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A) Relação nominaldos principais clientes.

PORTO SEGURO

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Vida

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Transportes

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Aluguel

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - lmobiliária

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Garantia

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Capitalização

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Residência

Porto Seguro Seguro Saúde S.A. - Saúde e Odontológico

Porto Seguro Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho Ltda

Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.

Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda.

Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda.

PORTO
SEGURO tr

Período de atendimento: de dezembro de 2017 até a presente data

ATACADAO

. Atacadão S.A.

ATACAT'Aø

Período de atendimento: de maio de 2017 até a presente data
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KUMON

Kumon América do Sul lnstituto de Educação Ltda

KUMOt.¡

Período de atendimento: de fevereiro de 2Q17 até a presente data.

ACHÉ

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

achê
fna¡s v¡dr para você

Período de atendimento: de novembro de 2015 até a presente data

¡NSTITUTO BARICHELLO

lnstituto Barrichello

Ð
)

n*ulrÍsÉinu

Período de atendimento: de março de 2016 até a presente data
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PINTORES COM A BOCA E OS PÉS

Pintores com a Boca e os Pés Ltda.

PINTTRES COM A BOCA E OS PES

Período de atendimento: de março de 2017 alé a presente data

þ¿UL SEGUROS

Azul Companhia de Seguros Gerais

Período de atendimento: de outubro de 2Q18 até a presente data

SEG UROS

Azul
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B) Quantificação e Qualificação, sob forma de currículo resumido.

ESTUDO E PLANEJAMENTO

MAURO IVAN MELLO

FORMAçAO: MBA em Business lntelligence pela FIAP; Publicitário formado
pela ESPM e Jornalista (ECA-USP); Web Designer certificado pela United
DigitalArtists - NY.

EXPERÊNGIA: mais de 30 anos de experiência na área de comunicação em
trabalhos como editor, repórter internacional (Magazine - OESP, O Globo, Zero
Hora); Diretor Editorial na MIM Editorial; fundador da Siren lnternet lntelligence;
Professor de Marketing na Anhembi Morumbi; Gerente de Marketing da
Alphaville Urbanismo S.A.; Sócio e palestrante da JourneyCom: pioneira em
estratégias de conteúdo e Storytelling. Diretor de Planejamento, Head de
lnteligência de Dados e atualmente Diretor de Estratégia lntegrada da Babel-
Azza, onde foi responsável pelo case de social media de Chocolates Garoto.
Foco no desenvolvimento de estratégias integradas Data-Driven, campanhas
dinâmicas e inteligência preditiva. Clientes atendidos: Philips, Peugeot,
BankBoston, BrasilPrev, Diners Club, Novartis, Pfizer, Serasa Experian,
Emerson Electric, TAM Jatos Executivos, China in Box, Asics, Fast Shop,
Garoto/Nestlé, Zoetis, Aché, Kumon, Porto Seguro, entre outros.
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O Conselho Superior da FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulista,

ato representado pelo seu Diretor Acadêmico, no uso de suas atribuiçöes e tendo em
a conclusão do Programa de Pós-graduação Lato Sensu, confere o título de:

MBA EM BUSINESS INTEL¡-IGENCE
com a carga horária de 384 horas para:

vista-;-'

-\-

rv

i

auro lvan Vasq uez Pere¡ra de Mef

){

Brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido em 31 de julho de 1965, RG 12.i99.336-X - SP

utorga-lhe o presente certificado, a f¡m de que possa gozar de todos os diretos e prerrogativas l"gui5.:ì "

São Paulo, 5 de outubro de 2016.
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FIA.P
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAçÃO PAULISTA

curso oe Pés Graduação em

MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE
AUTORIZADA )OR DECRETO PRESIDENCI,AL CE 24/12/1991, PUBLICADO NO D.O.U. EM 27/12/1991

Nome do Docente
Rose Mary Juliano Longo

Anderson Paulucci da Silva

Regina Tomie lvata Bernal

Sálvio Padlipskas
Celso Henrique Poderoso de Oliveira

Titulação
Doutor

Especialista
Mestre
Mestre

Mestre

Módulo
Módulo 1-Gestão Empresarial
Módulo 2-Arguiteturâ de Bl

Mólulc 3-Pr'evisão e Análise de Dados Corporativos
Módulo 4-Projeto lntegrado de Bl

Módulo s-Träbalho de Conclusão de Curso

Conceito Garga Horária
108

116

T6
44
o

Total 384 horâs

9,O

9,5

8,5

8,5

7,5

Título do Trabalho de Conclusão de Curso:
MARCONI.GLOBAL

Observaçöes:
A nota mínima para aprovaçã a frequència nr'n.rna de75"/o (setenta e cirrco por cento ) por disciplina.
O curso foi ministrado, nesta instituição de ensino, no período de outubro de 2015 à outubro de 2016, tendo cumprido
todas as disposições da resolução número i, de I de junho de 2oO7, do Conselhc Nacional de Educação.

certificado registrado soh número:459 L¡vro número: 3 Folhas: 27

São Paulo, 19 de janeiro de2017

Ricardo Grohmann Mârcelo Sanchez
Diretor do centro de Pós Graduação

RG:21.559.O74-O
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A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mals trabalho que

dê.ao lnteressado, a cartelra profissional é um do.

cumento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação

profissional, a carteira representa também título
:

originário pa¡g'.a'colocação, para a inscrição sin.

dical e, aindal um ¡nstrumento prático do contrato

lndivldual de trabalho.

A carte¡ra, pelos lançamentos quo recebe, con.

figura a história de uma vida. Qúem a examlna,

logo verá se o portador é um temperamento aqul-

etado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou

ainda não encontrou a própria vocação; se andou

de fábrica em fåbrica, como uma abelha, ou per-

maneccu no tìlesnto estabelecimento, subindo a es.

.. cala profissional. Pode ser padrão de honra.

Pode ser uma adve
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MINISTÉRIO OO TRABALHO

SECRETARNA DE EÂÁPR

CARTEIRA DE TRABALHO E

Polegor Direito
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ATTERAçõES DE IDENTIDADE
(Com rclação nomc, csL civil c data nasc.)

1

Nome

Dæ. .............................

Nome

Esr Civil

Doc.

Esr Civil
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Rua .........................
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Empregador

Data saída

CONTRATO DE TRAIATHO
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERVtço

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no ''16.458.092 / SSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ rìo

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de

Razão Social
CNPJ:

Mauro lvan VasquezPereira de Mello
112.810.258-79
09/05/2016
Planejamento Publicitario

JOURNEY COMUNTCAçOES LTDA - ME
02.898.122t0001-72

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza
Marcia San
Procura

ncta e Ltda

E a b e@/azza

.\

\N-

Flua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 0O2 - São Paulo, SP
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RODRIGO ARTACHO

FORMAçAO: formado em Publicidade e Propaganda pela Fundaçäo Armando
Alvares Penteado (FAAP), São Paulo. Pós-graduação em Marketing
Management pelo INSPER, São Paulo, em andamento.

EXPERIENGIA: possui 6 anos de experiência no mercado publicitário tendo
atendido clientes, como: Porto Seguro, Garoto, HospitalAlemäo Osvaldo Cruz,
China ln Box, Aché, entre outros. Possui ceñificação (cursos de extensão) em
Branding pela lnova Business School em parceria com a Troiano Branding;
Planejamento Estratégico de Comunicaçäo pela Sand Box Escola de Estratégia
em parceria com o Grupo de Planejamento; e Marketing Digital pelo INSPER.
Possui experiência internacional adquirida quando trabalhou na Action Talent
Sports Management em Vancouve¡ Canadá.
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Prof. Dr. Rubens Fernandes Junior
Diretor da FacuHade

Reconhecido - Portariâ SERES no 629,
de 23/06/201,1,publicado no D.O.U. em 26!0612017.

.rosé Äntonio dos Santos lnidarcis
Secrefário da Faculdade

Dr. Ä.ntonio Bias Bueno Guillon
Diretor Presidente

} DIVISÃO DE REGISTROS

Dlploma sob no,..
Processo no

nos telmos
São Paulo,

A 48-da

UNIVERSIDADE DE SÃO
SECRETARIA GERAL

PAULO

d'%

EIRA

FU:{DAÇÁO ARI\{ANDO ALVARES PENTEADO
FACULDA-DE DE COMUNICAçÃO E MARKETING

APOSTILA

O DIPLOMADO CONCLTIIU NESSA
FACULDADE A HABILITAÇÃO EM:

PT]BLICIDADE E PROPAGANDA

São Paulo,3l de de 2018.

José Antonio Inidarcis
Secretário da

t0[tr [t s[û Plllt0
ANOTADA A AFOSTILA

Sâo Paulo;L-'i_ _de.Jt Qt t;r; dqj4¿g
:/"\,\ -Íúy¡
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MINISTÉRIO DO TRABALIIO E.EMPREGO
CAKTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
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ALTIRAÇOES DE IDENTIDADE

(Corrr reiação a nome, est' civil e data nasc')

Doc.

Nome

Doc.
Est.

t|'/sR4ffc0
. /....................

Doc..

Est. civit
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERVtço

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como funcionario:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Rodrigo Freire Maia Artacho
221.593.708-43
0111112017

Planejamento Pu bl icitario

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza ade
Marcia Sa
Procuradora

ade Ltda.

B a b e@?Azza

a\

ñ

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP
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ADALBERTO PORFIRIO SILVESTRE

FORMAçÃO: formado em Comunicação Social pela FIAM - FAAM - Gentro
Universitário, Säo Paulo. Com MBA em Business lntelligente pela FIAP

EXPERÊNGIA: com mais de 15 anos de experiência tendo como diferencial a
polivalência entre disciplinas de marketing e segmentos de negócio. Tenho
passagens por empresas relevantes no segmento de Facilities, Financeiro,
Seguros, Eletroeletrônicos, Telecom, Real Estate e consultoria (Big 4), além de
vivência internacional em Dubai (EAU). Possue MBA em Business lntelligence
pela FIAP e mestrando em Administração pela FGV onde teve a oportunidade
defazer módulo online de Harvard e presencial na HKUST (Melhor MBA da Asia
e 8o do mundo). Tem atualmente dedicado ao suporte à marketing e negócios
com desenvolvimento de competências e suporte estratégico e tático baseado
em dados garantindo a otimização de investimento de empresas de diferentes
portes e segmentos.
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O Conselho Superior da FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulisia, l

representado pelo seu Diretor Acadêmico, no uso de suas atribuiçöes e tend
a conclusão do Programa de Pós-graduação Lato Sensu, confere o título de:

MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE
com a carga horária de 384 horas para:

-"neste ato
' 
ii-- . 'i

Adalberto Porfirio Silvestre
Brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido em 3 de outubro de1977,RG25.974.274-0 - SP

São Paulo, 5 de outubro de 2016.

Diplomqdo(a)

ËSPAçO NAr.'
PREENCHI
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Ihe o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os diretos e prerrogativas legais,
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FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADM¡NISTR,ÄçAO PAULISTA

Cürso de Pós Graduação em

MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE
AUToRtzADA poR DECRETo pREsrDENctAL DE24/12/1991, PUBLIcADo No D.o.u. EM27/12/1991

Cels

Nome do Docente
Rose Mary Ju iano Longo
nderson Paulucci da Silva

Reg'na Tomie lvata Bernal

Sálvic Padlipskas

Henrique Poderoso de Oliveira

Ricardo

Titulação
Doutor

Especialista

Mes:re

Mestre

Mestre

G¡ohmann

Módulo
Mádulo 1-Gestão EmPresarial

lr1ódulo 2-Arquitetura de Bl

Módulo 3-Prev são e.Análise de Dados Corporativos

Móculo 4-Prcjeto lntegrado de BI

Módulo S-Trabalho de Conclusäo de Curso

Conceito
ôtr

9,5

8,O

8,5

8,5

sanchez
D¡retor do. cêntro de Pós Graduação

RG:21.559.o74-o

Carga Horária
!o8
116

116

44
o

Total 384 ho¡as

Título do Trabalho de Conclusáo d: Curso:
BIBI CARS

Observações:
A nota mínima par¿ ãprovaçáo ê"7" e a frequência mínima ieî5% (seterta e cinco por centc ) por disciplina'

O .urso foi ministr¿do, nesta instituição de ensino, no período de outub rc de 2015 à outubro de 2016, tendo cumprido

todas as disposições da resolução número 1, de 6 de junho de 2OQ7, do Conselho Nacional de Educação.

certificado registrado sob número:458 Livro número:3 Folhæ: 27

São Paulo, 19 de janeiro de2Q17
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FIAM - F

Diploma

Processo n"

nos termos

São

De acordo,

?rof

A

- CENTRO I]NIVERSITÁRIO

sob n" 5002

503212015

g> 2o dt Decret,o î" 5.786/2006

t7 de ;aneiro de 2015

Ferna¡des do Canto Silza
or de Registro de Diplonas

a Ali¡e Àlves de Àndrade
Secretária-Gera1

Dr. Àrthur Roquete de Macedo
Reitor

ti:,,.¡.

i

Àrti-

'.' . .,' ':

: :.:r f'¡'i :.¡-l' : ;' . r-ii:^^:

PortarÞ MEC no 197, de 13105!2013,
publicada no D.O.U. de 14105/2013.

FIAU . FAAT - CENTRO UNIVERS|TÁRIO

FIAM- FAAM- CENTRO

ANOTADAA APOSTILA

São Paulo,07 dejaneiro de 2015

Setor de Regisho de Diplomas

co¡ru
Curso:

NrcAçÃo soctAL
?

APOSTILA
.:'
O diplomado conclu¡u neste Centro

Universitário a habilitação em:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

-ó"
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Loc.

Chegada ao Brasil em ..... /
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Obs.

Data

E EMPREGO
SOCIAL.
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ALTERAÇÕNS ON IDENTIDADE
(Com relação nogte, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc

Nome

Nome

Doc. ............

Est. Civil

$$Nt
Doc.

r\f\
/. . . . . . . . . . . . . . . . .

Nascimento
o

).

q"5

Doc.
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CONTRATO DE TRÄBALHO
: CNPJ; 07.868.844/0001-06

i Eno, nu¡.toReurM FLoRtANo

,i Município: SÂO PAULO:-
: tsp. do Ëstab.: |NCoRpoRAÇÄO

; Cargo: ANALISTA COMERCTAL

. Data de Adm¡ssão: .lg 
de Junho de 2008

i Registro No: 2

qregador

. NET SERVIçOS DE COMUNICAçAO S/A

:.. 00.108.786/0001-65

:' RUAVERBO DlVlNO. 1.356t'
.471s-OO2 SAO PAULO - SP

=. Estabelec: Telecomunicaçöes
ì
\o: ANALISTAFIDELIZACAOIII'
\ admbsão: il6t2o1o

Îstro. .1012105 FlslFìcha' "*"

l.No;466

Est.: SP

CBO N":354125 .ì

Fls.iFicha:21
Remuneração especif,: 3.600,00 (TRÊs MIL E SEIscENTOS REATS
) POR MËS

Remuneração Espec.: 4.056,00

REIASlrno ull- E crNeuENTA

t
I

A,Å^q ,j&Wt.
-[tFÎ

SE stA
Ass. do Ou,a cTtest.

l" 1" :......20

Data saída

.......¡[i.........

I
t'_

" 

r.ú........... de tû, {Q Data saída.l.b.. ¿. ;" åCIJ.{
i

lr
ii c/test.

l"
ë Com. Dispensa CD No

os

q

i

t5

l

o*

.\

i.

i

ii
t'

i
I

.*\sÑY\\ -"
Vt" \

j

:

)

,N
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Ne 2155 Fls./Ficha: CBO Ne 521110

Remuneração espec¡f.: RS 1.5OO,OO (Hum mil e gulnhentos reais)
por mês.

Digitals Ltda.

DtGtïAts tlDA.

Data da

AIS I.TDA.

G Lüa.

o

\L
(â
d9

4
ó
r

G

qrS

FGTS N'

Vendedor Externo Jr

de Admissão: OS I 12|201L

Tel.: (11) 4095-5151

www.groupon.com.br

Com. Dispensa

oo

CNPJ: 12.069.667/0001-20

End: Av. Paulista,1.048.- 18! andar

Municipio:5ãoPaulo Est.:Sp

Esp, Do Estab.:

GROUFON

15
14

CÔNTRATO DE TRABALIIO DE TRABALIIOw

biþ

!

Rua..
Município
Esp. do

Cargo..
;

;;;;ä;;;Jä:, i,
Registro o'ffi-1.:.

no

Z

......,...........,.¡i....,....i L. :.:'..¿.... :.,...,. : ;

tï0s

Data saída 1)-.$... u.

.1,

d"?p".!.i{

1u.....,......

Com. Dispensa CD No...
q)s

;

i

.'s$("Nt
\ÉT

j

Ìi

I

..\

25
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CONTRATO DE TRABALEO

VE INTERACTIVE SOLUCOES DE

SOFTWARE LTDA I
CNPJ : i 5. 1 38. 22610001 -20

i.nd: Rua-CARLOS COMENALE'263

ä""r"' CUROUEIRA CESAR - CEP:01332-030

ñluniciPio: São Paulo - UF: SP

Éso.Estab:
ðargo: EXECUTIVO DE VENDAS

CBO 1423-20

Data de Admissåo '. 1310412015

'Registro
R$ 2.5oo,oo
p/.Ínês

Rem
dois mil

ES DE

LTDA

Ll..(.:r.i.-:.

10

Com.

l7

CONTRÄTO DE TRÄBALIIO

Empresa ccA TECNOLOGIA SS LTDA ME '

Endereco AVJUAN EspER,232 . : .. ì

Muncipio SAO PAULO UF.SP
'-Atividade 631 19OO .

C.n.pj 06.17s.958/0001-OB

Empregado ADALBERTO PORF|RIO STLVESTRE
Cargo GERENTE DESENV. NEGOC|OS Qþe 1425-10

Admitido em 01109t2015 , 6 Reg.
Remuneraçao R$ . 6.000,00 MES , ,

SEIS MIL REAIS.

-14Ë;

rogo c/test.

VE

la
I .............

de Data

Com. Dispensa CD No

!..

'!

t:
I

i,
lt)

^*Nw*
)

\

0"
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Reglstro: 1236520

Reßune¡ação esPeclf tca R$ 8 '642 Jo Mensâls

olto tîllr 3eiséentos e quareuta e dols real g e **

i setenta centavos **i**** *t****i********* i*l***

CONTRÄTO DE TRABALHO

Nome da Empresa:Ernst & Young AssesSoría
Empresar¡al Ltda
CNPJ/MF: 59.527.788/0001-31
Endereço:Avenida Pres¡dente Juscelino Kub¡tschek
1909.1909Æorre Norte - 9 anda
Municíp¡o:SAO PAULO Estado:SP
Esp, do Estabelecimento:7020400
Denominação CNAE:Atividades de consultorla em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica

Função:Consultor Sênior
CBO:252205
Data de Admlssão:08/10/2018 - Reqistro;92730 Folha /
Flchat9273O
Remuneração:9.460,00 por mês - Nove mil, quãtrocentos
e sessenta reais.

Nome da & Young Assessoria
Empresarial Ltda

20

d"fu.!þ Data saída .g.l!.. ¿. ....

18

CONÎRATO DEÎRABALHO

EmÞleEador PORTO SEGURO crÀ DE 9EGVROS €EnÀxs

cN;J/Mr :61. 198 ' 16{/oool-60

i"o"""Ç. ¡AL BARAo DE PlRAcxcABAf ?{0 
Est. sp

MuntclPlo:gÀO PÀUl,o

Esp,do Esteb¡ seguros não-vlda

calgolAllL DÀTA BASE MÀRKEÍTNG gR cBo no 212420

o"i" o*tt"to:20 de 'It¡lho De 201?

Ass. do empregador ou a rogo c/test'

1
1o ÍÐ'tq

4.5
Data saída

1u

Com.

la
I ..., ,.., . . ... .

(o" Com.
qis

e*

r5'

I'
I

r\\N
L\$t 

*"

i

I

"-\
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portado(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Razão Social
CNPJ:

Adalberto Porfirio Silvestre
270.005.338-97
1310512019

Bl - Business lntelligent

ADALBERTO PORFIRIO SILVESTRE - EPP
25.342.647t0001-22

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Ltda
Marcia
Procuradora

de

a b e l@nzza
\

\

\N

Rua Gomes de Carvalho,657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP





cRlACÃO

DANILO MORAES

FORMAÇÃO: Comunicaçäo na ESPM (Escola Superior de Propaganda e
Marketing), com MBA em Marketing pela Fundaçäo Getúlio Vargas.

EXPERÊNGA: é um criativo estratégico, com grande experiência tanto em
campanhas de mídia quanto em disciplina integradas. Atuou 11 anos na McCann
Brasil (8 como Diretor de Criação), e mais I como VP e CCO da Momentum
Brasil (agência de Total Brand Experience do mesmo grupo). Foi membro do
board do Mccann worldGroup América Latina. Assim, adquiriu um olhar
completo e contemporâneo sobre a comunicação. Liderou o trabalho para
grandes marcas locais e globais e acumulou prêmios em festivais como One
ShoW NY Festivals, London Festivals, Clube de Criaçäo de São paulo,
Wave, EFFIE AWARDS, entre outros.
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Curso de Commníeaçãa Socîal

Reconhecìdo pelo Decreto

n." 81.844/78 D.A.A. ile 27461978

APOSTILA

ilsr;:ola Superior de Propaganda e Merketíng

t clíplcmaCo coriclt¡iu nçsla Eseola a Habilítaç:ao em:

Pi¿blicìdade e Propaganda

s: ã. o p.aut a: : ". 1 9-¡.ts.ysll,e--Ll-o/..1.9-9"9..

Di retor: P rof . I'li!l s Jahr Garci a

Secretãr'ia: El i ane Clrristi no l{unes
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SETUIIO IÍARGAS

O Dfuetor da Escola de PósGraduaSo em Economia e o Diretor d¿ Escol¿ Brasileira de
Admi*tr¿øo Pública e de p.r'presas da Fuadação Getulio Vargas conferem a

DeNno MoneES MARTTNS

Certificado, do Curso de Pós-Gradua$o Lato Sensu

MBA EM MARKETING

Nível Especializa$o, com 360 hons-aula, rezlizado e"' São Paulo - SP, nc pedodo de 17

de agosto de 2004 ¿ 19 de ab¡il de 2006.

Rio deJaneiro, 19 deäezembro de 2006.

Frage[i Cardoso
Di¡etor da EPGE/FGV
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Bia:ror Scelza Cavalcanti
Diretor d¿ EB,\PE/FGV



\7 ã-iT"ä
HrsróRrco EScoLARnçÃcr

VARGAS
\7 TGV
curscs corpcrallvos

m94noæ

Gest¿io de Servbos e Merketinollntemo
Fomacão e Administracão de Plecos
Gest¿io e Deseßvolvimento de Pkodutos e l,/larces
Planeiamento Estlatéo¡cÐ de Mârketino
Financas oara Profssiorais de Marketino

JooÐs de NeoóciG

deCrm/DbÍYcall-Cerüer - Gestão
Relac¡onamentc com o Ciiente

ResÐûrìsatil¡dâde Corncretive el Prcmôcõæ
Prôs3¡arrlâ
E-Cômmêrce
MârkêJinõ .lê Vãrêiô
Trade Marketinc
Gest¿io de Looíst¡ce e Dbtribuicão
Neccciacão Comercial
Gest¿io de Vendes

Pesouisa de Mercedo
ComDortamento do Consum¡dor

Adm¡nistração (Þ Markejng no Mundo
CorTtemporâneo

Disciolina Dôcêntê Resiôônsável

Maurício de Menezes Coldeiro

Femando Saba Arbache
Pâtieie R¡æ-lli Galânte de Sá
I uiz Femando Mazzarolø
Andre Kisch¡nevskv
El¡ane Bernardino
Christooher Monteneo ro lúlorê¡ra
José Luiz Meinbem
Dorvel Olivio Mallmann
Clãual¡o José Tomânini
Anbn¡o Jesus de Br¡tlo Cosenze
Cârlos Albertô dôs Sãntôs Silvâ
Mário Márc¡o Pe¡xoto Rarnalho
Evandro Cesar Tenca
Cristóvåo Pereirâ de Soui¡â
Marcelo Gattermann Perin
José Mauro Goncalves Nunes

Carlos Alberto Alvim de Azeredo Santos

Doutor em Ecorbmiâ ê,A.dr

iliêsûe em GêsËo =moEer

Mesüe enì Ciênias Contáb€

Mestre êm Adrn nistrâcãô de

Doutor ern Aclm¡nisù-ecåo / r
Esoecielisi¿ em Mârldiind I

Esoecialista em Adm¡nislrac

EsDeciâlislã êm Adm¡n¡strãc

ern
Pa¡lo-

rìistrâcãô (

o.' 3r,¡i;ì;

Jnoreses

Total de Horas-Aula:360
Data de nascimento: 05n?l1967

Danilo Martin¡

/ NavalDoulor School

Mestre em Engenhab de Produçäo / Pontific¡a Univ€rsidade Católica do R¡o de Janeiro

FqÉiâl¡stâ em ¡42*Þrtîd / Eslâ Sr¡neriôr dê PÍôôzdándá e Markeiino

Mestre em Ges6o 
=moreã?:';e 

! / Fundacão Getulio Varqas
/ Universidade Federd do R¡o de Janeiro

Fundacão Gefulio Varoas
Getulio

/ Un¡versidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Catól¡ca do Rio de JaneiroI

Doutor em ComJnicaÇão e Culura / Universidade Federal do Rio rje Janeiro

24h
24h
12h
tah

12h

18h
H'A

24h

24n

12h
r8h
12h
18h
24h
24h
24h
30h
24h
t8h

I OOoÁ

1000/"

l ooo/" ..

100o/o

1ü)7o

500/"

1o,00/"

SOVI

66.67%
100%
lOOo/o

75o/o

lOOo/o

60o/o

75o/o

1rl00/"

I O00/.

lOOo/o

Freai¡ênc¡a

r. 9;55
8.90

8,95
930
lo oo
7.60
940
10.00
8.00
9.40
9.30
7.to
8_50
9,40
9.30
9.10
9.20
700

8,90
Média F¡nal

Coeficiente de Rend¡mento:8,88
a

$ 0¿

%

aø SECRE-TAR¡A
ACADÊI¡lIC.A.
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E - 013165
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HENSAGEtr DO SEi{HOR TII{ISIFO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e previ_
dência Social resistiu ao passar dos anos, ass¡m¡lan_
do com muita presteza as profundas modificaçoes
gue se registraram, nestas dêcadas, na compos¡çåo,
distribuiçåo e qualificaçäo da nossa lorça de traba-
lho.

Sem nenhum exagero, pode-se alirmar que este
documento, por muitos ainda hoje conhecido como
"carteira profissional', converteu-se num dos mais
importantes instiumentos à disposiçåo do trabalha-
dor, fa¿endo às vezes de cêdula de identidade, tftulo
de crêdito, atestado de antecedentes, de boa condu-
ta e de residência, para citar apenas algumas das
suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do
trabalhador e sua evoluçâo protissional. Cabe-lhe
po¡s, protegê-la atentâ e cuidadosamente, porque
enquanto pelos seus aspectos exterhos essa Cartei-
ra revela traços importantes da persiinalidade e da
formaçåo do seu possuidor, os fegistros internos, ha-
bitualmente insubstituíveis, se constituem nas me-
lhores garantias da preservaçâo g da èfetivaçao dos
seus direìtos trabalhistas e previde
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Fls Liv. .............,... Reg. Civil

Estado ...

Outro doc.

sir uação vriiirar: Doc. # .,Q. :,/.. :. il. ru .(.q: ¿ l¿. i. {. !'. -)

Ne .... -.,.......... órsão 
t/,(..ç {!. 1..... *, . {,.f...........
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ALTERACöES OE IDEI{IIDAOE
(com r€låçäo ñomq est' clvil e data nasa)

Doc ,...

Doc ...
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COI{TBATO DE TRABATHO

s T..,Qpmwnlç*pilp. .ç...Ptpgøg *fida..Ltdø..,..
ccclMF.

Dara att¡nissão .g!.. ¿" .,.Á+k m2]ñ..
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERV¡ço

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem o sócici abaixo atuando na operação:

Nome:
CPF:
Sócio desde:
Prestando serviços de:

Danilo Moraes Martins
142.138.848-05
3010412015
Criação

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza
Marcia San

ade Ltda

E a b el@Azza

N

À'.

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP È,
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MARIBEL SUAREZ

FORMAçÃO: formada em Propaganda e Publicidade pela Faculdade de
Comunicação Social Cásper Líbero.

EXPERÊNGIA: com mais de 25 anos de profissão, trabalhou para SLBB, Lew
Lara Propeg, Carillo Pastore Euro RSCG, McCann Erickson. Alguns de seus
clientes foram Adidas, Aruba, Revista Caras, Philips, J&J, Kibon, Mastercard,
Yázigi, Reckitt, Nestlé, Editora Grua, Laboratórios Wyeth. Dedicou alguns anos
ao desenho de moda, criando duas marcas de roupa infantil: Roupas de
Quintal e Gafaritos. É também designer e capista de livros.
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Prol.a Dr.a Tereza Cristina Vitati
Diletorã

Atípio Rodriguez Liñeira
Secretário

Curso de
cOMUNICAçÃO SOCIAL

Portaria SESU n.o 589
D.O.U. 12-09-2006

FACULDADE CASPER LÍBERO

APO STILA
O diplomado concluiu nesta Faculdade ¿

Habilitação em:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

São Paulo, 25 de setembro de 2006
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Razâo Social
CNPJ:

Maribel Martos Suarez
085.457.898-66
05102t2018
Criação

MARIBEL MARTOS SUAREZ ME
23.O85.422t0001-02

São Paulo, 13 de agosto de 2019

de
Marcia Sanch
Procuradora

e Ltda.

E a b e@?nzza \

\ì\

À..

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP

43





', ,..

t r:*-;,.f

TARIANA GUEDES

fOnUeçÃO: formada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC).

gXpeRlÊruGlA: mais de 12 anos de experiência em Comunicação e Marketing.
Jornalista com MBA em Bens Culturais: Cultura, Economia e Gestão. Trabalhou
como repórter e editora no Grupo Folha e em grandes portais, como UOL e iG.
Há 6 anos, integra o time da Babel-Azza como redatora sênior, atendendo
clientes, como: HospitalAlemão Oswaldo Cruz, Porto Seguro, Atacadão, Pfizer
e Banco Safra.
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cuRso DE CoMUNICAçÃO SOCIAL

Jomalisnc, reconhecido pela Portaria MEC n.'' 173/83,
publicada no D.O.U. em 05/05/'1983.

PONTIF C;IA UNIVERSIDADE CATóLICA DE SÃO PAULO

APOSTILA

Hab¡litação: Jornalismo.

São Paulo, 1C de seten:bro de 2i08.

Dra- Maria
D¡retora Gerãl

PONTIF|CIA UNIVERS¡DADE
GATÓLICA DE SÃO PAULO

Unidade de Registro de Diplomas

Diploma registrado sob n.o 456Ê,9,

Processo n.o 20087686,

nos termos do Artigo 48, da Lei 9394/96.

Supervisora de Registro de Diplomas
Alves de

De
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Aganïa Àcadår*ico 4$"dí'fi¡n¡åbåt¡vu

Såo Paulo, 02 de

PONTIF ¡OIA UNIVERSIDADE CATÓLICR OE SÃO PAU LO

,Anotada aAPc,stila

de 2008.
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ rìo

20.877.60810001 - 06, tem como funcionario:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de

Tariana Guedes Hackradt
003.623.221-12
2711112013
Redação

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Marcia
Procuradora

e Ltda

B a b et@?ezza

)

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP
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MIRELA JANOTTI

FORMAçAO: graduada em Comunicaçäo Social na Universidade Metodista de
São Paulo.

EXPERIENCIA: com mais de 25 anos de experiência profissional, trabalhou em
diversas agências, como McCann Erickson, Taterka Publicidade, The Marketing
Store e White Propaganda. Seus principais clientes foram: McDonald's,
Perdigäo, Johnson&Johnson, Ferrero do Brasil, Laboratórios Wyeth, Natura,
Brastemp, Mattel, Diageo, Governo do Estado de São Paulo e Sebrae SP. Foi
premiada com o El Ojo de lbero America e o Prêmio Voto Popular. Atualmente,
na Babel-Azza, trabalha para os clientes Aché Laboratórios, Serasa Experian,
Porto Seguro, Atacadäo, entre outros.
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Universidade Metodista de Säo Paulo

Faculdade de Publicid ade,Propaganda e Turismo
Universidade

Metodista
dc São Paulo

O Reitor da Universidade Metodista de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vi
ø.

conclusão do?nnsn' dn @ Saßia^b em 06/01 /l9B9,confere o título de

Øtvu Satinl, a

Wfa,,nntti,
9-
"%

È

v
s

nacionalidade bz,arsrù!,eti.to, RG n" 14.163.550/39, nascido a 't B/o /t I67 natura

ZstaÅß, det Sanrga^/,o, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozarde

todos os direitos e prerrogativas legais.

São Bernardo do Campo, 1B de maio de 2005.

Prof Apa Fernandes Ribeiro Prof. Dr. Davi Ferreira Barros
ReitorSecretáría dêmica

Diplomado
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I.]NTVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP

FACLTLDADE DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA E TURISMO

cuRso DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Reconhecido pelo Decreto Federal n" 77 .142 de 12102/76

Diario Oficial da União de t3 102/ 197 6
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Secretóriq Accd,ômicc¡

Visto:....-....
Prol.oUNWERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP

EACULDADE DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA E TURISMO
:: APOSTILA

A diplomada concluiu, nesta Faculdade, aHabilitação em:

PTIBLICIDADE E PROPAGANDA

SãoBernardo do Campo, 18 demaio de 2005.
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T¡Rtvlo DE ADITAMENTo DE pRAzo

WHITE PRoPAGANDA LtoA., inscrita no CNPJ/MF sob ne 02,370.749/oooi.-56, com sede na capital do Estado
de são Paulo, na Av. das Nações Unidas ne !3,797, Bloco ll, 3e andar, Vila Gertrudes, neste ato
representada por seu sócio diretor que subscreve este instrumento, doravante denominada Wnrr; r

FÊrulx CnnçÃo PuBLlc[ÁRlA LTDA., inscrita no CNPi/MF sob o ne L0.r72.52g/0001-46, com sede na capital do
Estado de são Paulo, na Rua Panacu ne !22, neste ato representada por seu diretor que subscreve este
documento, do rava nte denominada FÊNIX CRtAçÂo,

Resolvem firmar o presente Termo de Aditamento de Prazo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

l. PRORROCAçÂO DE PRAZO

o prazo de vÎgência do contrato firmado em ol.e (primeiro) de abril de 200g fica prorrogado por
prazo indeterminado, podendo ser rescin{iclo mediante aviso de uma parte à outra, com 30 (trinta)
dias de antecedência. Contudo, considerar-se-á rescindido nas seguintes hipóteses, sem que seja
necessário qualquer aviso ou notificação:

a) se uma das partes infringir quarquer disposição contratuar;
b) Se houver cessão ou transferência, ainda que parcial, das obrigações contratuais, sem a prévia

e expressa anuência da outra parte;
c) Se uma das partes pedir recuperåção judicial ou tiver sua falência decretada.

ll. REMUNERAçÃo

A contratante pagará a contratada, pelos serviços prestados em função da presença avença, a
quantia mensal de R$ L2.756,00 (doze mil setecentos e cinquenta e seis reais).

lll. RAÏFtcAçÃo

Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do contrato firmado em oLe (primeiro) de abril de
2009, que não tenham sido objeto de alterações pelo presente termo.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as pARïEs assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual
valor, teor e forma, cada uma com 1 (uma) lauda. irnpressa apenas no anverso, juntamente com duas
testemunhas instrumentárias, para que possa produzir os seus devidos efeitos.

São Paulo,01e de a I de 2010.

WHITE PRoPAGANDA FÊrvlx c¡rÁR¡R LroR.
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERVtço

Sra. Marcia Sanchez, portado(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Razão Social
CNPJ:

Mirela Janotti
147.624.498-73
o310812016
Redação

FEN|X CR|AçAO pUBLtCtTÁRtA LTDA - ME
10.172.529t0001-46

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel ncia de dade Ltda.
Marcia S
Procuradora

B a b et@/tzza
\

\

N'
À,"62

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São pauto, Sp





MÁRclA ABDULAGK

FORMAçÃO: formada em Língua e Literatura Portuguesas com Licenciatura
Plena pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC).

EXPERIÊNCIA: mais de 14 anos de experiência em revisão nas agências
Young & Rubicam, Age, Grupo Pão de Açúcar (GPA), Africa, F/Nazca S&S, Leo
Burnett e, atualmente, Babel-Azza. Revisão direcionada para jobs de clientes,
como: ltaú, Mitsubishi, Brahma, GM, Procter e Gamble, Carrefour, incluindo
filmes, Serasa, Skol, Shell, Fiat, Samsung, Google, Adria, Adidas, Taeq, CVC,
SBT, Bradesco on-line e cliente Atacadäo, entre outros.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓUCA DE SÃO PAULO

A RElroRA DA PoNTlFf cln uNtvERstDADE ceróucA DE sÃo pAULo, no uso de suas
atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Línguo e Literoturo Portuguesos

em 50 de dezembro de 1.980 , confere o título de
Licenciodo em Línguo e Literoturo portuguesos a

MARCIA ABDULACK
filho de Miguel Abduloclr e
naseido a 06
natural de

de ogoslo de
o Pou lo

Morio do Abodio Miguel Abdulock
t.955

s.P
e outorga-lhe o presenle D fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Paulo, 30 de dezembro de 1.980
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t6 CONTRATO DD TRABALHO

Leo Burnett Publicidade Ltda.
CNPJ: 04.895.20810001-77
Rua Brejo Alegre, 93/99
Brooklin Novo - CEP 04557-050
Säo Pau|o. SP
Esp, do Estabelecimento: Publicidade
Cargo: Revisor
Data de Admissäo: 0111012012
Registro no 406
Remuneraçåo especificada:
R$ 7.000,00 (Sete mil reais),
por mês. Á 'v t l(z{- tL-

Leo Burnett RgbticiOaOe ttOa

As. do emprega<lor ou a rogo c/test,
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Márcia Abdulack
042.223.148-05
1510112018
Revisão

MARCIA ABDULACK 0432231 4805
29.500.936/0001-63

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza ncia de

Razão Social
CNPJ:

e Ltda
Marcia
Procuradora

B a b el@Azza \
Flua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP
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PRODUCÃO DE RÁDIO / TV / CINEMA / INTERNET

ISABELLA SENISE - SUPERVISORA DE RÁDIO /TV E CINEMA

FORMAçÃO: formada em Rádio e TV pela Faculdade Cásper Líbero, cursou
também 3 anos de Letras - Habilitação em Francês - na Universidade de São
Paulo.

EXPERIÊNGIA: atua em Comunicaçäo há 6 anos. Trabalhou em produtoras
como roteirista de vídeos educacionais, comerciais e curtas-metragens e passou
por agências de assessoria de imprensa, conteúdo e publicidade, com clientes,
como: Nando Reis, Barbatuques, EMTU, Kumon, Serasa Experian Marketing
Services e Porto Seguro.
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Prof. Alipio Rodriguez Liñeira
Secretário geral

Curso de
Rádio, TV e Internet

Reconhecido pela Portaria SERES n." 543

de 23t}9l2}l6 - D.O.U. de 2610912016

Prof. Dr. Carlos Roberto da Costa
Diretor

nos termos do 48 da 9394
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERVtço

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como funcionario:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

lsabella Senise Tavares
348.267.128-12
0311012017

RTV

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Marcia San
Procuradora

ade Ltda

Eab et@/tzza .-\

ñ

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 OO2 - São Paulo, SP
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MARCELLO VENTURINELI - PRODUTOR GRÁFICO

FORMAçÃO: Técnico em Artes Gráficas - SENAI

EXPERÊNCIA: mais de 18 anos de experiência. Formado pelo curso técnico
do Senai Theobaldo De Nigris São Paulo. Possui 18 anos de experiência no
mercado publicitário, tendo atendido clientes, como: Banco do Brasil, Burger
King, Kroton, Allianz, Unilever, lBM, Motorola, Avon, Kimberly, Claro, Aché,
HAOC, Zurich, entre outros
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72 collrt^lo DE lnAlAtHO

C'B.O. nP

CONTRAIO OE TNAIALHO .13

Empregador: HOTWORKS COMUNICAçÃO .....
LTDA

CNPJ: 10.969.880i0001-62

Av. das Nações Unidas, 5777 , Allo de Pinheiros"""'

MunicíPio: São Paulo UF: SP r';:l'

Esp. estab.: Publicitária ":"'
CBO no: 30990 r....

Cargo: PRODUTOR GRAFICO

Dataadmissão: 03/ago/09
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L.r;.

Rem uneração EsPecificada R$ 10.100,00

(dez mil e 100 reais) P/ mês.

ou a rogo c,/ tcsL

Esp. do

Cargo

Registro nP
l-..

cspecificada

.ø1 @,.n*ß¿/.).

. .. .t.llltI oua
1.o ............................

29 ..........................'..

o.t,\åù....3ç...

l.o

l9

29

dr, aoñlormt r9

29

Peteira Lima

^UTORIZAOOP' VERBA. R¡ 3,60

o^r^ ui¿^..&..L!..

29 ............................

bf t iljll,

i
J

t
x

j

R$,3,60

(:

\,

/Ñ'.
8l





DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60910001 - 06, tem como prestador de serviços:

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Razáo Social
CNPJ:

Marcello Venturineli
101 .938.938-94
1910612017

Produção Gráfica

MARK SERV|çOS GRÁF|COS LTDA - ME
07 .462.34110001-28

Säo Paulo, 13 de agosto de 2019

Azza de dade Ltda.
Marcia Sa
Procuradora

a b e t&lzza
"\
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Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 0O2 - São Paulo, SP





MIDIA

JULIO ANGUITA - CO.CEO

EXPERIENCIA: em mais de 30 anos de profissäo, fundou e formou três agências
de sucesso. Com forte atuação em promoção de vendas e publicidade
tradicional, incluindo a Babel, que nasceu de seu DNA off-line, mas cresceu,
também, com grandes cases no on-line. Anguita liderou os maiores cases de
promoção de vendas da história do Brasil e costurou grandes soluçöes de mídia
com os maiores veículos do país. Também membro do CENP e da ABAP.
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERV¡ço

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem o sócio abaixo atuando na operação:

Nome:
CPF:
Sócio desde:
Prestando serviços de

Julio Cesar Anguita
037.836.178-39
1911012007

Gestão e Mídia

)

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Agência d
Marcia ez

Ltda

)

\
Ea b e6?nzza

Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 O02 - São Paulo, SP
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LUIZ GINI

FORMAçAO: graduado em Economia pela USP, em Comunicação Social pela
FAM e pós-graduado em Marketing pela GV.

EXPERÊNGIA: mais de 25 anos de experiência com passagens por agências,
como: WMcCANN, DM9DDB, Neogama e, atualmente, Babel-Azza. Envolvido
com clientes, como: Jaguar Land Rove¡ Atacadäo, Aché, Porto Seguro, Renault,
YPÊ, ASICS, PerfettiVan Melle, O Boticário, Santher, Triumph, Diageo, Unilever,
General Motors, Goodyear, Nike, Santande¡ Phillips, Terra, Nestlé, Ponto Frio.
Atuou como professor de Comunicação Social e de Mídia na Cásper Líbero por
5 anos. Premiado e jurado em vários concursos nacionais e internacionais, cinco
Leões em Cannes (2006, 2011 e três em 2017), nomeado jurado do PrêmioAbril
e M&M em2014 e jurado do Cannes Lions 2014.
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Vice-Diretora: Cleíde Aperecída Bechít Gobbl

Sccretúría Geraí: Prol.' Sôníe Dourado Astprino

Curso ile Comanicação Socíøl

Reconhecido pelo Decreio
n.' 74.584 i.e Ô9"Ð8-1974 D.O.U. de 1248-tr974

A.FASTILA

Faculdade Anhembi Morumlsi

O diplcmado concluíu nesta Faculdade a Habilitação em:

Publicitísde e Prapagønda

São Fsulo, de ...----ahrlL-.--.- ¿e
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O Dirctor da Escola de Pós-Graduação em Economia e o Diretor da Escol¿ Brasilefua de

Administração Pública e de,Empresas da Fundação Getulio Vargas conferem a

Lutz A¡rroNro GrNr

Certificado, do Cuso de Pós-Graduação Lato Sensu

MBA EM MARKETING

Nível Especialização, com 360 hotas-aula,teqlizado em São Paulo - SP, no período de 17

de agosto de2004 a'l..9 de abril de 2006.

Rio deJaneiro, 15 de dezembro de 2006.

Renato Fragelli Catdoso
Di¡etor da EPGE/FGV

Scelza Cavalcanti
Di¡etot da EBAPE/FGV

þ
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YTGV
cursûs corpomtil'os

Fornacão e Admin¡stracäo de Precos

Tiâ5âlhô .lê Côncltßãô do Cr¡ßo Pbno de M-ark€

Joæs dê Næó.iôs

Crm/Dbmicall-Center - Gestão de
Relacionâmento óm o Clienle

RÊçôônsâhilialâde fìnmôrâfivâ Ê Pr¡mmóês
?añd2mf2
F-Commerce
Marketirû .lê Vãreiô
TraJe ÀÀârkelino

Nsocia:ão Comerciel
Gestáo de Vendas
Gestâo de Seruicos e Markeüno lntemo

GêsÞô Þ Dêcêtuôlviñênlô alê Prôalrrlns e Mâ¡câs
Plâae¡ânênlô Fsfrãtédicô de Mârkelino
Finân€s nãÉ profiis¡onâis de MarkÊt¡no
P*ouisa de Merædo
Comoorlãmentô do Consumidor

Adnì¡nistração de Marketing no Mundc
ConÞmoôrânæ

D¡sciDl¡na

Gestãô de LoôístiÉ e Distribuicãô

AntoniÐ Jesus de Britto Coselza

Meurício de Menezæ Cóldeim .a¡_

Femando Saba Arbache
Pâl¡i.iâ RiôcÞlli GâlânlÊ dê Sá
I t tiT Fêñ^n.1Ò \Ãa7"àîôlõ
Ándre Kischinevskv
Eliene Bernardino
Christôoher Mônteneoro MoreiE

Dorual Olivìo Mallmann
Claudil José Toman¡ni

Car¡osAlberto dos Santos S¡lva

Máriô Már.iô PêiYôtô Râmãlho
Evând¡ Cesâr Tenæ
Crisióvão Pereire de Souza
Maræb Gettemânn Pêrin
José Maurô Goncalves Nunès

Carlos Alberto Alvim de Azeredo Santos
Docente Resoonsávêl

José lxiz Meinbero
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FsDecialisiâ em Arlminisf rã.

M6te em Ge-slão Fmõrêsãr
M6tre em Adminislrecãô de

FsDecielista em Mãrketind /

Cu-so: Pós-Graduacão Lato Sensu MBA ern Markelino
Na:uralidade: São Paulo - SP

em

Total de Horas-Aula:360
Data de nasc¡mento: 05/.08/1 962

do aluno:

Mestrêtm Engenhana de Produção / Pontitlcia Un¡vers¡dade Cató¡ica do'R¡o de Jane¡ro
ô- nv-

EsDec¡el¡stâ em GesÌão EmDresariel / tlniveßidade Candido Mendes
Mætra em Gestãô Emoresaial / Fundacio Getul¡o Varoas
EsDec¡al¡sta em AdministÉcãc / un¡veß¡dâde FêdeÉl dô Rio de Janeirc

/ Columbiaem
em

Dortcr em Comun¡caÉo e Cultura / Un¡versidade Federal do Rio de Janeiro
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10 00
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9.70

880

970
900

8,90
Médie F¡nâl

Coefi ciente de Rend¡mento:9. 1 5
Período:'17 lOBl2004 a 1910412006
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DEcLARAçÃo oe roMADoR DE sERVtço

Sra. Marcia Sanchez, portado(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de

Luiz Antonio Gini
041.684.238-08
10t04t2018
Mídia

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Razão Social
CNPJ:

LOOK ON TIME LTDA ME
11.857 .840t0001-91

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza
Marcia San

ncia de

Procuradora

ade Ltda

\ì
B a b e6?Azza

Rua Gomes de Carvalho,657 - CEP 04547 0O2 - São Paulo, SP

\/
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MARIA LENIRA BRITO

FORMAçÃO: graduada em Administração de Empresas.

EXPERÊNGIA: mais de 20 anos de experiência atuando em planejamento de
mídia, liderando equipes no desenvolvimento de trabalhos de Planejamento
Estratégico, Tático de Campanhas. Marcas atendidas - Trend Foods, Jaguar
Land Rove¡ Phisalia, Garoto, Zoetis, Repom, Mondelez, Shopping D&D, Natura,
Fiat, Sabesp, Fast Shop, Unileve¡ Kumon, Laboratório Aché, Banco Safra,
Hospital Alemão Osvaldo Cruz.
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Adminßtração - autorizado pela Portoria - MEC n' 655 de 15/04/99

mantída por: Associação de Eraino Metrópole
Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 5A9 - Jd. Bonfiglíoli - São PauIo/SP - CEP: 05588-000

TeUfø: (Ìnil) 3735-4592 - www.fbutana.br

CERTIFTCA_D-O DE COI{CLUSÃO

Certificamos que o(a) Sr.(a) MARIA LENIRA DE BRITO, portador(a) do R.G.

no. 11.007.769, nascido(a) em 04/05/1961, natural de Cabreuval$P, concluiu em 2003/2 o

Curso de Administração, tendo colado grau em 20 de dezembro de 2003.

São Paulo, 02 de abril de 2004.

*4/¿

Junior Edson de Peixoto
Reg. MEC I 1284/94

Diretor'
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MINISTÉRIO ÐO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

D
coNTINUAçÃo

ASSINATURA PORTADOR

QUALIFICAçÃO CIVIL
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Maria Lenira Brito
009.488.328-94
1710212010
Mídia

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada:

Razão Social
CNPJ:

MLB EVENTOS LTDA ME
03.959.92210001-19

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza
Marcia San
Procuradora

licidade Ltdancta

E a b e@?nzza
.è

\s
Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 002 - São Paulo, SP

s\
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FABIO SUCCI

FORMAçÃO: graduado em Publicidade, Propaganda e Marketing UNICAPITAL

EXPERÊNCIA: está no mercado de comunicação hâ23 anos,19 deles
atuando como profissional de Mídia em agências de publicidade onde atendeu
pequenos, médios e grandes clientes de diversos segmentos, como: General
Motors, TlM, Banco Santande¡ AmBev, Café 3 Coraçöes, Renault e Atacadão.
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Centro Universilúrio Capitcl
Ruo lbipefubo, 130
03127-180 . Porque do Móoco . Sõo Poulo . SP

Fone/Fox 01 I ól ó5 '1000

www.un¡copitol.edu.br

CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que FABIO DE OLIVEIRA

SUCCI, Cédula de ldentidade fl:- 29.636.329-7€P, nacionalidade

Brasileira, filho(a) de Luiz Succi e lnês de Oliveira Succi,"

nascido(a) no Estado de São Paulo em 09 de maio de 1979,

conclu¡u no ano letivo de 2OO4, o Curso de PUBLICID|DE,

PROPAGANDA E MARKETING, obtendo o título de Bacharel.

Reconhecido pela Portaria n. 1.913 DOU - 30 de iunho de 20M-

Colação de Grau em l0 de ianeiro de 2005.

de 2005.

Reitor
20.472,805
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Digitado por Raqpel ç
Conferido oor: "; iq).TL
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portado(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 I SSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Fabio de Oliveira Succi
278.127.028-80
0210512017

Mídia

FAB|O DE OLTVETRA SUCCT COMUNTCAÇÃO
22,573.30410001-80

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza cia de ade Ltda
Marcia Sa
Procuradora

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Razão Social
CNPJ:

\

Bab el@/nzza
Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP A4547 OO2 - São Paulo, SP
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CLARISSA DIAS

FORMAçÃO: MBA em Marketing COPPEAD-UFRJ.

EXPEruÊNCIA: mais de 13 anos de experiência em comunicaçäo. lniciou sua
carreira em institutos de pesquisa (IBOPE), passando por consultorias de trade
marketing onde atendeu clientes como BRMania (Petrobrás) e Souza Cruz. Em
2007, começou a trabalhar na agência Artplan Comunicação, atendendo
clientes, como: Globosat (CanalViva e GNT), Niely Cosméticos, Spoleto e Jornal
O Globo. Em 2015 veio morar em São Paulo e começou a trabalhar na agência
Babel-Azza, atendendo clientes com foco em uma atuaçäo integrada (on e off-
line), como HospitalAlemão Oswaldo Cruz, Sistema Etapa e Porto Seguro.
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Certifican'lcTs que Clorisso And rode Ferreiro Díos

paruicipou do Programa de Formação em Marketing, realizado no período cie 0 i de março de 2006 a 20 cie

laneiro de 2007, totalizando 160 horas/aula, pelo lnstituto COPPEAD de Administração, da Universidade
Federai do Rio de Janeiro.
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Diretor do CCPPEADiUFRi
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Vice- de Educoçõo Executivo
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Clarissa Andrade Ferreira Dias
029.366.947-36
01107t2015
Atendímento

CLAR|SSA ANDRADE FERRETRA D|AS COMUNTCAçÃO E pUBLtC

23.272.804t0001-45

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel Azza
Marcia San

ncia de Ltda.

Procuradora

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Razão Social
CNPJ:

a b e t@lzza
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Rua Gomes de Carvalho, 657 - CEP 04547 0O2 - São Paulo, SP
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DANIELA GASPERINI

FORMAçAO: formada em Publicidade e Propaganda na FAAP

EXPERIÊNGIA: com mais de 20 anos de experiência profissional na área de
Comunicaçäo, atendendo clientes de médio e grande porte, nacionais e
internacionais. Passou pelas agências Almap BBDO, Fischer, F/Nazca S&S,
McCann e, atualmente, Babel-Azza. Atuou com clientes de diferentes
segmentos, como C&4, Havaianas, Marisa, Carrefour, Claro, BRMalls, China in
Box, entre outros. Na Babel-Azza, trabalha para o cliente Atacadäo.

"\

"N
À'. il5

)





RruunçnoMAwanmsMo
HACIJ]UDADts Dts COÀÄIJ]üICA@O

&Ø¿rcø* /tu ga//áa/þ 1z ñort¿zn¡mçaø, no ¿æo /p,wae, afn/ratþeo e ten/* ern' a¿tta, a' eonc/anão /* 6r¿rwo

RE'ü**NÅT.ETA¡ilÃ.DE /z6onu¡¡¿ag¡*Jàaa/, e¡m/4 /z;ønct7t/tAgC cogø?*tíd/b¿o

Øaáar"J erru €orrtuntbøún' Jiîch/
N01ÀS D0
Sfu Paub

. ESÏA

CO$IFERE O ORIGIHAL.

s.ftulo,26FEV2019
A/

.Ê<ff.

Ø an þ/ar ØrrA,,f""1ø"*t*

e

Øraet;þr;ra,- rã,tt 'a/ ¿n- år/n/o'&rJta* -Ø*rr/a'

r?nvc¿¿a, a, ol /a -.Mn*z/t 'o' ú UZe - 6dt h, ¿þ ¿/s¿a;1n/2.' Ø.ç. mû 2o.466.¿pe lJØ
-láz oþrøctzteØþb*ã,, a,uÊn, /e g.tzpoæa,¿øzar /c' ¿oloa, o* ¿¿r€¿(CIû, eþsrørc/lilaÅ, /ga/e.

.fizø Øz/e, ,ed ¿e Satt /,rc- le âtol .

Vt't¡uil 4 S
I't I t¡oo ,

ALV

þ

*
*

t

* t

*
f. I

*

-Ø.e.ç¿lente

, J'e¿:retãn)¡

-{l*r-, .Ønea¿1r,

Ø,¡lu,,o,l,



Rubens Fernatúes
Ðí¡aar

Junio¡

CURSO Dú COMTJNIÇAÇÂ,O SOCIAL

Habilitaçåo en ?ublieidade e,Propsgsndae Rel¡ções ftiblic¡Ê
reconhecidr pelo lÞcreto Federal I\1" 70.956 de0D.l08l72,
prblicado no DOU de I0/0t72, pá9. 7fr7.
H¡bilitaçåo en ládio ç Televisão e Cine¡re reconhecida pele
portaria MEC n" 343 de 3I/07184, publicado no DOU de 03/0E/84,
pigtr318"

Elísabae de Souzp
Secraúría

Dn Antonío Bías Bueno GuÍllon'' Dírúor Preisídente

ì?
?6. lltf,

s.Po,ilo, ? t tE\| 1t\g

,4

(r

Crrsttauo

?Àc0?0R

''.1

ú

O DIPLOMADO CONCLT]IU NESTA
n\ü]LDADEOCURSODE
COMUNTCAçÃOSOCIAL

NArraBrlrlÀÇÃo

-LLB:KP4*F.LIX9.-P.:**IPJ-

UNIVERSIDADE DE
Secretaria Geral

Dìvisão de Regisiros Acadêmicos

Diplorna regislTado sob n.o

gll r:"; r",:: i'\ CÂETÁ:-,¡0

Té¿njcc ;ircatûlrrico

nos terncs do A:tì;o ziß <ja Lei 9334/96.

Súo Fe,-lo, Ø C'.42ç214-. .d#

ûe acorC'¡

I a,l:

ei al

SÃO PAULO

ri

1293269
¿td/-a, ¿;:ä,y',Processo n.o

Secrelária
l:¡ota. 0r;

Anctada a Aposlila

Ilen lct lcrdêmlcr

8to de

ulllf [$tmIr 0t 5r0 PÍilIO



MlNlsTÉR¡g Do TRABALHO
:,: .,. ..EDA ,- '

D¡STITI'TO

ì{* {"

*ì

Di-ie¡t-o 
'

.,fl,l'..(ylÃ.
&Mtl

i

I
:

i

:

i
I

f
I

ì

ì

ß-:
{.f} it:
.q*ri,-"
tr\I
ñ:
();

$

i
.H
6tt.il
ç)

',T{
''o

o
È.t
z

-t
j

ü
ðL

tp,l*:..*t4...

Est. Civil

Fls. ..::.............. Liv.........,......... Reg. Civil.......^..........

outr-o¡òc....È:L..?,9...S55.:.ã??:..á .P-..........

Situaçãg Nfilitâr:........... ...................j...,....

Do", r;:,.........Ne........,.... Órgão.............. Es1..............,

NaturaliZado Dec. Ne..................-... Est. ....... / ....... / .......

+

I

l

j

Doc. Ident. Nq Exp. em ...,...1 ..,....1 .......

Estado.,.r..

ESTRANGEIROS

oç Obs.

;;;;.¡," lh;' 
';Q

0netsl

.u..
.. DRT

oo

I(r'.

iÍ'
BÊf,. . 4@279

b'

%Whw-M
-\

\N
À

llY





9
ALTERAçÓES DE IDENTTDADE

(Com iclação nomc, cst. civil c data nasc.)

Doc..............'........

Est. Civil

Nascimento

Doc.........................;...

)

ffie%wM
-q9

oõ

q\

. mqh*K%h
f khWffi\Y'-\
\d l\ffi bce "\ \q\\#"

5\
1

I

\N
,4





t2 coNTRAToDETRABALHo

e-p,"g"aor.å9.0.F..ri!t!l*...!.NT.F.p.lltg+f .1J..+.1r.......

i.hiÞ:...-ç--.S.o-!:1.:...t*.råâ.

CGC/MF ....Rua..CAtutll N'J5.5
Muricrpio.......S.Æg.....?.å-u..\'ç......8rr..S.,.P-........

Esp.doestabeteci*"nto..!.tlP-....Ê.)1P,..ç91t,.f..ßgÐ,.U.Þ.5

c",so....Ê5f.#Él.tlP*lÐ......ÐÊ...lrtüR.F.çf ?.1,1Ç........

CONTRATO DETRABALHO l3

t-o'ffif$¡fi 
¡[...j..TËËI:..t..frTE :..$gE:..til¡:.

*

r¡ara admissão l.t. 0"........ *!1.È.P-.....,....... ¿c l E 9è.. Data admissão Qå *... i-U.q. íiç................... o" r, 3. 5
Registro ne.......,...............,... FlsJFicha. Registro ne

Ass. do

-*T

:3à

l*5

'¡ô

: \j.

$är:"ITü["""""

SuiicriHx tr{ iL

Ass. do

'G0u;"trD¡$"'

a rogo c/æst.

o" rn3rî,
l{fU, üûiui. LîDA, *

Ass. do cmpregador ou a rogo b/lcsl

) rs......

o

Í

u". t{..ç.V çR.EJ.*ç........,. a" ß 3 Ç
Fi'iû,f A.

do cmprcgador ou

1e......,... le

Com. Dispcnsa CD Ne....Com

'r.bs
rì.

cJ.

.<Q,

{

rl

'è,

d

.2

uhkqw
\" l$ \1"

I viif'

_+\

I

4



ë^

%
7"

tu^

%+UV



l4 CONTRATO DETRABALHO

l5

cArrl AssrlMpçÃo e AssocraDos
PI]BLICIDADE LTDA
c.N.P. J. 01.228.548t0002-37
Rua Tenente Negrão, 140 - 5o andar - Itaim'"
São Parfo - SP

Empregarlor.... "':'::""""""

-.:.- 
ttlliF¡.tål..rgP.r'.t9!.qaPE..r-TP.å:.........-.

CCSMF

;;;,",.,ËÂb .y¡.u.çc.......'....'.. r',t's'e "" ""'
h r.". o" ésr¡be leci men to. Ag' "'?-Lt-S'! 

I'C'LP Ap-9" "'
) 

c-e"...E S.f.A.G'l'AR{'A"''"":":';':"'':"""""""""

I

I

I
I

l

Ii
I

;

Ên

CC

Mr.-

Esp. do

Cargo..-.

.................c8o

$
ñ
t$
Ê\

o"ta a¿-¡sao Q.l.

Registro n9

¿".r+^ùJI
'-^,9r,

.rfiriffirfiÀffi t&

ITDA

\

/sle*

Data admissão 0.1.. ¿"'...'Al.nP 'Ç'0"""' ......ôets.%.

Registro n9.:.....

ã
r Î,F

Ass. do empregador ou a rogo c./tesL
Ass. empregador ou a rogo cy't€sl

2e............

a

o

cÊ

t9

I !,r . . . . . . . . . , . . . . . . : . , . . .

oaø s.r¿aoÞ' ¿e"'

$Ji'it'"i

Daø

,.ù;r l ,": LTî),tl

9'

Ass. do
le

l !l , . . . . . . . . . . . . . .
Com. DispensiCD

Com. DisPcnsa CD
,,('

q-

ci,
<r' sÊ

èt'

^*\*h
-nkqftþ*---uþþÞ*
\ffiorlr-'

\ /f,r, 'y.l

ìN
)À.

lzd



N

-*N'
\+''}'""'



E",p,"g"ao,m$ .187.. .?.54/,;uú i."84-l
"""'-"""-""MANei'i Esr€R"moPA€ANDA'E
ccc/rvtF ...............p*Ftdgp*çÓeS'L'tg¡i -""'

ló CONTRATO DETRABALHO

Municfpio

Esp. do

Cargo

Data admissão ..Ç.J.. ¿"...

Registro ne...
t-

....1.iL............... Fls./Ficha.....

CGC/MF

Municfpio

Ne.......

Esp. do

Cargo

¿"/gLQJ Data admissão ?-3- 0....4 bff¿. v6AþL .,......,....... de

Rcgistro 
"...3å3-...........

Fls./Ficha.,

Remuneração 
"rpe.in"øu..?$..

. :t"Or................ .,.mr.t-9.fr .i!ehçårl-o..þ.

...,il
r4{

.......'..a9{t *x.þ..þ

¡: ' Aç'

le .....................,......

.ou

1e..................

l9 .....:..............

ootu r"l¿" ./.å¿"....... Data /*

Com. DispcnsaCD Ne Com. Dispcnsa CD Nr... f
oss.

6s

"h.".\f;' q. 'v\\'1t. o,*' \*noo,*\' þS
-^*ï\\þ.\'fhå

" \\\f*\i\ne, qI \'¡".\ % 'crq

€ \-\h \þ*
\rô \\\\^\af \qr$Y. 'q'

;w

\

\x





ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNIC

Munlclplo: SAO PAULO Estado: SP

Esp. do Estabèl€clrþnto: Publicidade Geral

cargo: DIRETORA DE PDV

Data admlssão: 02 dê maio de 2012

Reqlstro n" 28300 FIsJF¡cha: 28300
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DECLARAçAO DE TOMADOR DE SERVTçO

Sra. Marcia Sanchez, portador(a) da Carteira de identidade no 16.458.092 ISSP-SP e do
CPF/MF no 066.910.978-90, outorgada como procuradora.

DECLARA, que o licitante Babel Azza Agência de Publicidade Ltda, CNPJ no

20.877.60810001 - 06, tem como prestador de serviços:

Nome:
CPF:
Contratado desde:
Prestando serviços de:

Daniela Pierry Gasperini
179.232.658-01
1510512017

Atendimento

Os serviços prestados são realizados através da empresa contratada

Razão Social:
CNPJ:

DANIELA PIERRY GASPERINI - ME
28.380.355/0001-72

São Paulo, 13 de agosto de 2019

Babel de e Ltda.
Marcia Sa
Procuradora

a b e t@nzza
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Rua Gomes de Carvalho,657 - CEP 04547 0O2 - São Paulo, SP . \,
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C) lnstalações, lnfraestrutura e Recursos Materiais

Fundada em fevereiro de 2017, resultado da fusão das empresas Babel
Publicidade Ltda. e AzzaMidia Ltda., a Babel-Azza Agência de Publicidade Ltda.,
está situada na cidade de São Paulo à Rua Gomes de Carvalho, 657, Vila
Olímpia.

Com mais de 10 clientes, conta com S4funcionários distribuídos nas áreas de
Criação (on e off), Produção (RTV, gráfica), Estúdio (finalização e retoque), Mídia
(planejamento e pesquisa), Atendimento, Planejamento (off, digital e mídias
sociais), Monitoramento Digital, Ativação, Evento e Administrativo.

As instalações da agência Babel-Azza seguem a seguinte estrutura
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RECEPçÃO

01 bancada de recepção
0l poltrona paraa recepcionista
04 poltronas de recepção

01 computador
01 monitor LCD 32'
01 ar-condicionado I000 BTU

01 monitor de segurança 27"

01 HotSpot Wi-Fi
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DIRETORIA

03 mesas de diretoria
03 poltronas de diretor

02 notebooks Windows Dell
01 Macbook Apple 15"
02 monitores auxiliares LCD 21"
03 aparelhos de telefone com viva-voz

01 mesa de reunião
06 poltronas
01 monitor LCD 40"
01 ar-condicionado 10 000 BTUs
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ATENDIMENTO, PLANEJAMENTO, MíD|A E PRODUçÃO

52 mesas de trabalho
52 poltronas
52 armarios volantes
52 pontos de conexöes de internet
01 HotSpot Wi-Fi
03 monitores LCD 40" \

A





01 impressora Xerox 7535

10 Apple iMac 27"
15 Apple iMac 21"
10 MacBooks Apple
10 notebooks Windows (Dell e Lenovo)
15 monitores LCD 21"

02 banheiros (01 masculino e 01 feminino)
04 aparelhos de ar-condicionado central 35 000 BTUs
01 sala de descompressão com 3 poltronas e 1TY 32"

cR|AçAO

19 mesas de trabalho
19 poltronas
19 armários volantes
l9 pontos de conexoes de internet
0l HotSpot Wi-Fi
01 impressora HP LaserJet

10 Apple iMac27'
02 Apple Mac Pro
02 Apple iMac21'

02 banheiros (01 masculino e 01 feminino)
02 aparelhos de ar-condicionado central 35 000 BTUs \-
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SALAS DE REUNIÃO

Sala de Reuniao Principal I

01 mesa de vidro de l0lugares
10 poltronas
01 aparelho de telefone
01 aparelho de audioconferência
01 Apple TV
01 monitor LCD 50"
01 central multimidia
04 caixas de som
06 pontos de conexão de internet
01 aparelho de ar-condicionado central 35 000 BTUs

01 mesa de estar
04 poltronas de estar
01 máquina de café Nespresso
01 frigobar

Sala de Reunião Auxiliar e Sala Principal I

01 mesa de madeira de 04lugares
04 poltronas
01 aparelho de telefone com viva-voz
01 monitor de 40"
04 pontos de conexão de internet
01 aparelho de ar-condicionado central 10 000 BTUs
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Sala de Reunião Principal ll

01 mesa de madeira de 10 lugares
10 poltronas
01 aparelho de telefone
01 aparelho de audioconferência
01 monitor de 40"
04 pontos de conexão de internet
01 aparelho de ar-condicionado central 10 000 BTUs

01 máquina de café Nespresso
01 frigobar

Sala de Reunião Auxiliar e Sala Principal ll

01 mesa de madeira de 04lugares
04 poltronas
01 aparelho de telefone com viva-voz
01 Monitor de 40'
04 pontos de conexão de internet
01 aparelho de ar-condicionado central 10 000 BTUs

Sala de Reunião Pequena

01 mesa de madeira de 04lugares
04 poltronas
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01 aparelho de telefone com viva-voz
02 pontos de conexão de internet
01 aparelho de ar-condicionado central I 000 BTUs

DATA LAB (Sala de Indicadores de Performance)

I r,i

01 bancada de madeira 03 lugares
03 poltronas de trabalho
03 poltronas de estar
01 mesinha de apoio
01 aparelho de telefone com viva-voz
03 pontos de conexão de internet

,Þ

01 Desktop Windows com placa de vídeo paru 07 monitores
06 monitores 32"
01 monitor 40"

01 aparelho de ar-condicionado central I 000 BTUs

.\
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D|RETORTA FTNANCETRA E TECNOLOGTA DA ¡NFORMAçÃO

. 07 mesas de trabalho

. 07 poltronas

.07 armários volantes

.04 Desktops Lenovo 21"

. 01 Notebook Dell 15"

. O2iMac21'

. 01 HotSpot Wi-Fi

. 01 lmpressora HP LaserJet

. 01 banheiro unisex

. 02 aparelhos de ar-condicionado central I000 BTUs

. 03 Rack Servidores

. 03 Servidores Dell

. 02 Servidores Apple

. 06 Patch Panels

. 04 Swicthes 48 portas

.02 Switches24 portas

. 02 Modem lnternet

. 01 Conexão dedicada lnternet 100G8

. 01 Conexão dedicada lnternet 50GB

. 01 PABX Central com 120 ramais

. 20 Câmeras de Segurança

. 01 DVR de Gravação de lmagens
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D) Sistemática de Atendimento

Para o atendimento a CDHU, a Babel-Azza compromete-se arealizar os serviços
com elevada qualidade técnica, operando como uma organização completa,
especializada na prestação de serviços de publicidade, que compreendem o
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação e supervisão da execução externa, distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao direito à
informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituiçöes ou de
informar ao público em geral. E ainda os serviços especializados pertinentes ao
planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação
e de geração de conhecimento relativos ao mercado, ao público-alvo, aos meios
de divulgação em quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre
os resultados das campanhas realizadas; à produção e a à execução técnica
das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas
tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações
publicitárias.

Para realizar o atendimento a CDHU, a Babel-Azza conta com uma estrutura
com sede à Rua Gomes de Carvalho, 657
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-002.

Segue a nossa sistemática de atendimento à CDHU

Filosofia da Babel-Azza

A Babel-Azza lem como missão oferecer soluções em todas as áreas da
comunicação, de forma criativa, inovadora e tecnológica. Nosso principal
objetivo é construir relacionamentos sólidos a longo prazo com nossos clientes,
por meio de um trabalho próximo e atento às necessidades de cada negócio,
sempre com agilidade, flexibilidade e foco nos resultados.

Ramos de Atividade da Babel-Azza

Atuamos em todas as áreas da comunicação de foma integrada - DIGITAL +
OFFLINE: planejamento e criação de campanhas de publicidade e promoção,
planejamento, gestão e execução de mídia, igualmente on e off, estratégia,
conteúdo e execução de social media e demais disciplinas, como consultoria a
eventos, ativações, endomarketing, campanhas de trade e PDV, incentivo, e
Brand Experience.

Nossa Equipe

A Babel-Azza lrabalha com núcleos de clientes, a fim de atuar num processo
mais direto, enxuto, ágil e, principalmente, próximo dos clientes. \
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Somos uma agência com Certificação GREAT PLACE TO WORK, qualificada
como uma das 10 melhores agências para trabalhar entre as agências de
comunicação no estudo desenvolvido pelo Meio & Mensagem.

lJdhoras Empras*
Prr¡ Trab¡lher
þincicr da Cornunicaçåo
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meia&mmlrrgøn

Metodolosia de Trabalho

Metodologia de trabalho baseada na integração de todas as áreas da agência,
desde o briefing até a entrega, monitoramento de desempenho e otimização
constante. Apoiada em processos derivados da metodologia ágil e de design
thinking, a agência acredita em uma organização hierárquica mais horizontal,
com menos níveis e mais participação de toda a equipe envolvida. Contato direto
do cliente com os executivos responsáveis pelas áreas.

Visão total 3600 do cliente.

Pensamento on/off data-driven: centrado no
público final (consumidorlB2B), estudo de
hábitos e comportamento baseado em dados
acionáveis, orientando decisões de negócios
e de comunicação.

Temos uma área madura de Bl integrada com
a área de Midia (ON e OFFLINE) e a área de
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inteligência estratégica e planejamento, que nos permite ter insights, mensurar
otimizações e decidir por novos caminhos, sobretudo de performance, uma vez
que temos KPls recorrentes e pré-estabelecidos a atingir para os clientes. Com
essa integração e acesso a dados, conseguimos fazer ajustes nas campanhas
de performance digital, impactando inclusive na criação de peças e nas
mensagens-chave. As premissas do planejamento são testadas e validadas no
online e constantemente retomadas e analisadas para novos insights.

JE preciso criar condições para se atingir uma visão única do consumidor,
considerando todos os canais e meios de comunicação de que ele dispõe. Para
isso, é preciso que a agência torne-se uma parceira estratégica, com capacidade
de recolher, concentrar e analisar todas as fontes de dados pertinentes ao
negócio. Quando falamos em Business lntelligence, ou 8.1., é disso que estamos
falando. Nesse modelo de atuação, todas as estruturas da agência se beneficiam
do conhecimento e insights gerados ao longo da jornada do consumidor.

Compreender as audiências, sejam B2C, ou B2B, seus múltiplos touchpoints e
ser capaz de capturar padrões de comportamento ao longo dessa jornada está
no centro de tudo o que fazemos e deve ser o novo paradigma do mercado
publicitário.

Os consumidores (ou compradores B2B), seguem um determinado caminho a
partir do momento em que se tornam conscientes de um produto ou serviço até
a compra. E também em todas as experiências pós-compra com a marca. Para
se manterem competitivas, as marcas precisam entender essa jornada e
responder de forma adequada em cada etapa-chave, com o canal mais
apropriado, a mensagem mais efetiva e a intensidade de investimento
necessário, para maximizar a efetividade das comunicações.

A jornada do consumidor oferece argumentos concretos para identificar os
canais que, combinados, aumentam o alcance da campanha.

Tanto a equipe de gestão de negócios como todas as equipes de Bl e mídia têm
os dashboards e os KPls de cada cliente em seu monitor, porque as metas de
performance são perseguidas diariamente. Clientes também têm acesso aos
mesmos dashboards online, pois uma estratégia bem-sucedida sempre é feita a
quatro mãos e as rotas e os caminhos precisam ser avaliados diariamente.

No nosso Datalab mostramos como construímos os modelos de atribuição -
além do CTR - (somos uma das poucas agências brasileiras a utilizar modelos
de atribuição, tagueando toda a jornada do consumidor até a conversão e
identificando todas as ocorrências de impactos e interações com peças
publicitárias), determinando a participação de cada canal na conversão final,
mesmo que o último clique tenha sido orgânico. Para isso, usamos a tecnologia
de ferramentas com equipe treinada para operar nas plataformas.

No tratamento de dados (das campanhas ON e OFF line) já faz mais de ano que
usamos ferramentas com inteligência artificial como o Watson, (somos membros
do IBM Partner World) que nos ajuda a processar os milhöes de dados que
coletamos online, de forma que gerem insights e otimizaçöes online para as
nossas campanhas. Monitoramos dados de todas as fontes de mídia e
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integramos com dados do cliente, sejam vendas, matrículas, inscrições, entre
outros e ja dentro da nova Lei de Proteção de Dados.

Somos especializados em Paid Search (PPC), com equipe certificada e diálogo
diário com o Google em busca de otimização de resultados e oportunidades.
Mas, para nós, performance vai além disso. Temos um relacionamento próximo
e privilegiado com os maiores players do mercado, como Google e Facebook,
Linkedin e Twitter, além de todas as trading desks, principais plataformas de
compra de mídia programática e todos os players desse ambiente, indo de DMPs
a SSPs e redes de publishers.

Nossa capacidade de análise e de criação nos coloca em uma posição única
para criar conteúdos e chamadas que geram sucesso garantido em estratégias
de native ads - recomendação de conteúdo - que têm se mostrado grandes
criadores de tráfego qualificado para os sites de nossos clientes, como a Porto
Seguro. A Babel-Azza é uma das primeiras agências a adotar o formato no
Brasil, com grandes cases com Outbrain e Taboola, além das redes internas de
grandes portais.

Trabalhamos também com todas as principais plataformas de vídeo, como
Dynadmic e Zoomin'TV, além de brand safety, como Moat e lAS.

Além do Watson, ferramenta da IBM com inteligência cognitiva que nos oferece
novas oportunidades de visualização e compreensão de dados, usamos o
Socialbakers - somos um dos early adopters no Brasil - parc monitorar e
qualificar os resultados de redes sociais; o Buzzmonitor para monitorar
publicações sobre a marca e gerar insights de consumidor e, assim, identificar
influenciadores e early warning de crise.

Com tudo isso, conseguimos ir muito além do Google Analytics e gerar
informações com a urgência da gestão de performance e a qualidade de insights
de uma agência 360. Tudo isso é reunido em dashboards online personalizados
com atualização em tempo real. Um dos valores da agência é a transparência e,
por isso, disponibilizamos todos os dashboards de forma online para os clientes.
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Prazos Praticados oela Babe no atendimento a CDHU

. Criação de campanha - 15 a 18 dias úteis.

. Elaboração de plano de mídia * 10 dias úteis

. Peças avulsas - tabela abaixo

Observações:

. N/A: não aplicável.

. Prazos cumulativos e expressos em dias úteis, por unidade.

Em caso de urgência, a Babel-Azza atenderá a CDHU em24 horas, além de
assessorar integralmente a Empresa com seus profissionais, que estarão
disponíveis todos os dias da semana, em qualquer horário, para resolver e
auxiliar em todas as ações solicitadas pela Empresa.
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E) Discriminaçäo das informações de marketing e comunicação, das pesquisas
de audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia.

É impossível gerar soluções técnicas e eficientes de Mídia sem um conjunto
completo de ferramentas, e com análises aprofundadas que auxiliam a agência
e o cliente no cruzamento das informações dos mercados, segmentos de
produto, consumidores e comportamento de uso dos meios nas tomadas de
decisão.

Baseados nessa premissa, a seguir apresentamos as principais ferramentas e
suas funções no processo de decisão do planejamento estratégico, tático e
finalmente nas compras de Mídia, que colocaremos à disposição da CDHU:

MON ITORAM ENTO DA CONCORREN CIA

Cr comsconr
Estudo do universo Digital, que possibilita entender os hábitos de navegação e
consumo, além de dados parciais de investimentos.

IBOPE Monitor
Reporta ao mercado publicitário as inserções e os investimentos em todos os
meios de comunicação.

Disponibiliza peças do anunciante e dos seus concorrentes veiculadas em TV e
mídia impressa, com um dia de defasagem.

ANALISE DO CONSUMIDOR

TGP
Analisa dados comportamentais dos consumidores em relaçäo à vida, carreira,
crenças, e o comportamento de consumo dos meios de comunicação.

Q socialbakers
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Análise e monitoramento de Redes Sociais
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Ferramentas estratégicas, que auxiliam na análise dos hábitos e atitudes dos
consumidores, em relação ao consumo de produtos e o papel e influência dos
meios em cada etapa da jornada de decisão. Contribui nas tomadas de decisäo
de pontos de contato, definição de canais e mix de meios ideais para atender à
estratégia.

ANÁLISE DE AUDIÊNcIA

Conjunto de estudos e ferramentas em relaçäo a investimentos, audiências,
estudos especiais dos diversos meios e os impactos no comportamento de
consumo.

Analisa dados de perfil e consumo de meios, personalidade e estágios de
marcas.

lnrtih¡to
Ve¡lflcador do

Seu objetivo é fornecer ao mercado dados isentos e detalhados sobre
comunicação, incluindo tráfego web, tanto de desktops quanto de smartphones,
tablets e aplicativos, bem como circulação e eventos.

STMULAçÕES pe PIANOS E PROGRAMAçõES
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A ponrtbg¡(

O Commspoint é uma ferramenta de planejamento de comunicação
desenvolvida para auxiliar no planejamento de campanhas multimídia.
Aferramenta leva em conta:

. Custos

. Alcance

. Objetivos da campanha

. Fatores práticos que podem ser relevantes para a escolha da mídia.
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Possibilita ao planejamento a otimização e a simulação de mídia em diversas
variáveis, como: demográficas, atitudinais e de estilos de vida e consumo.

PLANEJAMANTO DE MíDIA Ë EXECUçÃO

Sizmek

Monitoramento, inteligência de dados de campanha e atribuiçäo de resultados +
Dynamic Creative Optomization.

Klipfolioì
Dashboard e visualizaçäo ONLINE.

IBM Watson Analytics

Analytics e visualização de dados de campanhas

IBM Watson Campaign Automation

Automatização de campanha inbound/Jornada do consumidor/Person alizaçäo
de websites e disparos de e-mails mensais.

OUTROS

Täbela de preços de mídia.

São Paulo, 13 de agosto de 2019
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Agência blicidade Ltda.
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