qual: (i) fica astalsel~cido $yj 



que a AGENTE FINANCEIRO será respons&vi;.l pela eclrrtil?is:ra~;ão das 
contas da BENEFICIARIA; (ii) ficam cedidas fiduciariarnente ao 
AGENTE FINANCEIRO os direitos creditbrios relativas a tais cantas, 
durante todo o periodo do FINAMCIAMENTO, bem como (iii) quaisquer 
outros direitos creditbrios oriundos de contratos que a BENEFICIARIA 
venha, durante a viggnc'rã deste CONTRATO, a celebrar com suaisauer 
terceiros ("CONTRATO DE ADM IN ISTRACAO DE CONTAS ' DA 
BENEFICIARIA"); 

iV  - Celelsraqáa d e  contrato d e  administração de contas do FUNDO, entre o 
FUNDO, representado par sua ADMINISTRADORA, e o AGENTE 
FINANCEIRO, nos termos da Cláusula Nona, ínciso XVU, por meia do 
qual: (i) fica estabelecido que o AGENTE FINANCEIRO será 
responsávei pala adrninistraçao das contas do FUNDQ durante todo o 
perioda do financiamento; {ii) ficam cedidos fiduciariamente ao 
AGENTE FINANCEIRO os direitas creditbrios relativos a tais contas, 
durante todo o período do FINANCIAMENTO, bem como (iii) quaisquer 
outras direitos creditbrias oriundos de contratas que u FUNDO venha, 
durante a vigência deste CQNTRATO, a celebrar com quaisquer 
terceiros, observado a disposto no Parágrafo Terceira desta mesma 
clausula setima ("CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO 
FUNDO"]; 

V -  Constituição de conta reserva pelo FUNDO, por meio de instrumento 
especifico a ser firmada entre o FUNDO e o AGENTE FINANCEIRO, 
por meio do qual o FUNDO se abriga a formar canta resewa a ser 
rnãntida junta aa AGENTE FINANCEIRO, ao longo do perioda 6; 
compreendido entre o final cio perr'oda de carência e 31 de dezembro de 
20.38, a qual devera, em conjunto com outras contas mãntidas pelo 
FUNDO para rernuneraqao ou arnartizaçao das Quotas Seniores au 
função simiiar, apresentar valor equivalente a não menos da que as I8 
(dezoito) prestaçees vincendas de principal e juros da divida 
imediatamente subsequentes, sendo certo que ser2 destinada a taf 

\ \ >  / 
conta reserva, ate a atendimento do saldo exigível, na minirno, 3096 
(trinta por cento) das valores que estariam ciisponiveis ao CLUBE (I, 
("CONTA RESERVA"); 

VI - Notas prarnissúrias a serem emitidas pela BENEFICIARIA em favor do 
AGENTE FINANCEIRO, representando a divida contraida ("NOTA 
PROMISS~FSIA"). Cada NOTA PRQMISSUR~A ser3 emitida com valor 
individual de  R$'I0.000,000 (dez milhões d e  Reais), E no conjunto 
carr~sponderao ao valor total equivalente ao principal da 
FINANCtAMENTQ, bem cama atas juras projetados para a prazo da 



operação, não podendo, em nenhum caso, ultiapassar 0 i~dltlr totãr rie 
R$400.000.OQ0,00 (quatrocentas milhões de Reais). As NOTAS 
PROM ISSÓRIAS representativas do principal do FINANCIAMENTO 
terão prazo de vencimento na data de assinatura do CONTRATO, 
cobrindo tarnbem a hipbtese de vencimento antecipado, e deverão ser 
rsubstítuidas, a cada 2 (dois) anos, por NOTAS PRQMISS~R~AS 
equivalentes e com novas datas de vencimento, de tal mado que as 
NOTAS PROMISSÓRIAS vencidas não perrnaneprn em mãos do 
AGENTE FtNANCElRO por mais de L) (dois) anos da data de seu 
vencimento. As NOTAS PRQMISSÓRIAS serão devolvidas pela 
AGENTE F1NANCEIRQ h BENEFICIARIA, e por estas resgatadas, a 
medida que o serviço da divida seja quitado, no prazo originalmente 
programado ou aceleradamente, conforme o caço, ou sempre que o 
valor total representado pelas NOTAS PROMISSQRIAS seja superior 
em mais de R$1IT,QOO,QQ0,00 (dez milhões de Reais) ao saldo devedor 
da divida. Não obstante o acima disposto, a AGENTE FINANCEIRO se 
compromete a, sob pena de indenizar a BENEFICIÁRIA por todos os 
danas que venha ã lhe causar: (i) não ceder, transferir ou endossar as 
NOTAS PROMISSORIAS, exceto no contexto da cessao, na mesma 
medida E! para o mesmo cessionario, do credito objeto deste 
FINANCIAMENTO, se autorizado por este CONTRATU, hip6tese em 
que a cessíon6rio assumird os mesmos compromissos aqui tratados, 
como se fosse signatário original deste CQNTRATO; (ii) não cobrar ou 
executar as NOTAS PROWIISS~RIAS por valor superior ou em prazo 
inferior aquele pato qual o credita objeto deste FINANCIAMENTO seria 
exigival, de acordo com os seus termos; e @i) n%o cobrar ou executar o 
crédíta representado petas NOTAS PRQMISSQRIAS em duplicidade r' 

?: 

com aquele objeto deste FINANCIAMENTO, reconhecendo-se tratar de h 
uma s9 divida; 

VI1 - Contrato de Suporte de Acionista elou Patrocinador ("CONTRATO DE 
SUPORTE), a ser firmado entre OPI, Odebrecht S.A. ("ODB"), 
BENEFICIARIA, JEQUITIBA e a AGENTE FINANCEIRO, por meio do 
qual a QPI e OD8 obrigam-se a aportar, ou fazer com que sejam 
apartadas por terceiros, recursos necessarios na BENEFICIARIA, nas 
hipáteses previstas no CONTRATO DE SUPURE E de acorda com ris 
termos e condições Ia contidos; 

VI11 - Constituiçãa de alienação fiduciaria, em favor da AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a irnuvei registrado perante o Oficial de 
Registro de Irnbveis de São Paulo-SP, sob nuo de matrícula 241.016, de 
propriedade da CLUBE, na Bairro do Tatua@, na Municipiu de São 



Paulo, o qual se encontra listado e descrito 119 Anexo I \"C:CNTR.4TC 
DE ALtENAÇÃO FIDUCIARIA DE IM~vE~,");  

IX - Constituição de hipoteca sobre o irnúvel registrado perante ù Oficial 
de Registra de tmóveís de São Paulo-SP, sob n.' de matricula 162.200, 
de propriedade do CLUBE, nu Bairro da Tatuapé, no Municipio Ge São 
Paulo, o qual se encontra listado e descrita no Anexo II  ("ESCRITURA 
DE HIPOTECA); 

X - CunstiOuiç2o de alienação fiduciiria, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre ã totalidade das Quotas Subordinadas Meranino 
da FUNDO de titutaridade da OP1, já emitidas na presente data ou a 
serem emitidas a qualquer momento, durante todo o perioda do 
FlNANCtAMENTU, mediante forrnaiizã~ãa de instrumento especifico 
("CONTRATO DE ALIENACÃO FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SUBORDINADAS MEZANINO"), a ser firmado entre a QPI e o AGENTE 
FlNANCEIRO, com a intemenièrtcia do FUNDO e da BENEFICIARIA; 

X1 - Canstituição de cessa0 fiducigria, em favor do AGENTE FINANCEIRO, 
sobre todos os rendimentos, resgates, amortizações, vajures, 
bonificaçõss, créditos e quaisquer outros direitos ecinbmicos, que 
venham ét ser recebidos, devidos ou, a qualquer titulo, distribuidas com 
relação as Quotas Subordinadas Juniares de titularidade do CLUBE na 
FUNDO ("CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIARIA DOS DIREITOS 
RELATIVOS AS QUOTAS JUNIQRES"); e 

Xll - PROCURAÇAQ outorgada pelo CLUBE em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, a ser renovada anualmente com vistas ã resguardar o 
atendimento aos requisitos previstos na Instru$ao da CVM na 472 e 
conforme modelo constante no Anexa V!* para que este tenha poderes 'i\ 
especificas para, apenas e tão somente no casa d e  ínadimplernento 
financeiro na âmbito do presente CONTRATO DE FINANCIAMENTO, e 

7f 

desde que transearrido eventual período de cura previsto neste 
instrumento sem que tal inadirnplernento financeiro tenha sido sanado, 
exercer a direito de vota conferido ao CLUBE na qualidade de quotista 
subardinada júnior da FUNDO, em quaisquer rnat6rias desde que 
especificamente com vistas a viabilizar a pagamento do serviço da 
divida no âmbito da FINANCIAMENTO, sendo certo que, uma vez 
sanado o inadirnplementa financeiro, as direitas de voto valtaraa 
automaticamente ã ser exercidos em sua plenitude pela CLUBE, na 
qualidade da quotista subordinado júnior do FUNDO ("PROCURAGÃU 
que em conjunto com (i) o CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUC~ARIA 
DAS AÇÕES, (ii) a CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA DAS 
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QUOTAS SENIORES, (iii) o CONTRATO DF; ACjFIilUISTRfi~ÇÃC DE 
CONTAS DA BENEFICIÁRIA, (iv) o CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO 
DE CONTAS DO FUNDO, (v) a CONTA RESERVA; (vi) as NOTAS 
PROMISS~RIAS; (vii) o CONTRATO DE SUPORTE: (viii) o 
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL; (ix) o 
CONTRATQ DE ALIENAÇÂU FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SUBQRDINADAS WIEZANINQ; ( x )  o CONTRATO DE CESSÃO 
FIDUCIARIA DOS DIREITOS RELATIVOS AS QUOTAS JUNIORES: e 
(xi) a PRQCURAÇÃO, s2a doravante denarninadus como 
"CONTRATOS DE GARANTIA"). 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

O AGENTE FINANCEIRO poder& requerer reavaiiação dos bens gravadas, 
sempre que no seu entendimento razaGvel houver depreciaçao da garantia. 

As garantias referidas nesta Cláusula Setima sâa consideradas um todo 
inclivisivei em relação ao valor da divida, observada as dispasi$8es específicas 
quanto ao resgate das NOTAS PRQMISS~RIAS e a liberaqão gradual ou íntegra1 
da CQNTRATQ DE SUPORTE. 

As cessões fiduci6rias constituidas pela CONTRATO DE ADMlNISTRAÇAO 
DE CONTAS DO FUNDO perder30 automaticamente sua efitficacia. nos termos dos i,; 
artigos 127 e 128 da Cúdigo Civil, caso a Comissaa de Valores MobiIiMas - CVM, 
por qualquer rairgs, manifeste-se negativamente quanto A possibilidade d e  outorga 

b 
pelo FUNDO das referidas cessões fiducíáriãs em garantia das tabrigagões da 
BENEFICIARIA no Gmbito do FINANCIAMENTO. Tal perda de efictrcia náo 3f 
configurara hipotese de inadimplementu do FUNDO, nem obrigará a qualquer das i) 
PARTES a instituir novas garantias além daquelas jA acordadas no âmbito deste 
CONTRATQ DE FINANCIAMENTO. 

C ~ ~ U S U L A  OITAVA 
ALTERAÇAO DO CRITERIO LEGAL DE REMUMERAÇAO 1305 RECURSOS 

ORIGINÁWIOS DO FUNDO PISIPASEP E DO FAT 

Na hipbtetese de vir a ser substituido o criteria legal de remuneração das 
recursos repassados ao BNDES, originarios da Fundo de Participação PISIPASEP 
e do Funda de Amparo ao Trabalhador - FAT, a remuneraçao prevista na Clausula 
Terceira poder& a criterio do BNDES, passar a ser efetuada mediante utilização 4 



do novo critério de í~irnuneroção dos aludidos recurso?, ou outrc, i~dlcada p e b  
BNDES, que, a16m de preservar o valor real da operação, a remunere nos 
mesmas niveiç anteriores. Nesse caso, a BNDES comunicar2 o AGENTE 
FINANCEIRO e este çornunicarií a alteraqão, por escrito, A BENEFICIARIA, 
considerando-se automaticamente alteradas as juros incidentes, a partir da data 
do recebimento da notificaç3a do BNDES. sobre os rmursos devidas por farr;a 
deste CONTRATO. 

c t Á u s u ~ ~  NONA 
UBRIGAG~ES DA BENEFICIARIA 

Obriga-se a BENEFICIARIA a: 

I - aplicar os recursos recebidos na integralização de Quotas Seniores do 
FUNDO ou na quita~ão de emprkstirnos-ponte ou rntjtuas contraidos 
pela BENEFICIARIA com a finalidade de integralizar Quotas Seniores 
do FUNDO, com vistas a execução do PROJETO; 

11 - apodar os recursos pruprias pr~ltlistus para a execução do PROJETO, 
nos montantes e prazos definidas na Quadro de Usos e Fontes do 
Anexa IIl, bem corno, em sua totalidade, os recursos necessArios 
cobertura de eventuais insuficiências ou acr&scirnos do orçamento 
gioba t do PROJETO, observada o disposto no incisa "i" acima; 

1 1 1  - comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO qualquer ocorrência 
que importe modificação do PROJETO ou da Quadro de Usas e Fontes, 
indicando as providencias que julgue devam ser adotadas; / E; 

IV - respansabi~iaar-se pela obtenção dos recursos nas montantes e prazos 
necessdrios para assegurar a conclusão e entrega da ARENA em 
condiç6es plenas de aperaqáo, observado a Quadro d e  Usos e Fontes; 1 

26 
V - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO a licença de opera~ão do $ 

PROJETO (ainda que a titulo precário), tãa logo legalmente exigiveI, a 
ser expedida pela Órgão competente, de arnbito estadual, integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), ou em caráter 
supletivo, pela Instituto Brasileiro 'ou Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Rsnováveis - IBAMA, conforme a casa; 

Vt - manter a titularidade das Quotas Seniares da FUNDO, bem como não 
alterar a acordo de quatistãs do FUNDO, sem a aprovação prkvia da 
AGENTE FINANCEI RQ; 



VI1 - contemplar no acordo de quatistas da FUNGO ou em o=itro dscuriientd 
apropriada, o direito da BENEFICIARIA, na qualidade de  quatista çêniar 
do FUNDO, escolher, em Assembleia de Quatistas, a novo agente 
carnercializadaf, dentre as empresas candidatas a serem propostas 
pelas demais quutistas do FUNDO, quando a cornercíalizadar original 
tiver que ser substituido nas termos da respectivo contrata de 
camerciaiizac;áo Náo será considerada substituigão do CLUBE como 
agente cornerclalizador, para fins deste CONTRATO, a hipútese d e  
cessão da contrato de cornsrcializaçã;o pelo C tUBE a sociedade por ele 
controlada, desde que: (i) a CLUBE perrnanep solidariamente 
responsável pelas sbrigaçees oriundas do referido contrato d e  
cornercialização; e {ii) o AGENTE FINANCEIRO aprove tal cessáo 
contratuai no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir de notificaqão 
enviada neste sentido, sob pena de aceilaçCio tacita, ficando vedada 
desde j% a negação irndivada por parte do AGENTE FINANCEIRO. 
Para a aprovar;ão da cessão do referida contrato de cornerrialízação, 
deverao ser encaminhadas ao AGENTE FINANCEIRO os atos 
constitutivos da sociedade cessiun6ria; 

Vlll - observar e cumprir e fazer com que sejam observados e cumpridos os 
termos e condi~ões das GARANTIAS; 

IX - n3o conçtituir, sem a prévia autorização da AGENTE FtNANCEIRO, 
6nus ou gravame sobre as GARANTIAS dadas em favor da AGENTE 
FI NANCE1 RO, sob pena de vencimento antecipado deste CONTRATO, 
exce$ao feita iqueXes autorizadas neste CONTRATO, nos 
CONTRATOS DE GARANTIA ou de outro moda pelo AGENTE r A 

FINANCEIRO; 
/>,G 

X - providenciar ou fazer com que seja providenciada por terceiros a 
imediata substituição das irniiveis ofertados em garantia, conforme 
previsto na ClAusula DBcima, Parágrafo Oitavo, ressalvado que o 
eventual descumprirnento da aqui disposto nãlo configurara 

Y 
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inadirnplernentu para efeitos deste CONTRATO enquanto o 
CONTRATO DE SUPORTE permanecer vigente; 

X l -  comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO, apbs a sua cÍÃncia, 
a ocorrência de qualquer fato que enseje ou possa ensejar o 
carnprometirnento das GARANTIAS, indicando as providências que 
julgue devam ser tomadas; 

XII - apresentar ao AGENTE FINANCEX RO, sempre que solicitado, 
quaisquer documentos necess8rios 4 comprovação da rnanutenç80 da 



higidez das GARANTIAS e da veracidade rfqs declarayões presrada~, 
inclusive certidões, comprovantes de pagamento, declarações, cópias 
de livros, entre outros; 

X1II - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO a certificação ernitida para a 
PROJETO por entidade cei-tificadora de Qualidade Ambienta! 
reconhecida internacionatmente elau acreditada pela Instituto Nacional 
de Metroiogia, Nurmalizagãa e Qualidade Industrial - INMETRO, em até 
12 (doze) meses agbs o termino do prazo de utilizaqão dos recursos; 

V reservar o uso da CONTA DESEMBOLSO exciusivarnente para a 
recebimento e a movimentação dos recursos da PROJETO; 

XV - autorizar, ou cuidar para que sejam autorizados peIo FUNDO, a CAIXA 
e o BNDES a consultarem trimestralmente, elou sempre que 
entenderem necessário, a extrata das Contas do Projeto, assim 
entendidas aquetas cantas do FUNDO e da BENEF~CIARIA abjeta dos 
respectivas contrcikas de administração de contas, nos termos da 
Cldusula Setima, incisos 1 1 1 ,  IV e V deste CONTRATO (CONTAS DO 
PROJETO"); 

XVI - contratar e manter o AGENTE FINANCEIRO para a administraçao da 
estrutura de CONTAS DO PROJETO; 

XVII - assegurar destina~ao de 50% (cinquenta par cento) da geração de 
caixa do Projeta que estaria dispunivel para distribuição as CLUBE? na 
posi~ão de quotísta juniar da FUNDO, ao longo de todo a periado d e  i 
carência, ou seja, ao longo de todo o ano de 2014 e durante os meses 
de janeiro a junho de 2015, para acelerag;lo do pagamento do 
FINAIVCIAMENTO, observada ainda o disposta na inciso 1 1 1  da 
ParrPgrafo Nona da Cldusula Decima; / ri 

fJ 
XVIII - assegurar destinagâa de 50% (clnquenta por cento) da geração de 

caixa do Projeta que estaria disponivet para distribuição ao CLUBE, na 
posição de quotista jiinior do FUNDO, para aceleraçao do pagamento 
do FINANCIAMENTO ja durante o período de sua arnortizaç20, at& que 
a salda do FIMAPIClAMEMTQ seja inferior a R$ ;XOO.ODO.Q00,00 
(duzentos miihaes de Reais); 

XIX - apresentar a balanço anual da FUNDO, audítado por empresa d e  
auditoria (Auditor independente) cadastrada na Comissao de Valores 
Mobilidrias, e semestralmente, balanços náo auditadas, acompanhados 
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relatdrio de desempenha operacional com dados trimestrais; 

XX - apresentar o batãnço anual e semestral da BENEFICIARIA, 
acompanhados da Fluxo de Caixa ReaiíradolProjetado devidamente 
atualizado e reiatbria de desempenho operacianal com dados 
trimestrais; 

XXI - obter a prévia e expressa anugncia do AGENTE FINANCEIRO para a 
distribuiçao antecipada das receitas de cornercialízagão dos Naming 
Rghts, observado a disposto na CONTRATO DE ADM l NlSTRAÇÃQ 
DE CONTAS DO FUNDO; 

XXll - apus a IiberaqSa integral da OPI e da ODB na âmbito do CONTRATO 
DE SUPORTE, manter. no mínimo, [ndice de Cobertura do Serviço da 
Divida ("ICSD") igual ou superior a 1 3 .  Ma caso d e  nao atendimento do 
1CSU igual ou superior a 1,3, deverão ser observados, para fins de 
pagamento ao CLUBE do caixa dispanivel passivel de distribuiç30, nos 
termas da acordo de quotistas da FUNDQ ("CAIXA D~STRIBU~VEL"), os 
seguintes percentuais de distribuiçaa: (i) se a ICSD for menor que -l,3 e 
igual ou superior a 12: 90% (noventa por cento) do CAIXA 
DISTRIBU~VEL. poderá ser transferido ao CLUBE; (li)  se o IÇSD for 
menor que I ,2 e igual ou superior a 1,1: 85% (oitenta e; cinto par cento) 
do CAIXA D~STRIBUIVEL poder8 ser transferido ao CLUBE; e (iii) se o 1; ICSD for menor que 1 ,-i e igual ou superior a ?,O: 50% (cinquenta par 
cento) do CAIXA DISTRIBU[VEL poderá ser transferido ao CLUBE, 
sendo que o ICSD ser2 apurado, em qualquer hiputese, com base nas 
demanstrações financeiras do FUNDO. Os recursos eventualmente 
retidos (não distribrsidos ao CLUBE), nos temas desta cl8usula, serão 
direcionadas para uma conta reserva especifica, conforme prevista no 
CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE CONTAS 00 FUNDO, senda 
certo que na exercicio em que a ICSD verificado for iguat ou superior a 
?,3, referidas recursos poderão ser novamente revertidos em beneficio 
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do CLUBE; 

XXIII - assegurar que, durante todo o tempo, o FINANCIAMENTO tenha 
prioridade d e  pagamento em relação a todas as outras obrigações 
finaflceirasiendividamentos da BENEFICIARIA cantraidas de tempos 
em tempos, observado a disposto no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIARIA: 

XX1V- manter Q BNDES e o AGENTE FINANCEIRO indenes de 
responsabilidade que Ihes seja imputada por terceiros elou brgãos 

L 2  



reguladores e de  fiscalização, bem como ressarci-lcs poi qu~lqut-r 
perda ou dano comproveidamente apurados na farrna da lei aplicável, 
exclusivamente em função de (i) çnmprovada inabserv9ncí;a, pela 
BENEFICIARIA dou  pelo FUNDO. das normas e exiggncias 
estabelecidas na legisfaçGo socioambientai em vigor; ou (ii) decisães 
judiciais, procedimentos administrativos e procedimentos de arbitragem, 
em qualquer casa que sejam, em conformidade carn decisao proferida 
pelas autoridades competentes, de responsabilidade da BENEFICIARIA 
ou da FUNDO em decorrencia do PROJETO. Não abstante, as Partes 
concordam que, na medida em que o õnus final incumba a 
BENEFICIÁRIA e/ou ao FUNDO por força da indenização ou 
ressarcimerita aqui contemplados, nenhum pagamento uau dispêndio 
ser3 realizado, antecipado ou voiuntariado, nem tarnpouco qualquer 
acordo ou transa&áo será firmada com terceiras, enquanto a 
exigibilidade de tal pagamento au dispgndio puder ser suspensa ou 
postergada por recurso, irnpugnaq30, embargos au qualquer meio de 
defesa legalmente admissivel em favor da BENEFICIARIA elo# do 
FUNDO, ressalvado evenfual acordo em sentida diverso com a 
BENEFICIARIA elau o FUNDO. Casa a BENEFICIARIA &ou o FUNDO 
exerçam a prerrogativa da item anterior sem conseguirem elidir, total ou 
parcialmente, o dever de pagamento e na medida em que o AGENTE 
FINANCEIRO já tenha incorrido no pagamento de valores decorrentes 
das decisües mencionadas no item (ii) acima, caberã 6 BENEF~CIARIA 
ressarcir o AGENTE FINANCEIRO pelos vaiores camprovadarnente ; +< 

i::./ 
incorridos, acrescidos da correc;ão monetária pelo IPCA e juras de mora 
de 4 %  (um por cento) ao mes, prci rafa dje, catcu[;ados desde a data do 
desembolso pelo AGENTE FINANCEIRO até a data do efetivo 
ressarcimento; 

V - instalar e manter, em local visivel, placa de abra com referencia ao 
financiamento da CAIXA; 

XXVI - cumprir, sempre que aplicdvel e nu que couber, as "DISPQSIÇOES 
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO EINDES" - regras, condigõeç e 
procedimentos estabelecidas pefo BNDES aplicAveis aos contratos de 
Colaboragaa Financeira do BNDES; 

XXVI I - arquivar em sua contabilidade analitica, dacumentas comprobat6rios 
das despesas com a execução do PROJETO, os quais permanecerão i 
disposição do AGENTE FINANCEIRO até a liquidasao final da 
F INANCIAMEENO; 
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V - assegurar que sejam rnantidas em situagãr3 regular. s i m  ~brigqõe; 
junto aos úrgãos do meio ambiente, durante u prazo de vigencia do 
CONTRATO; 

XXIX - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de af6 180 (cento e 
oitenta) dias, contado a partir da Iibera~áa da última parcela do credito, 
a cornpravaç3o do atendimento às exigencias apresentadas pelo 
Canselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento SustentAvel 
- CADES, por canta da apravagSo da Relatoria de Impacto de 
Vizinhanga - RIVI, publicado no Diária Oficial da Cidade de São Paulo, 
em 14 de maio de 20.1 I, por meio d e  documento emitido pela Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente ou outro instrumento que 
comprove a inexistência de pendencias a serem atendidas em re fã~ão  a 
Eaís exigencias; 

XXX- assegurar que seja observado na execuqaa do PROJETO, durante a 
prazo de vigência do CONTRATO, o disposta na legislação aplicável as 
pessoas portadoras de deficiencia; 

XXXi - comunicar ao AGENTE FtNANCEtRO, na data do evento, o nome e o 
CPFIMF da pessoa que, exercendo funçgo remunerada ou estando 
entre seus propriet~ririos, controladores ou diretores, tenha sida 
diplomada ou empossada corno Deputado(a) Federal ou Sencidor(a); 

XXXII - rnanfer atualizados, ria Portal d e  Acompanhamento de Gastos para a 
Copa do Mundo de Futebal d e  2074, na endereço 
vvr~w.co~atransparente.cx~v~br, os dados e documentos de que trata o 
Anexo I da lnstrug3o Norrnativa no 62, de 26 de maia de 2010 s 
Decisão Norrnativa no 11 5, de 22 de agosto de 201 I, do Tribunal de 
Contas da União; 

% /  1 

XXXIII - comunicar aa AGENTE FINANCEIRO a habilitação elou co-habilitação J 

na Regime Especial de Tributação para canstruq90, arnpliaç80, reforma 
ou rnodernizaçaa de estadias de futebol - RECQPA, da 
BENEFICIARIA, do FUNDO elou de empresa contratada, direta ou 
indiretamente, para a execuçaa das obras destinadas a irnplernentctção 
da PROJETQ, no prazo de ate 30 (trinta) dias, cantado da data da 
aludida habilika$3a e/ou co-habiiitaçaa, se aplicciivel ou ainda não 
comunicado; 

XXXiV - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de 3 (três) mesas, 
cantado da data da habilitaç3o e/ou ca-habilitaçgo no RECOPA, 
mencionada acima, se aplic5veti: (a) documenta que ateste a revis3o I 



das ptanithas d e  custas unithrias das obras!sertlrçcc, car,torme 
beneficia tributhrío auferida, nas hiputeses aplicaveis, com as 
respectivas justificativas da não aplicabilidade; e (b) aditíva(s) ao(s) 
contratots) firrnado(s) para a execu~ão das ohraslçerviças objeto da 
presente operõqão, da qual conste o reequilibrio econõrnico-financeiro 
do(s) mesrno(s) em decorrgncia de beneficio tributario ainda nao 
considerado no contrato; ou, quando este inexistir, a respectiva 
justificativa para sua inaxíst$ncía; 

XXXV - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, na híputese de cancess~o de 
beneficias tributarios nos 3mbitos estadual e/ou municipal destinadas a 
çonstrugão, ampliagão, reforma ou modernização de estadias de futebol 
com utilizaqão prevista nas partidas of~ciais da Capa do Mundo FIFA 
2014, no prazo de 3 (três) meses, contado da data em que for 
considerada válida e eficaz citada(s) rnedida(s), se apticavel: (a) 
documenta que ateste a revisão das planílhas de custos unitários das 
obraslserviqas, conforme beneficio tributário auferidu, nas hipúteses 
aplicáveis, com as respectivas justificativas da não aplicabilidade; e (b) 
aditivoIs) ao@) contrato(s) firrnãda(s) para a execução das 
obrasiserviços ~bjeto da presente operaçao, do qual conste o 
reequilibrio econ6mico-financeiro do(s) rnesmo(s) em decorrência de 
beneficio tribu28rio ainda não considerado na contrato; ou, quando este 
inexistir, a respectiva justificativa para sua inexistencia; 

i? 
XXXVI - encaminhar cio AGENTE FINANCEIRO toda e qualquer dacumenta@o 44 

emitida pela FIFA, relacionada &s obras da ARENA, na prazo de ate 15 
(quinze) dias cantado do recebimento da mesma; 

XXXVII - encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, na prazo de atk 3 (três) meses, 
contada do término das abraslserviças, Reiatbrio Fina! da Execu@o 
Físico-Financeira do PROJETO, elaborada por empresa independente; 

XXXVIII - apresentar aa AGENTE FIRJANCEIRO, até 3 t de maio de 20?4, o 
Certificado de Canctusão da edificaçgo da ARENA, emitido pelo 
Municipia de São Paulo, nos termos cla lei I +I ,228192; 

XXXIX - não firmar contratos de mutuo, na candigao de mutuante, com seus 
acionistas, diretas ou indiretos, elou com pessoas fisicas ou juridicas 
componentes do grupo econornico a que pertenga a BENEFICIÁRIA 
elou seus acionistas, excetuarida-se o que de outra forma autorizado 
por este CONTRATO ou pelos CONTRATOS DE GARANTIA, bem 
cornu não efetuar redu~âo de seu capital social até a fina! liquidação de 
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todas as obrigações assumidas neste CONTFFATO, seroi prévia e 
expressa anuencia da AGENTE FINANCEIRO; 

XL - informar ao AGENTE FINANCEIRO em não mais que 5 (cinco) Dias 
Úteis (ou em prazo inferior na medida necessária para evitar 
perecimento do direito envolvido) apús sua ciGncia: 

(i) a sxistêricici de qualquer a630 ou decisão judicial, processa, 
procedirnenfo ou decisiio administrativa relacionada aos 
aspectos ambientais elou sociais do PROJETO que passa 
prejudicar a sua exequibilidade; 

(ii) a existençia d e  notificaqães de brgãas pitblicos referentes ao 
PROJETO O daas respectivas respostas apresentadas; 

(iii) a ocarri5ncia de qualquer decisáo interlocutbria ou senten~a 
relacionada ao PROJETO, quer em primeira insthcia, quer em 
autras graus de jurisdiqão, inclusive, mas nâo se limitando, 
quanto ao deferimento de liminar ou tutela antecipada e ao 
julgamento de recursos já interpostas, bem corno sobre a 
interpasiçáo de recursos e o ajuizamento de autras a~ães,  e 
senda tal cornunicaqão efetuada mediante envio de comunicaçãa 
da prclpriã BENEFICIARIA, podendo, ainda, o AGENTE 
FINANCEIRO exigir a apresentação de  Certidães CarCarárias dos 
respectivas juizos; e 

(iv) a ocorrencia de (a) qualquer descurnprirnenta de obriga~ães 
deste CONTRATO ou dos CONTRATOS DE GARANTIA; (b) 
qualquer derrcumprimento material, inclusive de ordem 
financeira, das obrigações dos contratos vinculados ao 
PROJETO; bem como as medidas [se houver) que estejam 
senda tomadas para remediar tais situaçães. 

X t l  - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, sempre que solicitada, na prazo 
máxima de 30 (trinta) dias, todo e qualquer comprovante do 
cumgrimtrnta das obrigações relativas &s apblices dos seguros 
mericioriados neste CONTRATO; 

X t l l  - não cúnstítuir, salvo autariza~ata previa (r expressa do AGENTE 
FINANCEIRO, garantias de qualquer especie sobre seus bens em 
operaç0es com outros credores, excetuando-se as garantias (i) reiativas 
aos ernprtistimcss ou contratos comerciais para atender aos negócios de 
gestão ordinária da BENEF~CIÁR~A ou com a finalidade de mera 



reposi~ãa ou substituição de material, ( i i)  prestadas em dcz3rrên:ia de  
lei; (iii) prestadas atb o valor individual de R$ 10+000,00U,00 (dez 
mithrlies de  Reais) e limitadas ao montante global acumulado de R$ 
40.000.U00,00 (quarenta milhões de Reais), corrigidos pelo IPCA; ou 
(iv) de outra fofomia autorizada neste CONTRATO; 

XLIII - adotar, durante a período de viggncia deste CONTRATO, medidas e 
ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, 
segurança e medicina do trabalho que passam vir a ser causados pela 
PROJETO, observada a disposta na lagislaçáa aplicdvel e nas licenças 
arnbientais específicas; 

XLIV - submeter ao AGENTE FINANCEIRO, para consulta e avalia@o, a anglise de  
credito realizada pela FUNDQ au pela BE(VEF1CIARIA sobre a adquirente dos 
Naming Rights, no que tange a sua capacidade financeira de honrar as 
compromissos anuais assumidas no ambito do contrata de aquisig8a dos 
Narnir?g Rights, bem assim em relação A aprovaçga do prazo de  vlggncia do 
contrato respectivo, casa seja inferíar ao prazo de vig&ncia do 
FINANC{AMENTO, analise esta que dever& ser concluída em até 10 dias 
cantados da data de sua submissao ao AGENTE F INANCEIRQ, sob pena de 
aceitação tacita; 

L - submeter ao AGENTE f lNANCEiRO proposta de aquisi~âo das Namings 
Righis, caso esta tenha como proponentes instituiç8es financeiras. O i , ,  
AGENTE FINANCEIRO terá, a partir da data da subrniss2a supracitada, 75 
(quinze) dias corridos para manifestar interesse na aqulsiqaa dos Narning 
Rights, tendo preferGncia na aquisição dos Narníng Rlghts casa apresente 
proposta em condiçdes iguais ou superiores d proposta anteriomente 
submetida. Para fins de exerclcio do direito de prefertlncia previsto nesta 
clAusula, o AGENTE FINANCEIRU dever2 ofertar a compra exatamente da 
mesmo conjunto de direitos e propriedades que tenha sido objeta da proposta 
apresentada. Casa n3a haja rnanifestaqão de  interesse da AGENTE 

" L$>[ 

FINANCEIRO pela aquisigo dos Narning Rights na prazo aprazada, as 
"$ 

Mamíng Righfs poderao ser normalmente çornercializados ao primeiro 
proponente; 

XLVi - Autorizar, em caso de declaraçaa de vencimento antecipado, o bloqueio e 
utilização de todos os saldos existentes nas contas referidas na Clausula 
Setima, incisos [V e V para a integral tiquidaqio do FINANCIAMENTO; e 

XLVII - Obter e manter em vigor, durante todo o periodo do FIIVANC1AMEIVTO, todas 
as autorizações relevantes para o funcionamento do PROJETO. 



O praza para cumprimenta das úbrigaçoes nau pecuniárias será d e  30 
(trinta) dias, salvo se outro estiver expressamente estipulado neste CQNTRATO 
ou na legislação aplicável. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Na hipòtese de dascumprimenta de quaisquer das ubrigafles previstas 
neste CONTRATO, o AGENTE FlNANCEH3O deverá notificar a BENEFICIARIA, 
que, por sua vez, poderá solicitar ao AGENTE FINANCEIRO um prazo para 
cornprovaqãa da regrstarizagZio do inadimpiernento, que não poderá ser inferior a 
30 (trinta) dias nem superior a 90 (noventa) dias, salvo se, pela sua natureza* o 
cumprimenta da obrígaçao exija praza superior e, desde que, neste caso, a 
BENEFICIARIA demonstre dilígencia na cumprimento de  tal abrigaçaa pendente 
no menor prazo possivel. 

Para os fins deste CONTRATO, o ICSD dever& ser apurada anualmente (de 
janeiro a dezembro de cada ano calendario), com base nas dernonstra$ães 
financeiras elaboradas pelo administrador do FUNDO, de acordo com a FCirmula 
a baixo: 

d 
ICSD i g 

A= Receitas Operacionals - Impostos Incidentes sobre a Receita - Custos 
Operacionais + Saida de Caixa Operaciona1 Acumulado 

B= Amortizaqáo de Principal + Pagamento de  Juros 

CLAUSULA DÉCIMA 
OBRIGACOES aos INTERVENIERITES ANUENTES E DA BENEFICIARIA 

São, ainda, obrigaçúes da BENEFICIARIA e dos INTERVENIENTES 
ANUENTES quotistas da FUNDO: 
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(i) extinçao, Iiquidaçao au dissolução do FUNDO; 

( i l )  quaisquer matérias a que seja conferido direito de veto 9 
BENEFICIARIA no âmbito do Acorda de Quatistas da FUNDO, 
datado d e  ?4 de dezembro de 201 1, conforme aditado de tempos em 
tempos; 

(iii) qualquer alferaçao nas características de quaisquer quotas, inclusive 
no que diz respeito a remuneração respectiva, exceta no casa de  
rnajoraçao da remuneração das quotas seniores; 

(iv)cria@a de nova espécie ou classe de quotas; 

(v) majoração cio valor ou dos critérios de remuneração da 
ADMINISTRADORA DO FUNDO; e 

(vi)alterar;áo no projeto da arena que acarrete aumenta do prego global 
superior a f O% (dez por cento) da prego da contrato EPC original. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A rnanifestaqãa favarAveI ou contrária, apanbtada nesta Cl&usulct, também I 
pode ser exercida atraves do exercício do direito de veto, conforme regulado no <I: 
Acordo de Quatistas do FUNDO. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Para os fins das alineas f e g do caput da presente Clhusuta Decima: 

(i) a BENEFICIÁRIA e/au os INTERVENIENTES ANUENTES, conforme a 
casa, obrigam-se a enviar comunica$ao escrita ao AGENTE FINANCEIRO, 
solicitando, quando exigivel, o seu consentimento formal para exercer o direito de 
vota em 'Evento Sacietdriu" ((o que, para os fins deste CONTRATO, significa: 
reuniiies previas, assembleiãs gerais elau reuniões de canselha de admínistraqao, 
entre outros, conforme aplicitvel, da FUNDO) a que a cornuíricaçZia se referir, com 
prazo de, no rninirno, o que vencer primeiro entre: (a) 5 (cinco) Dias Úteis antes da  
data do respectiva "Evento Societ&riaV do FUNDO ou (b) 5 (cinco) dias contadas 
da data em que a BENEFICIARIA ou a INTERVENIENTE ANUENTE, conforme a 
caso, receber a convocagão d e  tal Evento Societária; e 

(ii) o AGENTE FINANCEIRO devera responder, por escrito, a BENEFICIÁRIA 
e aos INTERVENIENTES ANUENTES, ate i! Dia Útil imediatamente anterior a 



data da respectivo Evento Societáriu, observado, cntretanta, ql~e a falta de 
rnanifesta~80, par escrito, do AGENTE FINANCEIRO, dentro do prazo indicado 
acima, implicará a permissão tacita quanto ao livre exercicio do direito de voto 
pelas quotistas, 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A carnunicaqaa escrita prevista na parágrafo segunda deve ser instruida 
com informa~ães detalhadas sobre o assunto dependente d e  autorização do 
AGENTE FINANCEIRO, bem assim de todos oç documentos e inforrnaçães 
justificadamente necessários a analise respectiva, incluindo retaturias, pareceres, 
estudas, laudos, entre outros subsidias, cuja ausência, quando alertada pelo 
AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIARIA e aos lNTERVENIENTEÇ ANUENTES 
com pela menos 48 (quarenta e oito) Raras de anteçed6ncla da data programada 
para o Evento Sacietario, implicara a invalidade da cúrnunicaqáa para os fins da 
presente Clausula, 

P A ~ G W A F O  QUARTO 

Em caso de inobsewancia pala BENEFICIARIA ou por qualquer dos 
INTERVENIENTES ANUENTES das obrigações previstas no parhgrafo segundo 
ou parágrafo terceiro da presente cláusula, o assunta pendente de autorização i,v : 7 I 

dever2 ser retirada de Pauta. u 

PARAGRAFO QUINTO 

Em decorr&ncia do disposta nesta Cláusula Décima, eiídusivamente (i) na 
ocarrencia do inadirnplernento financeiro das Qbriga@es Garantidas que tenha 
sido notificado pelo AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIARIA, com copia 
ADMINISTRADORA da FUNDO, desde que transcorrido o periodo d e  cura 
prevista na CONTRATO DE FINANCIAMENTO, e enquanto o inadimpiemento 
perdurar, e (i!) nas hiputeses elencadas na caiineã "g" do caput desta Cláusula 
DGcirnci, a BENEFICIARIA e os I NTERVEN t ENTES ANUENTES (por 
representante legal constituicia e aceito nos termos da iegislar;Ga aplicável e d~ 
regulamento do FUNDO) abrigam-se a comparecer aos Eventos Societários do 
FUNDO e,  se assim permitida de acorda com a disposto nesta Clausula Dkcirna e 
de seus Parágrafos, exercerem seus direitos de irato. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Para fins da disposto no Parágrafo Terceiro da Cigusula Sétima o FUNDO 
devera apresentar a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na prazo máxima d e  
15 (quinze) dias a cantar da celebra~áa deste CCOTRAATQ, consulta sobre as 



cessães fiduciárias constituidas nos termos da CIátisula Sétima, ;rtcisa IV, do 
presente CONTRATO, na forma da minuta constante do Anexo V/]. 

O CLUBE e o FUNDO se comprometem tambifm a observar que, ao frnai 
de dezembro de 2018, casa ã OPI ou qualquer outra acionista da BENEFICIARIA 
elau quotista do FUNDO apartem recursos na BENEFICIARIA e/au no FUNDO 
com a finalidade de fazer cotn que a ICSD seja iguat ou superior a 1,3 e a QPI e a 
ODB sejam liberadas da CONTRATQ DE SUPORTE, as distribuiq6es a serem 
realizadas em favor do CLUBE sejam limitadas a: (i) 700% (cem por cento) do 
CAIXA DISTRIBU~VEL, desde que o ICSD seja igual ou maior que 1,4; (ii) 75% 
(setenta e cinco por cento) do CAIXA DIsTRIBuÍVEL, desde que a ICSD seja 
menor que 1,4, porém igual ou maior que 1,3; (iii) 50% (cinquenta par cento) do 
CAIXA D~STRIBU/VEL, desde que o ICSD seja menor que í ,3, porem maior ou 
igual a 1,2; e (ív) 25% (vinte e cinco por cento) do CAIXA DISTRIBU~VEL casa o 
iCSD seja menor que 1,2, porkrn igual ou maior que 'I,?. Não ser2 permitida 
distribuiçao do CAIXA DISTRIBUIVEL caso a ICEiD seja inferior a 7 , I ,  

PAHÁGRAFO OITAVO 

Exclusivamente na hipbtese do bem concedido em garantia nos termos da 
Cláusula Setima, inciso IX, ser excutido por força de grauames sobre ele L' 
instituidos, o CLUBE se compromete a substituir tal bem por outra, ou outras 
garantias aceithueis a critério da AGENTE FINANCEIRO, de forma que o valor 
total dos bens concedidas em garantia seja, em conjun%a com a irn6vef alienada 
Rduçiariãrnente em garantia nos termos da Cl6usula Sétima, ínciso Vill, 
equivalente a, no mínimo, ?OU% (cem par cento) da valor tota\ da divida do 
FINANCIAMENTO no momento da substituiç80, ressalvado que o eventual 
descurnprirnento do aqui disposta não configurara inadimplemento para efeitos 
deste CONTRATQ enquanto a CONTRATO DE SUPORTE permanecer vigente. 

Sao abrigaçüas exclusivas do FUNDO, enquanto INTERVENIENTE 
ANUEMTE, e da BENEFICIARIA, conforme ãplicivel: 

1 - contratar (direta ou indiretamente) a manter vigentes durante a perioda d e  
construGão da ARENA as seguras nas modalidades "Respansabiiidade Civii 
Geral" e "Risco de Engenharian, conforme disponibilizadas na forma da 
Anexa Iib; 





IX - submeter ao AGENTE FINANCEIRO contrato de presraçqo 1ç sewips a 
ser celebrado com a agente reçponshvei pela carnercializat;aa das 
PROPRIEDADES COMERCIAIS (conforme definidas nos termos da 
Cláusula Décima Setima, alínea (o), deste CONTRATO) e operação e 
rnanutenqao da ARENA relativas ao PROJETO elou a ARENA, o qual 
deverá ser contratado, ate 1 de janeiro de 2015. A anhlise do AGENTE 
FINANCEIRO deverá ser canduída em até 10 dias cantados da data de 
submissão da contrato, sob pena d e  aceitagato tácita; 

X - submeter ao AGENTE FINANCEIRO contrato de prestação de serviços de 
consultoria independente a ser celebrado, tenda como abjeto: (i) a 
prestação de servips de consultaria ao agente responsável pela 
carnercializaçàra das PROPRIEDADES COMERCIA1 S, no âmbito do 
contrato referido no item 1X acima; bem como (ii) eIaboraç2o de relatório 
semestral acerca das despesas do FUNDO, que devera ser contratado a$& 
I de janeiro de 2015. A anhlise do AGENTE FINANCEIRO dever& ser 
concluida em até 10 dias cantados da data de submissão da proposta, sob 
pena de aceitar;gci tácita; 

3.1- informar os dados das contas relacionadas na CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇAQ DE CONTAS DO FUNDO em todos as contratos que 
vier a celebrar relativas expIorãçãa de todas as atividades da ARENA e 
do PROJETO pelo FUNDO, para que os recursos deles provenientes sejam : -> 

í 

nelas depositados, com exclusão de quaisquer outras, bem como naa LJ" 

assinar qualquer aditivo alterando esses dados; e 

XII - Fazer com que o agente comercializãdor, inclua nas contratos negociadas 
com quaisquer contrapartes e clientes do FUNDO, no âmbito da explara~ão 
da ARENA, a obriga$& de tais contrapartes e clientes efetuarem quaisquer 
pagamentos exclusivamente por meio de depósito na competente CONTA 
DO PROJETO, de titularidade do FUNDO, conforme indicado pela 
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 00 FUNDO, bem como 
dê  ciência da cessão fiduciaria instituida em favor do AGENTE 
FINANCEIRO sobre tais recebiveis. 

E, ainda, sbrigaçau EXCLUSIVA du CLUBE, enquanto INTERVENIENTE 
ANUENTE: 

( i )  sediar na ARENA no mlnirno 90% (noventa par cento) dos jogos com 
mando de campo do CLUBE em carnpetigões oficiais até a liquidaqãa total do 
FINANCIAMENTO, observado que em relaqãa aos 10% (dez: por cento) das jogos 



de manda de campa do CLUBE restantes, a reciiira$ão errt otJir?? arenas ou 
estádios deverá ser previamente comunicada ao FUNDO, assegurando a depbsito 
elou repasse das receitas decorrentes nas Contas do Projeto, em conformidade 
com o Contrato de Administração de Contas do fll. Não serão computadas para 
fins de aferiçfio do c~rnpIirnento desta obrigação partidas que o CLUBE não possa 
sediar na ARENA em virtude de puniçães que lhe venham a ser impostas pelas 
entidades de adrninistra~ãa da desporto, tais como a CBF, a Federaçao Paulista 
de Futebol, a Conrnebol e a FIFA, ou pelas autoridades pliblicas carnpetentes; e 

(ii) renovar anualmente a procuraçaa outorgada nos termas do item Xll da 
ClAusuIã Sétima. 

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO 

Considerando que a valor total dos bens imúveis concedidos em garantia 
nos termas da Clausula Setima, incisos VI11 e IX, deve ser equivalente a, no 
mínimo, 100% (cem por cento) do valor tutal da divida da FINANCIAMENTO 
durante toda o prazo do presenbte CONTRATO, conforme previsto no ParBgrafa 
Quinto acima, o AGENTE FINANCEIRO se compromete a liberar a garantia sobre 
um de tais bens imuveis, mediante prévia ariuência do BNDES (cinugncia esta que 
não poder& ser injustificadãmente negada), na medida em que apenas um deles 
seja suficiente para assegurar um vator superior ao salda devedor do 
FINANCIAMENTO, conforme este esteja sendo quitado pela BENEFICIARIA, no 

+, 

prazo originalmente programada ou aceleradamente, conforme a caso. > I  1 

c./{ 

OBRIGACÕES ESPECIFICAS DOS INTERVENIENTES ANUENTES 

Obrigam-se OS IMTERVEMIENTES ANUENTES, acionistas da 
BENEFICIARIA, a: 

I - submeter h aprovaç3o do AGENTE FINANCE1RQ e do BIJDES quaisquer 
propostas dei matérias relativas a BENEFICIARIA concernentes 9: <i) 
oneraçáo a quatquer lituto, d e  aqão de sua propriedade, de emissão da 
BENEFICIARIA; (ii) venda, aquisição, incorporagãa, fusão, cisão de ativos 
ou qualquer outra alo que importe ou possa vir a importar em madificaçães 
na atual corifiguraç2o da BENEFICI~RIA ou em transfer&ncia do controle 
acionario da BENEFICIARIA, nas termos do art. 116 da Lei no 6.404, de 
t 5.1 2.76, observado, em ambas as hipiiteses, o disposta nu Parágrafo 
Único abaixo; 

li - nau promover a inciusáa em acordo çacíetário, estatuto ou contrato social 
da BENEFICIARIA, de dispositivo que irnparle em restriqães ou prejuiza a 

i' 



capacidade de pagamento das oárigaç0es finarceiras da? oprraçOcs da 
BENEFICIARIA com o BNDES; 

1 1 1  - naa promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilíbrio 
econornicafinanceiro da BENEFICIARIA; e 

IV - tomar todas as providências necessitrías para garantir a atendimento da 
finalidade da presente aperaqão, nas terrno~ da CIBusula Primeira do 
presente CONTRATO. 

A OPI e a JEQUITIBA não poderao transferir quaisquer de suas açóes ou 
direitos de subscríçaa na BENEFICIARIA, nem tarnpauco a QDB deixará de 
controlar direta ou indiretamente a OPI, sem a previa autariza$ão do AGENTE 
FINANCEIRO e do BNDES. 

CLÁUSULA DÉCIBAA SEGUNDA 
RESPQN5AEJILU3ADE NA SUCESSÃQ EMPRESARIAL 

Na hip~tese  de sucessão empresarial, os eventuais sucessores da 
BENEFICIARIA responderão solidariamente pelas obrigaçbes decorrentes deste 
CONTRATO. 

M o  se aplica a dispasta no "caput" desta Clduçula se houver a prévia 
ãnugncla do AGENTE FINANCEIRQ ao afastamento da solidariedade na cisso 
parcial. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA 
CONDIÇ~ES DE UT~LIZACAQ DO CREDITO 

A utiliraqã~ do cr&dita, aiém da cumprimento, quando apiichvel e no que 
couber, das condições previstas nos artigos 5 O  e das "DISPOSIÇÕES 
APLICAVEIS A 0 5  CONTRATOS DO BNDES" mencionadas e das estabelecidas 
nas "NORMAS E IMSTRUÇ~ES DE ACOMPANHAMENTO", a que se refere o 
artigo Za das mesmas "DISPOSIÇÕES", fica sujeita ao atendimento das seguintes 
condições: 

i - Para utilização da primeira parcaia do credito: 



a) comprovação, em relação a este CDiJY'RA'rTL e acs 
CONTRATOS DE GARANTIAS (exceta os instrumentos 
contratuais relativos as GARANTIAS mencionadas nos incisoç 
V111 e IX da Cláusula Sktima), conforme aplicável, (i) das suas 
efetivas celebrações, par todas as partes e respectivos terceiros; 
(ii) dos seus registras perante os cartórios competentes (quando 
for o casa) e da reraliza~ãto das demais formalidades especificas 
previstas nas referidas GARANTIAS (exceto nas GARANTIAS 
mencionadas nos incisos VII1 e IX da Cláusula Sétima); e (iii) de 
suas plenas validades e eficácias; 

b) carnprovag;ãa da regular auerbagãa da Concessão d e  Direita 
Real de Uso do irndvel onde será construida a ARENA, conforme 
preconiza a artigo 1.369 do C~digo Civil Brasileira, pelo 
Municipia de Sáa Paulo em favor do CLUBE, e da subsequente 
cessão da titularidade da Concessão do CLUBE para ci FUNDO, 
com a auioriza$ãa do Municipia de São Paulo, na matricula do 
referido irnbvel, perante a oficio competente do Registro Geral de 
Imóveis; 

c) inexistência de qualquer fato que, a critério do AGENTE 
FINANCEIRO @/ou do BNBES, venha alterar substancialmerife a 
situação ec~nôrnico-financeira da BENEFIC(ÁRIA ou que possa 
comprometer a execução da empreendimento ara financiada, de  "! j/' > 

" ,&> 

forma a altei-a-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos 
previstas nu projeta aprovado pelo AGENTE f INANCEIRQ e 
pela BMDES; 

d) abertura, pela BENEFICIARIA e pelo FUNDO, da CONTA 
DESEMBOLSO e demais CONTAS DO PROJETO junto ao 
AGENTE F1 NANCEIRO; 

e) inexistência de inscri~ão da BENEFICIARIA no Cadastro de 
Empregadares que tenham tnantido trabalhadores em condições 
analagas a de escravo, instituida pela Portaria Interrnínisterial no 
2, de 12.5.2011, do Ministério do Trabalho e Emprega - MTE e 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
a ser verificada mediante consulta na infernef, no endereça 
www.rnte.gov.br; 

carnprovaçáa da contratação dos seguras mencionadas na 
CIAusula Nona, incíso XLI acima; 



g) comprovação da celebraqãa de instruonerto de divida 
subordinada, no valor de R$ 50.000.000,UU (cinquenta milhões 
de Reais), entre a QPI (ou outra empresa pertencente ao mesmo 
grupo econdmico) e a BENEFICIARIA ou da integralizaçáu de 
Quotas Mezanino no FUNDO pala ODB ou OPI no valor de R$ 
50.OQO.OOQ,00 (cinquenta rnithúes de Reais); 

h) compravaqâo de inexisf@ncia de iriadimpternento com a União, 
seus brgáos e entidades das Administrações direta e indireta, 
mediante a apresentação de declaragãá da BENEFICIARIA, 
firmada par seus representantes legais, sem prejuizo das 
obrigaçães cuja cornprova~ãu de adirnplernento deva ser feita 
por interrnedio de certidão, em razão da Iegislaç8a vigente, quais 
sejam: 

(i> Certidão Negativa de Debito (CND) ou Certidao Positiva 
de Débito com Efeitos de Negativa de  Debitas (CPD-EM) da 
BENEFICIARIA, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, por meio da internet, a serem extraidas pela 
BENEFICIARIA no enderego ww.receitã.fazenda.g~v.br e 
verificadas pelo AGENTE FINANCEIRO nu mesma (a& 195, 5 
SO, da Canstitui$ão Federal; art. 47 da Lei no 8.212, de 24.7.9í; 
art. 71, § ZO,  da Lei n" 8.666, de 21.6.93; art. ?O da Lei nu 8.870, 
de  f5.4-94; art. 23 da Lei no 971 1, de 20.1 1.98; Inst ruçib 
Normativa nu 97112009. Der 1311 .lf2U09, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, publicada no Dihxia Oficial da União em 
17.7 1.2009; art. 257 do Decreto no 3.048, de 6,5.99); 

( í i )  Comprauãnte de que a BENEFICIARIA esta em dia com 
a entrega da Relação Anual de Inforrnaqães Sociais - RAIS 
(artigo 362, parágrafo lu, da Cansulidaçao das Leis do Trabalho 
- CLT; Decreto n , O  76.900, de 23,12.1975); 

(iii) Compravaqáo de que a BENEFICIARIA esta em dia com 
as obrigaqões relativas ao FGTS, mediante apresentaç3o de 
Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CAIXA, 
cuja autenticidade deverá ser verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO, no endereço iivww.caixa.gov.br (Lei n.' 9.01 2, de 

v 
iS 

30.03.95; Lei n . O  8.036, de 11.05.90; Circular Caixa n" 392, de 
25.10.2006); e 

(iv) Cornprovag3o de quitação de tributas e contribuir;Ges 
federais, mediante apresentãr;Ga de Certidao Conjunta Negativa 
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(ou Positiva com Efeito de Negativa) de '~ebitos 4elatibos a 
Tributos Federais e h Divida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal, por 
meio da ínternet, cuja autenticidade deverá ser verikada pelo 
AGENTE FINANCEIRO nos endereços 
ww.receita.fazenda.gov.br ou ww,pgfn.fazenda.guw.br (Lei nu 
72.309, de 9.8.20"r0, Decreto na 99<476, de 24.8.90, Decreto nQ 
5,586, de 19.19.2005, Portaria Conjunta PGFNISRF na 3, de 
2.5.2007, e lnstruqãa Narmativa RFB nu 7'34, de 2.5.2007). 

h) Apresentação dos seguintes documentos refacianados ao 
PROJETO: Alvará de construção do projeto rnadifiçativo; 
Declaraqão da Eletropaula sobre as adequações no sistema e prazo 
previsto para atendimento; Planilha orçarnenfAria e relatoria de 
evoluqãa assinados; Eventograma pbs-copa assinado; Projeto 
Madificativa aprovado assinado. 

1 1  - Para ~tilkaçaa de parcela superior a 20% (vinte por cento) do crkdita: 

a) apresentação da projeta executivo da ARENA aprovado pela 
FIFA, acompanhado de: 
0) dedaraçao expressa da autor do projeta executiva, sob 
pena de responçabiilzaçãa pessoal, de  que todas as trabalhos f: C - I 
grGficus, especificações , orçamentos e d~rnais documentos b 
técnicos relacionados com a abra, contém assinatura e número 
do registro na Cons~lhu Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA) dos seus responsáveis técnicos, nos termas da artigo 
14, da Lei no. 5. f 94/66; 

(ii) anotaçgo de Responsabilidade TBcnica (ART) dos 
autores de todas os documentos 'tBcnicos reiacionados com a 
obra, incluindo os projetos de engenharia e arquitetura, os 
orçamentos, especificações técnicas, cadernos de encargos, 
memariais descritivos, conforme estabelece o artigo ' i 0  da Lei no. 
649611 977; 

tiii) declaração expressa d e  prafissionai de engenharia de 
que as projetos da arerias atendem, no que couber, aos 
requisitas previstos na Portaria do Ministro d e  Estada do Esporte 
na. 124/2009, relativa ao Decreto no. 6,79512009, que 
regulamenta o artigo 23 da Lei no. 10.67112003 (Estatuto do 
Torcedor); e J 

i ' "  >,< , , , <  ,. \<, , .  , ,  , ....." ' i  
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(iv) declaração expressa de profissional de engenharia de 
que os projetos atendem as condiçães impostas pelas 
concessionarias de serviços pUblicos de saneamento, energia 
elétrica e telefonia. 

b) apresenta$a do pronunciamento da TCU acerca do projeto 
executivo da ARENA, de acordo com o disposta na Acórdao 
no 08451201 1, de 06 de abril de 201 1 ,  do Tribunal de Contas da 
União - TCU; e 

c)  apresentaçsa do contrato firmado com empresa independente 
para auditar a execução fisico-fjnanceira dos investímentas. 

I I I  - Para utilização de parcela superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do 
credita: 

a) agrovaçâa dos projetos basico e executiva da ARENA pelu 
Corpo de Bombeiros; 

b) apresenta$% do contrata firmada com entidade certificadura de 
Qualidade Ambienta1 reconhecida internacionalmente e/ou 
acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, NormaIizaqãa e 
Qualidade Industrial - INMETRO, com vistas à obtenção de 
certifica~áo para a PROJETO; e 

c) curnprovaç30, em relação aos CONTRATUOS DE GARANTIAS 
mencionados nas incisos Vtl! e IX da Cihusuia S&tErnã, conformtr 
aptic8ve1, (i) das suas efetivas celebrações, par todas as parieç e 
respectivos terceiros; (li) das seus registras perante as cartórios 
competentes (quando for a caso) e da realização das demais 
formalidades especificas previstas nas referidas GARANTIAS; e 
jiií) de suas plenas validades e eficaciãs. 

lV - Para utilizaçao de cada parceia do crkdito pasteriar A primeira: 

a) carnprovaçâo, em valor correspondente Iiberagãa 
anteriormente efetuada, da integra~izãção de Quotas Seniores do 
FUNDO ou na quitaçao de empréstimos-ponte ou muttios 
contraidos peja BENEFICIARIA com a finalidade de integralizar 
Quotas Seniare'es do FUNDO. A integrafização ou quitação acima 
mencionadas devem ser efetivadas em prata de  ate 30 (trinta) 
dias da iiberagão de cada parcela do crédito. 



V - Para utilização de cada parceia do credito: 

a) inexist6ncia de qualquer fato que, a crithrio do BNDES, venha 
alterar substancialmente a situação ecun6rnico-financeira da 
BENEFICIARIA ou que possa comprometer a execução do 
empreendimento ara financiado, de forma a alterá-lo ou 
impossibilitar sua realiraçau, nos termos previstos na projeto 
aprovado pelo AGENTE F1NANCEIRO e p e l ~  BNDES; 

b) cornprova$ãa de a BENEFICIAR IA haver aplicado no PROJETO 
a parcela do crédito anteriormente utilizada, de acorda com o 
estabelecido no Quadro de Usos e Fontes aprovado pelo 
BNDES; 

c) apresentãqãa, pela BENEFICIARIA, ao AGENTE FINAMCEIRO, 
de Certidaa Negativa de Débito - CND ou Certidáa Positiva d e  
Debito com Efeitos de Negativa - CPD-EN, expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal cio Brasil, por meio da IMTERNET, 
a serem extraidas pela BENEFICIARIA no anderep 
www. receita.fazencfa.gav. br e verificadas pelo AGENTE 
FINANCEIRO na mesmo; 

I 

, ?  
> > d) cornprova@o de regularidade de situaqão do PROJETO perante ,, 

os brgãas ambientais, au quando tal comprovação já tenha sido ' 

sipreçentada e esteja em vigor, declaração da BENEFICIARIA 
sobre a validade de tal documento; 

e) cornpravaçao da validade do Termo de Compromisso Ambienta] 
nP 14312Q.t 1, expedido pela Secretaria Municipal do Verde e Meia 
Ambiente em 24 de maio de 201 1 e aditada em 29 de nuvernbro 
de 207 1; 

f) cumprimento pela BENEFICIARIA, quando cabível, ao disposto 
em quaisquer manifestações proferidas pelo Tribunai de Contas 
da Uniao - TCU, que repercutam no PROJETO (para efeitos 
deste item, o AGENTE FIPIANCEIRQ encaminhara a 
BENEFICIARIA para ciência as documentos recebidos do TCU 
que repercutam no PROJETO, que deverá declarar 
expressamente o seu conhecimento da tear dos referidos 
documentos); e 
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g) inexist&ncia de comunicação formal emitidz pelo Grupo 
Executiva da Capa da Mundo UFA 2014 - GECQPA informando 
o descumprirnento dos cçtrnprornissos relativos ao entorno da 
empreendimento apoiado, conforme pactuados na Matriz d e  
Respe}nsabilidades da Copa do Mundo F1FA 2014. 

c~Ausu~a DECIMA QUARTA 
LIQUIDACAU AMTEClPADA DA D ~ D A  f DAS AMORTIZAÇUES 

Em qualquer hipbtese de amortizaçao extraordinhria da divida, inclusive nus 
casos previstos na CIBusula Nona, incisos XVII e XVIII, o pagamento parcial 
antecipado seri imputada proporcionalmente As prestaçDes vincendas do principal 
(e, consequentemente, em relação aos juras aplicáveis), observada a ordem 
natural das prestaçães e mantidas as respectivas datas de vencimentci, sem 
aplicação de quaisquer multas, correqões dou  penalidades. 

PARÁQRAFQ PRIMEIRO 

Na Iiquidaqão antecipada da divida, serão mantidas, até a data final prevista 
contratualmente para a liquidação normal da debito, as abrigaçães contratuais de 
fazer ou nau fazer assumidas pela BENEFICIARIA, espacificamente as seguintes: 
(a) realizar o PROJETO objeta da colaboração financeira concedida; e (b) facultar 
ao AGENTE FINANCEIRO a acornpanf-iar a execução do PROJETO, nos termas 1 7 

da legislaçâu aplicAvel. :si 

Na hipútese de 1iquidat;ãa antecipada total da divida da FINANCIAMENTO, 
as GARANTIAS serão liberadas pela AGENTE FINANCEIRO. 

TarnbBrn poder& ensejar a liquidaçâa antecipada da dívida a acorr&nciã de 
desapropriação, confisco ou pratica, por qualquer autoridade, de qualquer ato com 
o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionakar, desapropriar ou de qualquer 
moda adquirir, cornpulswiaimente,, a Concessão do Direito Real de Usa do irnbvel 
efau a ARENA. 

;X 



Na ocorrência de inadirnplernento das abrigaqães assumidas pela 
BENEFICIARIA será observado, sempre quando aplicável e no que couber, o 
disposto nas artigos 4.1 a 47-A das "DISPQSIÇÕES APLIC~VEIS AOS 
CONTRATOS DO BRIDES". 

CLAUSULA D€C~MA SEXTA 
MULTA DE AJUIZAMEPJTO 

Na hipdtese de cobrança judicial da divida decorrente deste CONTRATO, a 
BENEFICIÁRIA pagará multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e encargos 
da divida, além de despesas extrajtjudiciais, judiciais e honar;iirlas advacaticlos, 
devidos a partir da data de propositura da medida judiciaj de cobrança. 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

Observada o periodo de cura prevista neste CONTRATO, ci AGENTE 
FI NANCEI R 0  poderá declarar antecipadamente vencido este CONTRATO, com a 
sustaçáo de qualquer desembolso e imediata exigibilidade da divida, 
independentemente de avisa, notificação judicial ou extrajudicial, se for I ! 4: 

comprovada a acorrGncia de qualquer das seguintes eventos: %,r 

a) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em qualquer 
aspecto retevctnte, quaisquer das declarações prestadas pela 
BENEFICIARIA no arnbita da presente CONTRATO; 

b) extinçao, liquidação, dissolugão, insolvência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, pedida de autofatência, pedida de falGnciã não elidido na prazo 
legal ou decretação de falência da BENEFICIARIA, do FUNDO ou de 
garantidores que nau a CLUBE, nas Sermos das GARANTIAS, observada, i 

nesta hipútese, a possibilidade de substituição das GARANTIAS, a critbrío 
exclusiva do AGENTE FINANcEIRu; Y 

c)  a ocorrência de qualquer falo relevante que, a criterio do BMDES e/ou do 
AGENTE FINACEIRQ, possa comprometer a execu~ão cio PROJETO, de 
forma a impossibilitar a sua realiza$& nos termos previstos no projeto 
aprovado pela FIFA e, consequentemente, sua participaqão nos jogos da 
Copa da Mundo 2014; 



d) a existência d e  sentença condenãtbria t rar~~i iada om juls,-do em razão da 
prática de atas, pela BENEFICIARIA, que importem em trabalho infantil, 
trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente; 

ej a alteração do controie acionáriri da BENEFICIÁRIA ou a transferência, 
parcial au total, das obrigaqões decorrentes deste CONTRATO, sem a 
previa autorizapo do AGENTE FI RIANCEI RQ, ressalvada o disposta na 
Clausuia Decima Primeira, Paragrafo Único; 

f) a inciusão, em acordo socieZ&ria, estatuto ou contrato sacia! da 
BENEFICIARIA, ou das empresas que a controlam, apiis a aprovagao da 
operação peta CAIXA, de bispositiido peIo qual seja exigido qubrum especial 
para deliberaçao ou aprovação de matérias que limitem au cerceiem a 
controle da BENEF~C~ARIA pelos respectivos controladures, ou, ainda, a 
inclusão naqueies documentos, de dispositivo que importe em: {i) rrrstriqões 
h capacidade de crescimento da BENEFICIARIA ou ao seu 
desenvolvimento tecriológica; e ( i i )  restri~ões ou prejuizo a capacidade de 
pagamento das abrigaçãivs financeiras decorrentes desta operação; 

g) a constituiçáo voluntária pelos reçpedivos garantidores, sem a prévia Jq 
autorizaçao do AGENTE FINANCEIRO, de gravame sobre o(s) bernjns) e 
direito(s) dado(s) em garantia ao AGENTE FINANCEIRO e enumeradas na 
Cl2usula SBtirna, exceção feita: (i) Gqueks autorizadas neste CONTRATO 
ou de outro moda pelo AGENTE FINANCEIRO; e (ií) as hipotecas de  grau 
superior constituidas sobre a irntjvel referido na CIausuIa SEttirna, inciso IX, 
do presente CONTRATO e dado em garantia ao AGENTE FINANCEIRO; 

h) a decretação de vencimento antecipado de qualquer divida da 
BENEFIC~ARIA com instituiçües financeiras em montante iguai ou superior 
a R$ 4O.QOO.QOD,00 (quarenta milhões de Reais) ou seu equivalente em 
outras moedas, ou (b) protesto legitimo de titulos contra a BENEFICIARIA, 
cujo valor global ultrapasse R$ 40.QQO.OOQ,QO (quarenta milkães de Reais) 
ou seu equivalente em outras moedas, salvo se, em arnbas as hipdteses, 
realizado por erra ou ma-f6 de terceiro, desde que validamente comprovada 
pela BENEFICIÁRIA, bem coma se suspenso, cancelada ou ainda se 
prestadas garantias em juiza, em qualquer hiputese, no prazo máxima de 
30 (trinta) dias carridas contadas da data em que for recebida aviso escrito 
enviado pelo AGENTE EFINANCElRQ; 

i) se este CONTRATO, quaisquer das GARANTIAS efou o CONTRATO DE 
SUPORTE, aid ainda qualquer dacumerito a eles relãcianados ou qualquer 
uma de suas disposiir;ões substanciais forem revogados, rescindidos, se 
tornarem nulos ou inexequiveis, de forma a subtrair a validade ou eficácia 

r ' /  
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da FINANCIAMENTO, a tal efeito nBo for ssnado no prâzc de 30 (lrintaj 
dias cantado da recebimento pela BENEFICIÁRIA de notificação do 
AGENTE FINANCEIRO, em cada caso, de forma que afetem de maneira 
adversa a capacidade da BENEFICIARIA da cumprir com as respectivas 
obrigaçãers ligadas ao FINANCIAMENTO; 

j) inadimplemento, da OPI, da ODB ou da JEQUITIBA, das obrigações 
mencionadas no CONTRATO DE SUPORTE, nas condiçães e no prazo ali 
estipuladas, não sanado dentro do prazo de 15 (quinze) dias uteis contados 
da data da recebimento pela BENEFICIARIA da notifica~ãa de 
inadimplemento a ser enviada pelo AGENTE FINANCEIRO; 

k) caso a AGENTE FINANCEIRO solicite ao FUNDO a substituil;âo do 
CLUBE, na qualidade de  operador e cornercialtizadar da ARENA, nas 
hlpbteses grevistas na contrato de carnercia[iaai;ao, e tal substituiç~o não 
ocorra no prazo de f80 (cento e oitenta) dias canfadas da solicita~ão do 
AGENTE FIPIANCEIRQ apds a data em que a destituição do CLUBE seja 
contratualmente aclrnisçivel nos termos de tal instrumento, prarrogaveis por. 
igual periada par motivo justificado; 

0 casa a BENEFICIARIA elou o FUNDO deixem de destinar 50% (cinquenta .. 
por cento) do resultada operacional liquido do PROJETO, durante o periodo 
de carência da FINAMC1AMENT0, para a aceleração da pagamento do 
FINANCIAMENTO; 

rn) casa a BENEFICIÁRIA elau o FUNDO deixem de destinar 50% (cinquenta 
por cento) dos recursos que seriam distribuidos ao CLUBE, na posição de 
quotísta jiinior da FUNDO, para aceleraçáo do pagamento do 
FINANCIAMENTO, ãíé que a saldo do FINANCIAMENTO seja de R$ 
200.00Q.000,00 (duzentos milhões de Reais); 

n) o descurnprimento pela BENEFICIARIA de qualquer obrigação legal ou 
convencional prevista neste CONTRATO ou nas CONTRATOS DE 
GARANTIA; 

o) alienaç3o ou oneraçáa de ativas relevantes da PROJETO que não em 
decorrgncia (i) da cornercializagão das Certificados de Incentivo ao 
Desenvalvirnento - GiDs, ou ainda (!i) da exploração comercial da ARENA, 
incluindo-se nessa exploraçáa comercial, sem IirnitãqBo, a comercializaçãa 
de  ativos da ARENA, tais corno venda de naming rights, espaqcis 
publicitárias, espaços para lojas e restaurantes, camarotes, cadeiras e 
assentas em geral, dentre outros bens e direitos passíveis de 
cornercializaç3o em estádio de futebol ou arena rnultiuso 
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("PROPRIEDADES COMERCIAIS"), ou ainda a lr_lca$Cir~, ~ic;~~frurc, cessão, 
conce~sãa ou subconcessao de usa de tais PROPRIEDADES 
CQMERCtAlS ou de suas respectivas áreas, observadas as demais 
abrigagões ou disposições previstas no presente CONTRATO ou nos 
CONTRATOS DE EARANTtA; 

p) o descurnprimenta pelas INTERVEPIIENTES ANUEHTES &ou pela 
BENEFICIARIA de obrigaçáo prevista no item (XI), Parágrafo Nono, da 
Ciausula Ohcirna deste CONTRATO; e 

q} A nau constituição da CONTA RESERVA até a extinção da CONTRATO 
DE SUPORTE. 

O AGENTE FINANCEIRO declarara antecipadamente vencido este 
CONTRATO, com a sustaçãù de qualquer desembulso e imediata exigibilidade da 
divida, independentemente de aviso, ncrtificagãro judicial ou extrajudicial, se for 
comprovada a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: 

a) a aplicação dos recursos do FINANCIAMENTU em finalidade diversa da 
prevista rio PROJETO, sem preiuizo de a AGENTE FIMANCElRO 
comunicar esse fato ao Ministeria Pribiica Federal, para os fins e efeitos 
da Lei no 7.492, de 16.06.86; e 

b) em caso de diglarnaçáo como Deputado(a) Federal ou SenadorCa), de 
pessoa que exerça ftrnçGo remunerada na BENEFICIÁRIA, ou esteja 
entre as seus prapriethrias, controladores ou diretores, pessoas incursas 
nas vedaqütrs previstas pela Canstituiçá~ Federal, artigo 54, incisas i e 
I I .  

CLAUSULA DECMA OITAVA 
VENCIMENTO EM D1AS PJÃQ ÚTEIS 

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que 
ocorra em sábados, domingos ou feriadas nacionais, estaduais, distritais ou 
municipais, inclusive as bancárias, ser& para todos os fins e efeitos deste 
CQNTRATQ, deslocado para o primeiro dia iltil subssquente, sendo os encargos 
calculados at6 essa dataci, e se iniciando, também a partir dessa data, o periodo 
seguinte regular de apuração e ciílculo dos encargos deste CONTRATO. 
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Para efeito do disposto nu "caput" desh CI&risui~, 53lvo brspcsiçata 
expressei em contrário, serão considerados os feriados do lugar onde estiver a 
sede da BENEFICIARIA, cujo endereço estiver indicado neste CONTRATO. 

A BENEFICIARIA autoriza o AGENTE FIMANCEIRO e o BNDES, por seus 
representantes ou prepostos, e/ou os Órgãos de Controle e Fiscalização Federais, 
a realizar ampla fiscalização da aplica@u dos recursos previstos para a execu$ão 
do PROJETO, franqueando o livre acesso aos documentos relativos a esses, bem 
coma aos locais onde estejam sendo desenvolvidas as atividades relacionadas 
aos empreendimentos. 

A BENEFICIARIA expressamente autoriza o AGENTE FINANCEIRO, 
durante a vigência deste Contrata, a solicitar e receber Informações acerca da 
existgncia ou não de registras no CADIN a seu respeito. 

A BENEFICIARIA declara ter ciencia d e  que a AGENTE FINANCEIRO, bem 
como as demais instituiçúes financeiras, par força de deterrninaçao da Conselho 
Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, esta obrigada a prestar irifurrnaçães ao 
BACEN sobre a situaç3a contábil deste e de todas as créditos de sua 
responsabiiidade, sendo essas infomações consotidadaç nu sistema Central de  
Risco de Crgdito, na forma da Resoluçaa ÇMN n a 3.658, de .17 de dezembro de 
2008, cujo gropúsíto is permitir ao BACEN a supervisão indireta da solvencia das 
insti-tuiqdes integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

A BENEFIC~AR~A e as lNTERVEPI1EN"TES ANUENTES desde jG autorizam 
o AGENTE FINANCEIRO, da forma irrevogavel e irretratave!, a prestar quaisquer 
dadas, inforrnaqães e apresentar quaisquer d~cumentos relacionadas ao presente 
CONTRATO e ao PROJETO aos Úrgaos de fiscalizaçãa elau de controle externo 
elou judicante, requeridas pelos Úrgaas fiscalimadores, tais corno, mas não se 
Iírnitanda ao Ministerio Piibiico, BNDES, CGU e TCU. 

A BENEFICIARIA expressamente autoriza o AGEPITE FINANCEIRO e o 
BNDES, de forma irrevoggvel e irretratavel, a consultar as informagães sobre a 
CONTA DESEMBOLSO e demais CONTAS DO PROJETO. 

As autorizações acima mencionadas serao automaticamente estendidas a 
qualquer outra entidade que, no cursa deste CONTRATO, venha a substituir, em k l i  

sua competência e funçao, os Qrgãos regulatdrioslfíscaiiradores acima J 
mencionadas. i ; 



Sem prejuiza das demais declaraç6es e garantias aqui prestadas, a 
BENEFICIARIA, e cada uma das INTERVENIENTES ANUENTES, 
indívidualmente, declara e garante que: 

I - 0 AGENTE FINANCEIRO não detem competência ou atribuiqão para 
fiscalizar a atuação da BENEFICIARIA nos procedimentos para 
contrata~ão de terceiros, estando isenta de toda e qualquer 
respclnsabitidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais 
procedimentos; 

I 1  - Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada ao 
AGENTE FINANCEIRO casa ocorra alteração de PROJETO e que esta 
seja irnptementada sem aprova$2o expressa deste AGENTE 
FINANCEIRO; 

111- A BENEFICIARIA tem pleno conhecimento de que o acompanhamento 
da execuqZio do objeta do CONTRATO é efetuado por engenheiros e 

S arquitetos do AGENTE FINANCEIRO ou prepostos. cuja finalidade, 
especifica e exclusiva, e a aferição da ciplicaçáo das recursos 
desem bolsados ou a desembolsar; 

!V e A BENEFICIARIA tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
t4cnica ao empreendimento pelo AGENTE FINANCEIRO B feita 
exclusivamente para efeito de inspeção visual para verifiçaçga da 
âplicagáo dos recursos, ngo se configurando em fiscalizaqão ou em 
quatquer responsabilidade técnica peta execu$ão das obras ou serviços 
acompanhados pelo AGENTE FtNANCElRO ou prepostos; 

V - Esta autorizada, nos termos da lei e de seus documentos 
organizacionais a celebrar o presente CONTRATO, assurninda as 
obrigat;ães financeiras e nao financeiras decorrentes, bem como a 
cumprir todas as disposições deste CONTRATO e das CONTRATOS 
DE GARANTIA de que e parte; 

Vll - pessoa capam e a celebrar;ao e a execução deste CONTRATO e dos 
CONTRATOS DE GARANTIA de que 4 parte não infringem nem violam 
nenhuma disposição de seus dacurnentos urganizacionais ou das leis e 
das regulamentos a que se submete; 



VI11 - Qs signatários da presente CONTRATO iAn padores ~3 fsrarn 
devidamente autorizados a celebra-lu, vinculando a BENEFICIARIA e 
as INTERVENIENTES ANUENTES, de acordo com as seus respectivos 
termos; 

IX - Todas as apravações, consentimentas, registros ou demais medidas de 
qualquer natureza que porventura sejam necessirias para ci celebragão 
deste CONTRATO e das CONTRATOS DE GARANTIA foram tomados 
e obtidos, e tasfia em plena vigor e eficaçia, gela BENEFICIARIA e 
1 NTEEREN [ENTES AN UENTES, especialmente em relãçao validade 
e exequibilidade do presente CONTRATO e dos CONTRATOS DE 
GARANTM; 

X - A celebração deste CONTRATO e dos CONTRATOS DE GARANTIA 
não infringe nem viala qualquer disposi$ao ou clausula contida em 
qualquer acorda, contrato ou avença de que a BENEFICIARIA ou as 
INTERVENIENTES ANUEPITES sejam parte, nem causar&, salva 
conforme aqui previsto, a rescisão ou vencimento antecipado da 
qualquer um desses instrumentos; 

XI - Nau existe quatquer dispaçi@a ou ci%usula contida em quaiquer . 1 d >  

acordo, contrato ou avensa de que a BENEFICIARIA ou as 1.: 
INEERVENIENTES ANUEMTES sejam parte que contenha 
impedimento de qualquer natureza que vede a constituiçáo das 
garantias previstas neste CONTRATO pela BENEFICIARIA e as 
INTERVENIENTES, em favor do AGENTE FINANCEIRO: 

XII - Os bens mencionadas na Cllrjiusuia Shtima se encontram na posse 
mansa e pacifica da BENEFICIARIA &ou INTERVENIENTES 
ANUENTES, conforme o caso, livres e desernbara$ados de quaisquer 
ãnus, inclusive fiscais, ressalvados as Ônus que já sejam de 
conhecimento do AGENTE FINANCEIRO na data da celebração deste 
contrata, eiencados no Anexo V; e 

Xlil - A BENEFICLARIA e os INTEVERNIENTES declaram cumprir todas as 
condiciancinteç para a cantratação dispostas na Decis3o de Diretoria 
BNDES, ou seja, a Decisão na 69212013, de "1 de junho de 201 3 e na 
Deçís3a no 1.18912012, de ?9 de novembro de 2013. 



CAIXA* 
ECONOMICA 
FEDERAL 

Poderá a AGENTE FINANCEIRO ceder ou de outra forma transferir, seus 
direitos e obrigações como Banco Repassador, ou qualquer parte deles, para 
qualquer outra parte, que a sucedera em tadas os seus direitos E! abrigaçdies, 
desde que com a previa e expressa concardância do BNDES, sendo certa que 
nau poderá ocorrer a cessão das GARANTIAS ciesacornpanhadas da cessão do 
respectivo crédito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
FORO E LEI APUCAVEL 

Fica eleita, para dirimir todas as questões decorrentes deste CONTRATO, o 
faro da Seção Judiciaria da Justiça Federal da Cidade de São Paulo, Estada de 
Sáa Paulo, com exclusão de todos os outras, par mais privilegiados que sejam. 

Este CONTRATO serã regido gelas leis brasileiras. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
SUSPEMSÃU DA LIBERBÇÃO DOS RECURSOS 

h Poderá o AGENTE FINANCEIRO, em caso de cornunicaç3u encaminhada 
por qualquer de seus Orgãoç de controle apontando irregularidade no PROJETO, 
suspender a liberação de recursos ou glosar OS vaiares que correspartdam As 
irregularidades, at& a esclarecimento definitiva da gendenciã que, em se 
confirmando, paderh acarretar a r e d u ~ a o  do valor da financiamento, na mesma 
proporção. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 

Todas e quaisquer natificaçlies ou quaisquer outras cornunicagões exigidas 
ou permitidas nos termas deste CONTRATO seria realizadas par escrito, 
mediante entrega pessoal, por fãc-simiie, mensagem eletronica (e-mail), serviço 
de entrega especial ou carta registrada, sempre com comprovante de 
recebimento, endereqados 2 parta pertinente em seu respectivo endereço, 
conforme indicado abaixo, ou em um outra endereço que tal parte possa informar 
as outras partes atmues de notificar;ãa. t 

SE a BENEFICIAR~A: 
C/ 
J 

End.: Rua Iguaterni, no ?SL j9" andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 



At.: Mauricio Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio CAsar C;t~npgnP,=l de &!meida 
-1.: (1 I )  3733-0370 
f ax: ('i?) 3?33-0360 
E-rnail: rnribeirom br1trust.carn. br; r~ornes@brltrust .carn. br; 
k r n ~ a n  ha@brItrust.com .br 

Se ao AGENTE EIMANCEIRO: 
End.: GECQA - GN Gestão de Credito Saneamento e infraestrutura SBS 
Quadra 04, Lotes 314 - Ed. SedelMZ, 1 2 O  andar, CEP 70092-900, Brasilia - 
DF 
At,: Lourival Martins de Lima 
"TI,: (61) 3206 - 9343 
Fax: (61) 3206 - 9720 
E-rnail: gecaa@caixa.aov. br 

Se à 0P1: 
End.: Praia de Batafogo, 300, i?' andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 22250-040 - Ria de Janeiro - RJ 
At.: Marcela Eirehmer 
Te!.: 1 I 3096-81 83 
F ~ x :  I 1  3096-8894 

se a JEQUITIBA: 
End.: Rua Iguatemi, no 151, 79" andar, itãirn Bibi, São Paulo SP, CEP 
01451-01 1 
Ai.: Maurieia Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio Cesar Campanha de Alrneida 
Te[.: (1 1) 3133-0370 
Fax: (1 1 ) 31 33-0360 ; 
E-rnail: mribeiro@brltrust.cam.br; rpmes@brltrust .com. br; c 
jcamganha@brltrust.com.br I 

Se ao CLUBE: 
End.: Rua São Jorge, no 777, Tatuapè, S ~ Ú  Paulo - SP, CEP 03087-000 
At.: Mária Gobbi Filho 
Tei .: (I i) 2095-3000 
Fax: (1  'i ) 2095-3001 
E-rnail: presidencia@sccorinthians.c~m~ br 

i 

Se ao FUNDO: 
End.: Rua lguaterni, no 151, 19' andar, 12airn Bibi, Sao Pauiu - SP, CEP 
01 451-01 7 
At.: Mauricio Ribeiro; Rodriga Gomes 



Te].: (-í i) 3 i  33-0370 
Fax: (1 1 )  3133-0360 
E-rnail: rnribeirua brltrust .com. br; rqornes@brltrust .com& 

As carnunica~;ães realizadas par mensagem eletranica (e-maíl), no 
endere~o eletriiriíco indicado acima, ser30 v&Iidãs e consideradas entregues na 
data do recebimento das mesmas, desde que o remetente receba resposta do 
desf inataria. 

Todas e quaisquer natifica$ães, instruções e comunicações nas termos 
deste CONTRATO serão validas e consideradas entregues na data do 
recebimento das mesmas, conforme comprovados atravks de recibo assinado 
pelo desiinatario, da entrega da notificação judicial ou extrajudicial ou, na caso d e  
envia por fac-simife ou entrega de correspondência, atravgs do relatório de 
transmissão au comprovante de entrega. 

Qualquer altera~áa na5 inforrnaçães constantes acima dever6 ser 
informada i outra parte, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 
da sua acorrGncia. 

As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser abjeto de 
execuç3o especifica por iniciativa d e  qualquer das partes, nos termos do disposto 
nos artigos 46?, 632 e seguintes do Curfigo de Processo Civil. A s  obriga~cies de 
fazer ou não fazer aqui assumidas serão exigiveis à BENEFICIARIA atE? o 
pagamento integral do seu débito para com o AGENTE FINANCEIRO. 

GLAUSULA VIEESXMA SEXTA 
IMDEPENDENCIA DAS CLAUSULAS 

Se qualquer item ou clhusula deste CONTRATO vier a ser considerada 
ilegal, inexequivet ou, par qualquer motiva, ineficaz, todos os demais itens e 
clausulas permanecem plenamente válidos e eficazes. 

As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo passivel, 
item ou clarssulci que, conforme u caso, venha a substituir o item au cláusula 
declarada ilegal, Inexequivel ou ineficaz, considerando o objetivo das partes na 
data de assinatura deste CONTRATO, bem Gamo o contexto no qual a item ou 
cl5usula ilegal, inexequivel ou ineficaz fui inserido. 



CAMA 
ECONUMICA 
FEDERAL 

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA 
WESPOMSABltfDADE POR ENCARGOS E DESPESAS 

Correrão por conta da BENEFICIÁRIA todos os encargos e despesas 
razo2veis e canaprovadamente iincarridos pelo AGENTE F t NANCEI R 0  relativos a 
este CONTRATO e 3 formalização, cobrança e realização das garantias, inclusive 
as despesas de registro e averbaçáes nos Cartbrios competentes, mesmo na 
hipfitese de cancelamento parcial ou total da crédito aberto. 



ANEXO I 
MATR~CULA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO AGENTE 

FINANCEIRO 



CAlW A 

FCONOMICA 
FEDERAL 

ANEXO I1 
MATR~CULA DO IMUVEL HIPOTECADO AO AGENTE FINANCEIRO 



CAIXA? 
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ANEXO III  
QUADRO DE USOS E FONTES 



ANEXO !V 
SEGUROS DE C ~ Ç Ã O  DA ARENA 



CAIXA A 

ECONOklc& 
FEDERAL 

ANEXO V 
UNUS EXISTENTES SOBRE OS ATIVOS DADOS EM GARANTIA 



ANEXO VI 
PROCURAÇ~CLUBE 



CAIXA 
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ANEXO Vli 
CONSULTA A GVM SOBRE AS CESSUES FIDUCIARIAS DO FUNDO 


