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11.6. - Capacidade de Atendimento.
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a) relação nominal dos seus principais clientes, com a especificação do início de

atendimento de cada um deles;
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1. lntelbras - segurança, redes e telecomunicação;

2. Kia Motors Brasil - automotivo;

3. Grupo Alliance - Santana Parque Shopping, Shopping Taboão e Shopping

West Plaza;

4. Lacoste - vestuário, moda;

5. Chilli Beans - óculos, acessórios, moda;

6. Mercedes-Benz - automóveis ;

7. Mercedes-Benz veículos comerciais - Caminhões, Vans e Onibus;

B. Caçula de Pneus - revenda de pneus e serviços automotivos;

9. Cetelem - instituição financeira do grupo BNP Paribas;

10. Saraiva - varejo especializado em livros e tecnologia;

11. Philips Lumileds - lâmpadas automotivas;

12. Meio&Mensagem - publicação do setor de publicidade e marketing;

13. Unimed Seguros;

l4.Carrefour Properties área comercial e shoppings do grupo Carrefour

(Shopping Butantã e Shopping Jardim Pamplona);

15. D&D Shopping - shopping de decoração e construção;

16. Yuny - incorporadora do setor de construção civil;

17. Tishman Speyer - incorporadora e responsável por empreendimentos;

Cliente: Kia Motors do Brasil

Âmbito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: fevereiro, 2008

Ramo de Atividade: automotivo

Produtos e Serviços a Cargo da Agência:

responsável pela comunicação de todos os

produtos e serviços da marca.
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Cl iente : Mercedes-Benz
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iVlercecles -Benz

fu{ercedes-Benz

Êú Saraiua

intelbrat

Âmbito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: fevereiro, 2013

Ramo de Atividade: automóveis

Produtos e Serviços a Cargo da Agência:

responsável pela comunicação de todos os

produtos e serviços da marca.

Gliente: Mercedes-Benz veículos comercias

Âmbito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: junho, 2014

Ramo de Atividade: caminhões, vans e

ônibus

Produtos e Serviços a Cargo da Agência:

agência líder de comunicação de todos os

produtos e serviços das marcas.

Gliente: Livraria Saraiva

Âmbito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: março, 2015

Ramo de Atividade: varejo especializado em

livros, jogos, filmes e eletrônicos.

Produtos e Serviços a Gargo da Agência:

responsável pela comunicação das

campanhas de varejo da marca.

Cliente: lntelbras

Ambito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: novembro, 2013

Ramo de Atividade: segurança, redes e

telecomunicação

Y



*

Produtos e Serviços a Gargo da Agência:

responsável pela comunicação institucional

da marca.

Cliente: Lacoste

Âmbito de Atendimento: Nacional

lnício de Atendimento: outubro, 2009

Ramo de Atividade: vestuário, varejo de

moda.

Produtos e Serviços a Cargo da Agência:

responsável pela comunicação institucional

da marca e campanhas de varejo.

LACOSTE
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b) a quantificação e a qualificação, dos profissionais que poderão ser colocados à

disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de estudo e
planejamento, criação, produção de rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica,

mídia e atendimento;
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b 1) Sócios-Diretores responsáveis pela Moma Propaganda;
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Luiz Francisco do A. Meirelles (Fico Meirelles)

Sócio Vice-presidente de Operações

Sócio fundador e diretor geral de Operações da MOMA Propaganda, natural de São

Paulo, atuou como diretor de grupo de contas na agênciaDPZ de 1985 até 1993,

sendo responsável pelo atendimento das contas: Johnson & Johnson, Sadia, Kaiser,

Banco ltaú. Atuou como diretor de grupo de contas na agência Talent de 1993 até

1994, sendo responsável pelo atendimento das contas: Fortlit e Duchas Corona. Atuou

como diretor de grupo de contas na agência Almap BBDO de 1994 até 2008, sendo

responsável pelo atendimento das contas: Kibon, Audi, Revista Veja, Gol Linhas

Aéreas, Alpargatas.

Em 2008 fundou a agência Moma Propaganda, na qual atual como diretor geral de

atendimento e planejamento, estando a frente de importantes cases como Kia Motors

e Mercedes-Benz Caminhões.

Ganhou o prêmio Caboré de Atendimento e planejamento em 2003 e em 2017 passou

a integrar o Hall da Fama do Marketing.

Rodolfo de Abreu Sampaio

Sócio Vice-presidente de Criação

No Rio de Janeiro, foiVice-Presidente de criação da Publicis. Posteriormente, mudou-

se para São Paulo e passou a dirigir a área de criação da DMSDDB. Sob sua gestão,

a DM9DDB conquistou o Agency of the Year em Cannes, 2009.

Ao longo de sua carreira conquistou diversos prêmios, entre eles 17 Leões em Cannes

e 24 medalhas no Anuário CCSP. Ganhou os prêmios Abril Nacional e Profissionais

do Ano em 2008 e 2010. Eleito Profissional de Propaganda no RJ em 2003 e em SP

em 2007.

Atuou em clientes como: ltaú, Bradesco, Chevrolet, Nestlé, Sadia, Guaraná Antártica,

Telefônica, Brahma, Bohemia, lntel, Johnson & Jonhson, Honda e, como sócio da

Moma, Kia Motors, Harley Davidson e Mercedes-Benz.
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b 2) a quantificação dos profissionais da Moma Propaganda por áreai
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Departamento: Atendimento

Responsável: Hildebrando Maneira Neto

O Departamento de Atendimento é composto por 4 Diretores de Atendimento, 1

Gerente de Contas, 2 Supervisores, 5 Executivos de Contas, 1 Gerente de

Atendimento e 2 Assistente de Atendimento.

Departamento: Criação

Responsável: Rodolfo Sampaio

O Departamento de Criação é composto por 1 Diretor de Criação, 6 Diretores de Arte,

1 Redator, 3 Assistentes de Arte e 1 Assistente de Redação.

Departamento: Planejamento

Responsável: Luiza Pirani

O Departamento de Planejamento é composto por 1 Diretor e 2 Planejadores

Departamento: Mídia

Responsável: Ariane Denardi

O Departamento de Mídia é composto por 1 Diretor, 2 Gerentes, 1 Supervisor, 2

Coordenadores e 1 Assistente.

Departamento: Produção de Rádio, TV, cinema, TV, internet e produção gráfica

Responsável: Douglas Covino e Fabrício Mendes

O Departamento de Produção é composto por 1 Diretor de Produção, 1 Diretor de

Finalização, 1 Produtor, 1 Assistente de finalização, 1 Revisor, 3 Arte finalistas, 1

Retocador, 1 RTVC.

Departamento: Adm inistrativo-Financeiro

Responsável: Maria Santos

O Departamento Administrativo-Financeiro é composto por 't Gerente, 1 Analista

Financeiro, 2 Assistentes de Faturamento, 1 Auxiliar Financeiro, 1 Analista de

Recursos Humanos e um Gerente de Tl
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b 3) a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido, dos

profissionais que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato,

discriminando-se as áreas de estudo e planejamento, criação, produção de rádio, TV,

cinema, internet, produção gráfica, mídia e atendimento.
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Atendimento

Ernani Lucio Martins

Diretor de Atendimento

Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi. Possui
experiência de 18 anos em agência de publicidade como Executivo de Atendimento.
Atuou em agências como Lowe & Partners, Fischer, Age, ISOBAR e AlmapBBDO.
lngressou na Moma Propaganda em 2014, na área de Atendimento. Trabalhou com
clientes como: Renault, Concessionários GM, Volkswagen e Mercedes-Benz.

Carlos Eduardo dos Santos Silva

Executivo de Contas

Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas),
formado em Propaganda e Marketing pela UNIMONTE (Universidade Monte Serrat -

Santos), com experiência de 15 anos nas áreas de Comunicação e Marketing e larga
experiência na área de Propaganda e Publicidade, tendo atuado em grandes agências
do país, como: ARCHOTE PUBLICIDADE (0912014 0212016) e EGO
coMUNlcAçÃO ESTRATÉGICA (06/2005 Ogl2o14), ingressando na MoMA
PROPAGANDA em fevereiro de 2016.

Ao longo da carreira, atendeu clientes de médio e grande porte nos seguintes
segmentos:

Varejo Automotivo: Mercedes-Benz Brasil, Toyota, Hyundai, Grupo Rodobens e

Audi. lndústria: Petrobrás-RPBC, Grupo Usiminas, Petrocoque, Unipar Carbocloro,
Saint-Gobain, Ecovias, Ciesp entre outros.

Construtoras: BR Properties, Helbor S/A, Gafisa, Grupo Ramada de Hotéis, Grupo
Mendes entre outros.

Shoppings: Praiamar, West-Plaza, Santana, Taboão entre outros

Participou de reestruturações de alinhamento global, governança corporativa e
evolução e da marca, de alguns clientes com quem trabalhou, onde obteve ainda mais
experiência na ârea. Também foi vencedor do prêmio Profissionais do Ano da Rede
Globo, edição 35 - Categoria Sudeste/lnterior (2013).

{)

1L



Bruna Benevides Santarosa

Executiva de Contas

Formada em PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA UNIFOR (UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA), com experiência de mais de 7 anos nas áreas de Marketing e
Atendimento e larga experiência na área de Publicidade e Propaganda, tendo atuado
em empresas como RED BULL DO BRASIL e na agência RELEVANTE
COMUNICAçÃO (FORTALEZA). Ao longo de sua carreira, atendeu contas como JTI
DO BRASIL, SYNGENTA, SHOPPING WEST PLAZA, TAKE A NAP (VESTUÁRIO _
FORTALEZA), CANDELA (LUMINÁRIA - FORTALEZA), onde obteve ainda mais
experiência. lngressou na Moma em 2014, atuando na área de ATENDIMENTO DE
CONTAS

Criação

Marcelo Lopes de Santana

lnteractive Art Director

Formado em Design pela FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas ), com experiência de mais de 10 anos nas áreas criação na área de
Publicidade e Propaganda, tendo atuado em agências, como lmpacta tecnologia,
Leekloy, Annova-ag.Participo de projetos sociais pela Cruz Vermelha. lngressou na
Moma em2012, atuando naâreade lnteractive. Trabalhou com clientes como: Harley-
Davidson do Brasil, Renova Energia, Kia Motors do Brasil, SC Johnsons, lnvista /
Lycra, Lacoste, Revista Super lnteressante Grupo Aliansce e Mercedes-Benz.

Natalia Arakaki

Trafego/Artbuyer.

Formada em Secretariado Executivo Bilingue pela Universidade Monte Serrat de
Santos e também em Propaganda e Marketing pela Faculdade Casper Libero, com
experiência de mais de 10 anos nas áreas Administrativa e Financeira e larga
experiência na área de Publicidade e Propaganda, tendo atuado nas agências Zuppa
Capital e Moma Propaganda, ao longo de sua carreira, atendeu contas como Kia
Motors, Mercedes-Benz, lntelbrás, Lacoste, Saraiva, participou de reestruturações
das agências e das áreas por onde passou, financeiro/administrativo, executiva de
contas e tráfego/artbuyer onde obteve ainda mais experiência. lngressou na Moma
em 2009, atuando na área financeira/administrativa, atendimento e tráfego/artbuyer.
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Mídia.

Ariane Trevisan Denardi

Diretora de Mídia

Formada em Publicidade e Propaganda com duas pós em seu currículo, tem
experiência de mais de 10 anos na área de mídia em agências de publicidade em São
Paulo. lniciou carreira na TBWA, com as contas Adidas e Nissan. Atuou na equipe de
mídia de Unilever na Borghierh Lowe e conquistou experiencia atuando também na
conta de Caixa Econômica Federal. Ampliou seu conhecimento ingressando no Grupo
Publicis, onde trabalhou com a conta de Varejo de Chevrolet na Salles Chemistri.
lngressou na Moma em 2014 onde atua com os clientes: Mercedes-Benz, Lacoste,
Saraiva, lntelbrás, Meggashop Alpargatas, Yuny lncorporadora entre outros.

André Luiz Oliveira Gomes de Almeida

Gerente de Mídia

Formado em Publicidade e Propaganda pelo UNICEUB (Centro Universitário de
Brasília), com experiência de mais de 17 anos na área de mídia em Publicidade e
Propaganda, tendo atuado em grandes agências do país, como Salles D'arcy, Publicis
Salles Norton, Salles Chemistri, DNA Propaganda e Prime RS Publicidade. Ao longo
de sua carreira, atendeu contas como Banco do Brasil, Aliança do Brasil, Ministério
da Saúde, Ministério do Trabalho, Eletronorte, Brasil Telecom, General Motors do
Brasil, Carrefour, lnstituto Presbiteriano Mackenzie, Grupo Caixa Seguros e Grupo
TCl. Cofundador do Grupo de Mídia de Brasília. lngressou na Momaem2017, atuando
na área de mídia.

Natália Beatriz latalesi Poletto

Coordenadora de Mídia

Formada em Comunicação Social Publicidade e Propaganda pela Universidade
Anhembi Morumbi em 2014. Experiência inicial na área financeira da Moma com
faturamento publicitário no ano de 2010. Em 2012 ocorreu a migração para o
departamento de mídia da agência. Ao longo dos anos, atendeu contas como
Syngenta, Camicado, Sagatiba, Shopping Center Norte e Harley Davidson. Participou
de dois grandes planejamentos anuais estratégicos do cliente SC Johnson nos anos
de 2014 e 2015 obtendo ainda mais experiência. Atualmente é responsável pela mídia
dos clientes Saraiva, Lacoste, Tishman Speyer, Shoppings West Plaza, Taboão e
Santana Parque.
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Planejamento

Luiza Silveira Pirani

Planer

Formada em comunicação social pela ESPM - Escola Superior de Propaganda e
Marketing. Possui experiência de 12 anos em agência de publicidade como
atendimento e planejamento estratégico. Atuou em agências como Borghierh Lowe,
Loducca e Taterka. lngressou na Moma Propaganda em 2012, na ârea de
planejamento estratégico. Trabalhou com clientes como: Stella Artois, Natura,
McDonald's, BMW, Mercedes-Benz e Kia Motors.

Marina de Salles Gomes MacFarland

Assistente de Planejamento

Formada em Desenho lndustrial pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado),
com pós-graduação em Design de Produto pela escola Elisava, em Barcelona. Sócia
proprietária da empresa lniDesign, de 2008 a 2014, com experiência em criação,
desenho e produção de mobiliário e utensílios, com projetos desenvolvidos para lojas,
parceria com arquitetos e consumidor final. lngressou na Moma em 2014, atuando na
área de planejamento

Produção de Rádio, TV, cinema, TV, internet e produção gráfica.

Fabricio Gouveia Mendes

Arte-finalista

Arte-Finalista. 20 anos de experiência na área de comunicação em agências de
propaganda (atendimento, criação e arte final); 14 anos na Y&R com atuação em Arte
Final - Produção Gráfica; Responsável pelo desdobramento de campanhas a partir
de um KV, para diversos formatos e tipos de veiculação, com assistência de arte,
diagramação, finalização e fechamento de arquivos para mídias off-line;
Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM
Principais clientes: Bradesco, Vivo, Mercedes-Benz, Grupo Petrópolis, TAM, Texaco,
Colgate, Peugeot, LG, entre outros. lngressou na MOMA em 0212017.
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b 3 a) Comprovação acadêmica e profissional
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Atendimento

Ernani Lucio Martins

Diretor de Atendimento

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Comunicação Social pela

Universidade Anhembi Morumbi;

Cópia autenticada de lnstrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 1 5, 16, 17 , 24 e 25 da CTPS
no 02361 1 Série 00213-SP;

Carlos Eduardo dos Santos Silva

Executivo de Contas

Cópia autenticada da comprovação da pós-graduação em Administração de
Empresas pela Fundação Getulio Vargas

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 430159;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 15, 16, 17,24,25 e26 da
CTPS no 057624 Série 00255-SP;

Bruna Benevides Santarosa

Executiva de Contas

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Comunicação Social
Publicidade e Propaganda pela Fundação Edson Queiroz Universidade de
Fortaleza;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 430099;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, Contrato de Trabalhos com
Red Bull e Moma Propaganda, Alteração de Salário da CTPS no 0146709 Série 0040-
CE;
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INSTRUMENTO PARTICULARDE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, MOMÄ, PROPAGANDA LTDA, com sede em São

Paulo/ SP, à Rua São Tomé no 86 - l6o andar, inscrita no CNPJ sob o no 09.228.070/0001-76, neste ato
representada na forma do seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de

outro lado, como prestadora dos serviços, ERNANI LUCIO MARTINS JUNIOR - EPP., com sede em

ALPHAVILLE/SP, à ALAM. MADRE PEROLA,93 - ALPHAVILLE R9 - CEP: 06540-117, inscrita no
CNPJ sob o n' 16.747.79410001-1 - e na Prefeitura de Santana De Parnaíba sob o no 71713, neste ato
representada na forma de seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre

si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a contratante na âreade Atendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de atendimento aos clientes em

campanhas publicitarias.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE ExEcuÇÃo.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por

sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagará à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 10.000,00

( dez mil reais ), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da

respectiva nota-fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, duplicata, ou cobrança bancária"

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação

vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas

por escrito.
5.2 - A contratada seráresponsável portodos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6.1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a terceiros, em

conseqüência da execução dos serviços.
6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso,

prejuízos, de qualquer nab)reza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços

objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, nenhuma

os danos e

limitação.
6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de

responsabilidade entre as pañes contratantes. È{.
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6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade, por parte da
coirtratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.
7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtid4 revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurídica ou financeira, ou ainda de qualquer ouha natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.
7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.
7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, disquetes ou outra forma que possa conter informações consideradas
sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato, independentemente de
qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.
7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a çontratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejuízo da suaresponsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor."

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS,

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pacfuado akavés do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.6 I 0/98.
8.2 -Tendo em vista que a contratadajá é remuneradapara eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta daia, tanto para o Brasil como
para qualquer outro país, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.
8.3 - Será lícito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos
totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.
8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o kabalho realizado em

virtude do presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁUSULA NONA - COMPUTADORES E SOFTWARES $óÞ9

9.1 - Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus

computadores de propriedade da contratante paÍa a prestação

vedado à contratada:

diretores,

t

2

dos serviços
operar

(rr)



a) . instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, software ou arquivo informatizado em
computador que estiver sob seu uso ou utilização, sem aprévia autorização por escrito da contratante;

b) modificar, descompilar ou decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos
computadores de propriedade da contratante;

c) copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações elehônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindi¡ o contrato, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de 1 (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1., supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCTMA PRIMEIRA - CESsÃo.

ll.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCIS,Ã.O CONTRATUAL.

l2.l - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o

direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato flrcará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha título protestado legitimamente e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO.

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o único competente para dirimir as

divergências que tiverem com base neste contrato, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja

ou venha a ser,

E assim, por se acharem justas e contratadas, frrmam este instrumento em duas vias de igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Pau lho de 14.

Contratante:
MOMA LTDA

Contratada

ERNANI LUCIO MARTINS JUNIOR- EPP gÊ
.^tx9

td â
90

Testemunhas
Nome Nome
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O Diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia e o Diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Gerulio Vargas conferem a

Cenros Eouento Dos Se¡lros Srrve
Natural de Santos - SP, nascido(a) em 26/ 05/ 1982, can de identidade n" 345087835 - SSP

O Certificado do Curso

Pós-GnADUAçÃo EM Ao¡ulrNrsrRAçÃo DE EupnE,ses

Nível especialização (ato sensu), com432 horas-aula, concluído em 17 de julho de 2013.

fì i n I ""Å"Janeiro' 
18 de março de20t6'

' /- ^ Lu^ {/,**&^ {q¡**&rlj¿-Hryj V æ*'-'Fr *l*
"r-- I

Rubens Penha Clane
Diretor da EPGE / FGV

F de

Diretor da EBAPE / FGV
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Matemát¡ca Financeira

Liderança e lnovação
Docente Responsável

Ricardo Spinelli de Carvalho
Paulo Yazigi Sabbao
Ney Pereira de Araúio Filho

José Carlos Franco de Abreu F¡lho

Carlos Osmar Bertero
lsabela Baleeiro Curado

Rogério Mori
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Ricardo Lopes Cardoso
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CONTRATO DE TRABALHO
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UI{IVERSIDADE DE FORTALE ZA o

Reconhecida pela Portaria N'350 de 12.08.83 - D.O.U de 18.08.83

CENTRO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇAO E GEST

Bruna Benevides Santarosa

e outorga-lhe o presente Diploma, a hm de que possa gozar
' 
de todos os direitos e prerrogativas legais.

Fortaleza,O5 de fevereiro de2014
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MIMSTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Com Social-Public Propaganda
PORTN. 155 DE 04-04AOt3
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84
Liwo Folha

07A

Identidade

97002642207

Processo

1413322188
Data do Registro

05/02/2014

Data daColação

07 dejaneiro de2074

SSP-CE
expedidor

Sao Paulo - São Paulo

A.¡a Lucia Benevides Santarosa

Bruna Benevides Santarosa

Pai

Gerson Santarosa

t

02 9823



FICHA DE ESTAGIARIOS
DO EST

09.228.070/OOO MOMA PROPAGANDA LTDA
1-76

{UMERO DE ORDEM

DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL

ANA LUCIA BENEViDES SANTAROSA
DA

l

R SAO TOME,86,ANDAR 16,VILA OLIMPIA,SAO PAULO,SP

CARTEIRA DE IDENTIDADE N"
97002642207

TEM FILHOS BRASILEIROS ?

QUANTOS FILHOS?

-OCAL DE NASCIMENTO

-OCAL DE NASCMENTO

CPF/CIC

04607829323
TITULO DE ELEITOR N'

074051 290760
CATEGORIAT. DE RESERVISTA N' N"DE

S Solteiro
U.F.

SP
LOCALDO NASCMENTO
PAULO

CARTEiRAMODELO 19 N"o. N'
411010

NACiONALIDADE
10 Brasileira

SERIE N"
0040 sP

NOMEDO(A)N'DO REGISTRO GERAL

GERSON SANTAROSA
DO PAI

FILIAçÃO

BRUNA BENEVIDES SANTAROSA 430099
DE

22
NASCMENTO

0710111992

CTPS N'
01 46709

CARACTERÍSTICAS FISICAS
,

SINAIS

FORMA DE PAGAMENTO

Mensalista

.OLHOSCABELOSPESOALTIJ'RA

BOLSA.AUKLJO
900,00

COR

INDEREçO
RUA GOMES DE CARVALHO 674 APARTAMEN VILA MARIANA SÃO PAULO sP 04547002

\4UDANçA DE ENDEREçO

SEçAO

ATENDIMENTO

CARGO

ESrAGÁR|O (A)

DATA DE INICIO DO ESTAGIO

30/0512014

DESCANSO SEMANAL

SEG Á SEX 1O:OO ÁS 18:OO HRS c/ 1 HoRA DE INTERVALo

Declaro que estou de pleno acordo com as informações acima e que
exprimem a verdade.

I l..j i

BO CONCEDENTE

DATA DE DESLIGAMENTO:

,.tta

ao

o
€a¿¿
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{

c

o
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BRUNA BENEVIDES SANTAROSA

FILAçÃo...........: GERSON SANTAROSA

ANA LUCIA BENEVIDES SANTAROSA

NASCIMENTO....: O7l}ll1gg2 SEXO: FEMININO

ESTADO ClVlL...: SOLTEIRO

NATURALIDADE: SÃO PAULO. SP

DOCUMENTO..... : C l. 97 002642207' 05/1 0/2005 SSP CE

LEI N'9.049, DE 18 DE MAIO DE 'I995

CPF................:046.078.293-23 CNH""':

TtT. ELEIToR: SEçÃO: zol'¡Ar

LoCAUDATA DE eulssÃo: sRTÉ/CE - 1510512012
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oo

IGTS ì\i'DA

c0I1, DiSPt¡15,4 C0 ti'

En¡pregador Red Bull do Br¿¡sil i-tria

cNPJ/CEl 02.946.76',l/0009'13

Rua Rua Professor Mozarl Solon, 800

Munlcíplo FORTALEZA-CE Éstãdo CÉ

Ésp. do estabelecimento Com. Atac' CerueiaChope Refr¡gerante

ca.go PROMoÍOR MARKETING JR '.'
Data admissão 2'l de Novembro de 20 lZ
Registro no 00000041 'CBO 354110

Remuneração especiflc¡da 
1.oeo.oo

sålárto

FS 1.O9O,oÛ

Funcionárlo BENEVIDES SANTAROSA

DATA DË SAIDA 01 DE AB

'-ìâ*;rt ,lA^'
-D"8jEF+S"tt,*rDÀ.

I
r
I
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Ì
RED BULL DO
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CÜN TP"4TÛ #.i TRÅ#,4Tí-J#

EMPREGADOF: MOMA PROPAGANDA LTDA

cNPJ 09.228.070/0001 -76

R SAO TOME,86,ANDAR 16,VILA OLIMPIA

MUN|cíPlo: são Paulo

ATIVIDADE: Publlcìdade

GABGO:AsslSÍENTE DE CoNTAS

DATA ADMISSÃO:16 de Março de 2o'15

REGISTRO:430129

MOMA PROPAGANDA LTDA

. CEP: 04551-080

ESTADO: SP

CBO:253140

REMUNERAçÃO ESPECIFICADA: B$ 1.9OO,OO ( Um Mil Novecenlos Fleais ) por mes.

rlMoMAPRqWgnN DA LTDA.
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37
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umenlado em û1iflJ12{ìì.i p¡¡a
l.Ja funçåo Ce A mesrna
Por motívo de En

RED BULL DO B RASI

{: :r

1.134

?\

i.

l

)I
I

Aumentado em AltO1lZO13 para R$ 1.?08,7i
Na iunçåo de A mesma
Por motivo de Dissídio Co

i ii ¡:

^, Aumentado em 0110112014 Para¡ìu Na fLrnçãr: de A mesma

[1C Por motivo de Dissídio

RED ISULL DO

RED BULL DO

nl'î.zse,sc

4 Para R$ l'359,88

;\ìj

[1t

--Aurnentado eÌn 0'l /01 /201
/\L 

Na fu¡nc,äo der A tnesma

,\.r( Pe¡ ¡¡6tivo cJe FquiParaçåo

Iia
RED BUI-I, DC) TDA

&

ó
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Criação

Marcelo Lopes de Santana

I nteractive Art Director

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Design pela FMU - Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 000089;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 15, 16, 24,25 e 26 da CTPS
no 91690 Série 00248-SP;

Natalia Leal Arakaki

Trafego/Artbuyer.

Cópia autenticada da comprovação da pós-graduação em Marketing e Comunicação
Publicitária pela Faculdade Casper Líbero;

Cópia Autenticada da comprovação da graduação em Secretariado Executivo Bilíngue
pela Unimonte - Centro Univercitário Monte Serrat;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 000105;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 16, 17 , 18, 19, 24, 25, 26,
27 , 28 e 51 da CTPS no 90127 Série 00237-SP;

c'

/o



QUALIDADË

FtUlU Gentro Universitá rio das Faculdades fl/letropolitanas [-f nidas
Decr€io Federâl de 23 de Março de 1999 - Publicado no 0.0.U. de 24 de Março de 1999 - Pá9. 37

Recredenciamento - Porlåria MEC No 610 de 22 Junho de 2007 - D.o.U. de 25 Junho de 2007

CERTIFICADO

Certifico que Marcelo l-opes de Santana, portador do
RG.29.360.488, aoncluiu em 2g de dezernbro de 2CIA9, o cursa de Ðesign,
no Centra Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, tenda
colado grau ern 15 de janeiro de 20XA, fazendo jus ao título de Bacharel
ern Design"
Habi litação: Programação Visu al "

São Paulo, 15 de janeiro de 2010

Prof. Carnargo

p

2

R$ a,5p

www.frnu.bÇ

t(

í:,
G
a
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CONTRIB.

Rua Taguá, 'l 50 - tampus l-iberdade - CËP 01508-0'û 0 - São - Tel": +55 {11} 3346-6200

l



MOMA PROPAGANDA LTDA

EMPREGADOR

r¡Er.¡tù I trLrù utr trlvlt FlEuAUuS
R SAO TOME, 86 - 16 ANDAF - SAO PAULO - SP

ENDEREçO

NOMEMARCELO LOPES DE SANTANA

09228070000176

CNPJ / CEI

000089
NÚMERo

DE MATRÍC.

NÚMERo
DE ORDEM 477

QUANDO ESTRANGEIRO:

DATA OUE CHEGOU AO BRASIL

PAI EDIELSONAUGUSTODESANTANA NACIONALIDADE: EDIELSON AUGUSTO DE SANTANA

MÃE toNE LoPEs DE sANTANA NACIONALIDADE: BRASILEIRA

FILIAçÃO

DATA DA OPçÃO 1610112012

BANco DEposrÁnloCA|XA EC. FEDERAL

SAIDA:

DATA DA RETRATAçÃO / /

r^ þ4\

RtlÞo
?l

.,.ç9È'

POLEGAR DIBEITO

tô

-r 
I

CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR

õ-ç*
f'r

CPF NR. CNH CAT. CNH

341.393.048-63

RG

29.360.488

TíTULo ÊLEIToR

31 01 3501 01 08

CATEGORIA

cDt

CARTEIRA RESERVISTA

40142120480

SÉRIE

248

CTPS

091690

AUTENTICAçÃO

s

GRAU DE INSTR,LOCAL DO NASCIMENTO

MOGI DAS CRUZES. SP

TEM FILHOS BRASILEIROS ?

QUANTOS ?NOME DO CONJUGE

coM BRASTLETRA(O) ?e

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

NACIONALIDADE

10

CART. MOD.

REG. GERAL

IDADE

26

DATA DE NASCIIVIENTC

11t12t19A5

ronvn oy'ertùìilLuro

po(-e.

BANCO:

SALÁRIO INICIAL

R$ 2.500,00

FUNDO DE GARANTTA pOR TEMPO DE SERVTçO

PROGRAMA DE INTEGRAçÃO SOCIAL \5"

Df.F!.
EM I/

Ns 13267574853

BANCO

AGÊNC¡A

ENDEREçO
ða

cBo

3't84-05

PARENTESCO

\oI¡,

tsofì

DEPTO/SETOFYSEçÃO

oo00 /0000 /0000

NATUREZA DO CARGO

ASSISTENTE DE ARTE

AVENIDA LEONARDO DA VINCI, 01285 - APTO 23 A

VILA GUARANI.SAO PAULO-SP-0431 3-OO1 FONE:3856-6716 -7750-9060

NOME

-*^/^rlh
ESI'TY,7,
PRbþI\*"'

ENDEREçO

MUDANçA DE
ENDEREçO

.û

-ET
,fr
-!
IL
t¡J

+rù
DATA DA ADMISSÃo

1610112012

COR/CABELOS/OLHOS/ALTURA./PESO/SINAISIOUTRAS

-r\ñÔ

çåA

hrËN
BRANCA

CARACTERíSTICAS FíSICAS

TIPO SANGUINEODESCANSO SEMANAL

DOMINGO

RÊFÊlçÃO

¡

DAS 13:00 AS 15:00

HORAS
1

HORÁRIO DE TRABALHO

JORNADA

SEGUNDA À SEXTA

f¡ns-q),oo 
ns 1e:oo HoRAS

EMPREGADO DO EMPREGADO
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ËL

DE ORDEM
NUMERO

16/01/2012

DATA

È\.

2.500,00

VALOR

077

HO

REFERENTE AO PERíODO

¿

DE

MOTIVO

A

GOZADAS u)

g
-trJ
"-J

,¡,

"F

'tu
..ã
'g
'b
tLt

s'rl-
4

16101/2012

DATA

DA

VALOR

AL

CONTRIB

ASSISTENTE DE ARTE

CARGO OU FU

NOMEMARCELO LOPES DE SANTANA
DE MATRíC.

OBSERVAçÕES:

SINDICAL

MOTIVO

DE CARGOS

DATA ALTA

000089



916 90

musrÉnro Do TRABALHo E EMPREco
cARTETRA DE TRABÁLHo e pRsvroÊNclA socIAL

Série
00248-

.Å

Número

Nome

Loc. Nasc.

.......fs,lÊËt.
;;4fü. ffif

.t
_l-

. *..à :. r.í,1. d ¡l.,it*..

%ç

DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

..5:..

do Funcion¿á¡io

\'
.>,k¿..:{#*xd<*
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o

..å,1.

I
I

j

l

l
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Doc. No

F-STRANGEIROS

Obs-:
Data
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Empregador.fECNÐtO€lA.gtff*ôttCt.LTDÅ,,..... 
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CNPJA4F
Rua...

At.
..¿.ic.l.

Data admissão.1.J.. ¿e

T
Data saída?-?-.de l-\3 de*P:F

do c/test,
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'coNtmto DE TRABALHO

MOMA PROPAGANDA LTDA

cNPJ/CEl 09.228.070/0001-76

End. R SAO TOME

MunicÍPio SAO PAULO

Esp.Estab.PUBLICIDADË E PROPAGANDA

NoME MARCELO LOPES DE SANTANA

Cargo ASSISTENTE DE ARTE

CBOno.3184-05 Adm.16/01/2012

Registro no.077 Fls Ficña 077

Remuneraçäo 2'500'00

dois mil e reais- por mês

}L
Ass. c/test.

x

no. 86

Est.SP

rd

1"

(,

.t........

saída ..........de de..........

ou a rogo c/test.

90 T
ß.

5. \

6

f\

^i,J\:{'\:o*=lf i'ìiii,;:.¡.'

W*..o
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CB

t<

Rurn"ntuao 
"rn 

,Ç.ll
Na função de ...,:3...

:-S., r É. :Y- p." ns.*$-Ê 
" 
I Aumentado em Q.t...

ALTERAÇÕESDESALÁRIO

motivo

Para R$
?St;-

ALTERAÇÕES DE SALÁR.IO

t Q.!... t !.*... para Rg ?,.ã.5.' .çe

de..... i,Ç;*,ä;.:::.

C
:' Nafunção de.......Q ..ïTf i&:l1Ï.r.r-q"r..

c8o........

CBO

G.åilJ.ft$r.LïÐ4..... .

do empregador

cBo por motivo de
'4".Þ ¿isä """"""

u'ü

do

Aumentado em t .!L!i... t í.t.:1.. ParaR$ ..6...!.lr!.1... i
Na função de .. ...{.1.ÌÇir:¡¡.*ì:.....

I i¿p r¡{r-çpor motivo de

fldûlull\ å.,''

Aumentado em .Ç.t.. /.Ç.5.. / .liJ... p*u ns.3.Ð!.Qr16
Na função de ..........Q...

CBO .Ç*¿nur*ço.........

MT rr. !'i-rr* i
;: ;ì. i"..1. l-.i;':L.......

do empregador

empregador
\ê.

ç\
jt

Aumentadoem Ç1.. ¡.Ç1.,.¡ i'-tl
Ña funçao ae ..û......l}H . f.A......

Aumenrado em f.i... l.Ç.-{'{..1 ..r.?
Na tunção ¿e ..... *..íÌ.r.V,'f¿Iyr*:

Cç{tu

.. ParaRg .?ì.!.ã.').] I

:r0-r,o.ää:::

I
ii LiDA

ot
do empregador

ø
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dø

\
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ALTERAçÕESDE SALÁRIO

Aumentado "^?!... 
tl.:2.. t!. ParaR$ 9,.V.1é-tfi..1

Nafunção de....
(?",

CB deo ..................... por

empregador

Aumentadoem.A!.. 1ffi* Para.R$ *'G.ffi,.gi) i
Na função de ..G"...:vr.'t¿vr. r.tz-¿.... "i
cBo ...j-......
.\,(ßltil\rs....

.......por motivo de

[4orn¡ LrCê

empregador

Aumentado em tll.. I S.L.. ¡ J.L.
Na função de ....â.:r:¡-'"1'.Þ.**l -.....

CBO .......,............. por motivo
......Õ.g.tit*x.........................

ParaR$¿.9.(G.Ro

t

de

Assinatura

Aumentado em ....... I ........' I ........ Para R$

.........:........... Por motivo de

Assinatura do empregador

Natunção de

^

ß.

Ê.

þ

0
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cursos de
f FACULDADE CASPER LíBEROs,
f cERTlFtcADo DE pós-cRADUAÇÃo

TL
LATO SENSU

Nos termos da Legislação Federal em vigor, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação,
Resolução CES no 01, de 08/06/2007 e em consonância com seus dispositivos regimentais e demais instruções
acadêmicas, a Faculdade Cásper Líbero, entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal, fundada em
1947, confere a

NATALIA LEAL ARAKAKI

o te Certificado de PÓS-GRADUAÇAO, em nível de LATO SENSU, na área de concentração em
td ng e Comun icação Publicitáría, concluído em 2010, de acordo com o HISTÓRICO ESCOLAR editado

São Paulo, 9 de junho de 2011

È
, lJd

Jã

ì10vî¿

Dimas A. Künsch
Coo r do Curso de Pós-Graduação

Profa. Dra. a n na Vitali
Diretora

ñ



Histórico Escolar do Gertificado de Pós-Graduação, Nível de Lato Sensu
Faculdade GásPer Líbero

Especialista: NÄÍALIA LEAL ABAKAKI
ldentificação: R.G.32.469.405-2 - Secretaria da Segurança Pública/SP.

Registrado no Livro n" O2, fls. 42f, do Registro de Pós-Graduação em 09/06/2011

C
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'ùîa

oc

ç
tt

MONOGRAFIA FINAL

Marca: ldentidade e lmagem
Corporativa

Mídia e Poder

Marketing e Comunicação Persuasiva

Comunicação: Diferentes Perspectivas
Conceituais

Publicidade e Linguagem Persuasiva

Planejamento Estratégico de
Comunicação e Relações Públicas

DISCIPLINA

8,0

8,5

Dez

9,5

9,0

Dez

9,0

NOTA

10

60

60

60

60

60

60

CARGA
uonÁR¡a

100Â

93/"

93/"

100%

86"/"

'100%

93/"

rneeuÊNcln

Título: COMUNICAR E EDUCAR

Roberta Cesarino lahn - Doutoranda em Comunicação e Semiótica

PUC - Mestre em Comunicação e Mercádo - FCSCL - 1999

Dimas Antônio Kunsch - Doutor em Ciências da Comunicação

- usP -2004.

Marcelo Mitsuru Miyashita- Mestrando em Administração- PUC

Especialista em Comunicação com o Mercado - ESPM - 1998'

Laan Mendes de Barros - Doutor em Ciências da

Comunicação - USP - 1994.

Antônio Roberto Chiachiri Filho - Doutor em Comunicação e

Semiótica- PUC - 2008.

Júlio César Barbosa - Doutor em Comunicaçáo - USP - 2007'

DOCENTE E TITULARIDADE ACADÊMICA
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CENTRO WI",TRSITÅNO MONTË SERRAT-WIMONTË
Decreto de 03 de dezembro de 1997

Publicadono Ð.O.U. de 04 de dezembro de 1997

FACTJLDADE DE CTÊNCUS SOCW S APLICADAS

CURSO : SECRETARADO EXECUTTVO BILLNGÜE

Reconhecido Pela Portaria no- 432,
de 09/08/1988

publicada no D.O.U de I I nSiI 988

CENTRO I]NTVERSITARIO MONTE SERR.AT

UNIMONTE
Sêcretaria Geral

Setor de Registros de DiPlomas

Diploma registrado sob o n.o ùøõñ
processo n." útÚt. o)"{ià66!-ûJ8o3 '3
nos termos do Decreto no 5.786/2006.
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REGISTROS DE EMPREGADOS
R SAO TOME,86 - 16 ANDAR. SAO PAULO - SPMOMA PBOPAGANDA LTDA

EMPREGADOR

09.228.070/0001-76

CNPJ / CEI

87NUMERO
DE ORDEM 000105

NÚMERo
DE MATRÍC.

PAI CELSOYUZOARAKAKI NACIONALIDADE: BRASILEIRA

MÃE MARIvAL cAslLHo LEAL aRAKAKI NACIONALIDADE: BRASILEIRA

FILIAÇÃO

¡6ysNATAL|A LEALARAKAKI

LOCAL DO NASCIMENTO

SÃO PAULO. SP I

GRAU DE INSTR-ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

NACIONALIDADÉ

10

IDADE

31

DATA DE NASCIMENTC

16/05/1980

NR. CNH CAT. CNHCPF

230,947.888-29

RG

32.469.405-2

TíTULo ELEIToR

223169100124

CATEGORIACARTEIRA RESERVISTASERIE

237

CTPS

090127

E CASADo(A) COM 2 TEM FILHOS BRASILEIROS ?

NOME DO CONJUGE ?

CART. MOD.

REG. GERAL

QUANDO ESTRANGEIRO:

DATA OUE CHEGOU AO BRASIL
ìd0t L¡-o

(a"r

,J]

POLEGAR DIREITO
| _ ll

CABIMBO

fa #*H* SAIDA: I I

\ro--' r^*'*)

-icvo¡1ì

FUNDO DE GARANTIA POB TEMPO DE SERVIçO

DA oPçÃo o2lo4l2o12 DATADARETRATAçF¡} I I

BANçO DEpOStTÁnro CAIXA EC. FEDERAL

\-a"

BANCO: 104 \

COR/CABELOS/OLHOS/ALTURA/PESO/SINAIS/OUTRAS

i !

BÊANCA

CODIGOS

cARAcTERÍsÏcAS FístcAS

TIPO SANGUINEO

snLÁRro ¡¡trcrnl

R$

DESCANSO SÊMANAL

DOMINGO

PRoGRAMA DE tNTEcRAçÃo soctAL

CADASTRADOEM 1311?/1999

Ne '12909857850

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

neÊ¡¡cn TAUBATÉ-sP

ENDEREÇo AVENIDA ÇONDESSA DE VIMIEIROS, 18 S/LOJA

cBo

4102-15

PARENTESCO

REFErçÃo

DAS 12:00 AS 14:00

DEPTo/SEToFVSEçÂo

0001 /0000 /0000 - ADM|NS|TRAçÃo

HoRÁRto DE TRABALHo

JORNADA

AS SEGUNDAS DAS 09:00 AS l9:00
DE TEBÇA A SEXTA-DAS 09:00 AS 1 9:00

SUPERV.ADM.FINANCEIRA

NATUREZA DO CARGO

RUA AFONSO, 00056 -

VILA MARIANA.SAO PAULO-SP.O41 1 9.OOO FONE:11

NOME

ENDEREçO

MUDANçA DE
ENDEREçO

tl,
o
d.{
U
;
llJ

ul
Ê

DATA DA ADMISSÁo

o2104t2012

b o

Moma Propagandá Ltda.

ASSINATURA DO EMPREGADO



OBSERV

U(
Ai

'¡: ri ;::

02104t2012

DATA

AL DE

ttt

3
'¡¡l
tl-

NUMERO
DE ORDEM

-.3i

E
ìq

REFËRENTE AO PERíODO

87

d

5.000,00

VALOR

ffi

d>F,

la ['"i

r\

;. =&iii
\\!

. -,!ì

j 
"i

HORA

tlo¡¡PNATALIA LEAL ARAKAKI
NUMERO

DE MATRíC.

DE

GOZADAS

L

SALARIO INICIAL

MOTIVO

A

DATA

coNTRtBUtçAO S|ND|CAL

0210412012

DATA

AL DE CARGOS

!{(,
¡I.l
J

.t)

t--

¡¡¡

F
.tl

tl.
d

DATA

VALOR

SUPERV.ADM.FINANCEIRA

CABGO OU FUNçAO

MOTIVO

SINDICATO

FUNçÃO INICIAL

MOTIVO

000105

DATA ALTA



ì,MIISTÉRIO DO TRABALHO

sFÆRE-rARrA DE por,Ínc.ls on

CARTEIRA DE TRABAI.HO E P

Número

ôo

Nom

Loc. Nasc

90127

f oe/ , l,*tt or*
ATURA DO PORTA

,.ffiü?.#7,$P

4

IN DOR

Est -

'.r'

ESTRANGEIROS

,^,^ f1,,.(1.â;to

Ó.o

IL

&o

Doc. irl'
.n."1â11ï/ l^..'¡' :'./.6. u /. . ,..)l .rs .

Chegada ao Brasil cm. .. . . . . /. . ... .. /.
Exp. em. ...... /......./......, Esrado

Doc. ldent. n:'

t

Þü

Y e
\

'.Ìttii'å,,Hff,"r:xc 2.207.899_r
do Funcionário.

¿Jo



/,+\,

t6 CONTRATO DE'fR.ABALHO

FALLON SAO PAULO LTDA
CNPJ : 04. 895 .2081 0001 -77
END: RUA: IGUATEM| 192 25 AN
BAIRRO: IIAIM BtBt - CEp: 0145.1-010
MUNICíPIO: SAO PAULO _ UF: SP
ESP.ESTAB.: AGENCIA DE PUBLICIDADE
CARG0: Recepcionista
CBO:4221-05
DATA DE ADMISSÃO: O2IO9I2OO5 .

REGISTRO FICHA NO OOO47

REMUNERAçÃO: n$ r oo
(hum reais) por

LON SAO PAULO LTDA

fregatrgrrytû01-46 'l
Empregador

-,,J.o AnCer
223:00r""""'

-JEsp. do

Cargo ''ztzc-

Resistro 
^n 

...... -O-. {.........
z:l\-

gCI:
""¡"""""¡'¡1'1

.9"1ÏIå!.-1lt.P.r,J.ç!.aa e F...'. r..'.rüqnKËT l.ilö....[ ïb,r

de 19 ....;i.

PPA
ÐËSJGN.

Ass, do empregador ou a rogo c/test.

i

t
I

ì

:l
,!

ìì

¡

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

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

1e......
Data safda J9 0".

le

¿" rsÇ.;å
Data

lìr iç ! ;":

l e ....

.Ê ¿ nuiÌi'::îir.,.. ... . ...
oo

o\

\ì)

/t

c$'-

N
{L,

lL
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I8 CONTRATO DE TRABALfTO

rEût"ãÄ PR.{)pÅGÀt{ Ðå !_l'ÐA
üNl¡J r CIg.228.07 0 I A00 1 -76
ËND: RUA: SAO TOME B6 16 ANDAR
BÀIRRÕ: VILA OLIMPIA - CEP: 04551-CrSil
MUNICÍPÍü: São Pau|o _ UF: SP
FSP.ESTAB.: PRF
DE PUELICIDADË

DÊ SERVICOS

CÃR€Ð: ASSIST ADi'4
fËÐ: 4131-10

NANC

ÐÂTA DE åDM
RE€T5TRÐ 00
REM
mil

? A

-ã,

CONTRATO DETRABALHO
I9

MOMA PROPAGANDA LTDA

cNPJ/CEt 09.228.070t0001 -76

End. R SAO TOME no. 86
Município SAO PAULO Est.Sp
Esp. Estab.PUBLtCtDADE E pROpAcANDA

Nome NATALIA LEAL ARAKAKI

Cargo SUPERV.ADM. FTNANCETRA

CBO no. 4102-15 Adm.02t04t2012

Registro no.B7 Fls.Ficha 87

Remuneração 5.000,00
cinco mil reais- por mês

X
Ass, empregador ou a rogo c/test.
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Moma Propaganda

le

Daø safda ....... de...................

Ass. do

de l9 ..,....

c/test.
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f¿' I6tz¡,v
1e.........

Com.
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24 ALTERAçÓES DE SALÁ,RiO ALTERAçõES DE SALÁRIO 25

"* .21t ..Q8 t R$ *.s¿,.{fi.... Aumenrado 
"-'.L-.. 

1.. I .*.f.. I :S.. p"* R$ i., P.>. -5../.f{¡
.^Õ..=, Na função de

l

{-t;J -ì/+.e) -i'tal,

' cBo........

Assinatu¡a

"^9.1...,9.â.,
¿e......k..

2\)

f ! 1 i;\ì
:.11'".ï.1.':.. lJ i:itUr. Li *å

Assinatura do empregador

Aumentado "- Ç.'.1.. R!:1.t.Ç:Þ.- as 1.,.L.*.tF..1.
Na função de

moUvo

motivo de...... por c8o..........

:.-' ! :

"* 
9..1..", .?ß. t R$

¿"........8:...

pof

LTDÂ.

Aumentado 
"* í.12.. í}... t;îã.. R$ç,,1si1-V-.-¿.

Na função o"........4.....

c8o........ motivo de.: t.5...*.!i...,).....

..iÍ:!..iË.*r

N

cBo......

Aumentado

Na função de..

ù

cBo .....................

moùvo

vo de

(\-

T7
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26 ALIERAçÕES DE LÁ,RIo

Aumenrado em ..11!..ll ..<:...1t :J. ng .;,,.'i-c¡..
Na função de.......,i:i.....

ALTERAçOES DE SALÁRIO 21

I

:

:l;I
al
.t
I:i
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ìi
t¡
t
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ij
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ii
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ii
il
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i
il

t.
:
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ii
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iii,f
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l

i..'j L. cBo

Aumentado em

Na função de...

Aumentado em

Na função de ..

CBO

9-1.., ..t.1.. i .).:Lp"* 5 tcc,cc
¿;L:";

de.:{Hqs9
.{j

cBo ................

{...

vo

r.r.i ;,:,,!
i'!i!'': ; I :t';'f:-ifì'A;"'

Aumentado em

Na função de.......

R$
t/

7)'

do empregatlor

Para

IYI.
ns -á,$É--ÉP

..F-+.Y..ç-r*o:*e
{t,

cBo .............

Na função de

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

'V*,

"F,{öivûd
.l-.. !:.t1a"...........

do empregador

Aumentado "- .Q.1. I 5r.1.$ R$ 5-Ï..6+/.q9
Na função de {^-

c8o............ .'.. por de

M l,:[p.4,............,
do empregador

Aumentado 
"ro 

..Q,1. t

Na função de...â,-...

t .14.. para R$ 6.-#.l-¡;itJ

cBo.......... \:.... motivo dc

a r_t?]ä"""""'
{j

em

Na função .......{:L*...

cBo......
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Aumentado 
"* .t) 1.. t #t.. t !.{.. p 

^* R$ ä.-3.m..#..../

CBO ........................... por vo

empregador
L

N cBo .-..::.:Þ,...........,.... por

:.;Ç#'Lì,L;yú..........

Assinaûrra do empregador
t

Aumentado em ..,.... /....... /....... Para R$ ....,................
Na função de..

CBO ...,.... por motivo de...
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I
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ANOTAÇÓES GERAIS 
5I

(A@stado nìédico, alteração do contrato do trabalho'

'"gisuos profissionais e out¡"s anoøçõ€s autoriz^adas por lei)
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Mídia

Ariane Trevisan Denardi

Diretora de Mídia

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Publicidade e Propaganda pela
Universidade Católica de Santos;

Cópia Autenticada da comprovação da especialização em Criatividade e Produção de
Textos pela Faculdade de Ciências e Letras Padre Anchieta;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 430101 ;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,
19,20,21,24,25,26,27,28,29 e 30 da CTPS no 028127 Série 00217-SP e

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 12 da CTPS no 0281 27 Série
002'1 7-SP (Continuação);

André Luiz Oliveira Gomes de Almeida

Gerente de Mídia

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Comunicação Social
Publicidade e Propaganda pela UniCEUB - Centro Universitário de Brasília;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 00241;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 12,13,14,15,16, i7,24,25
e 26 da CTPS no 97390 Série 00017-SP;

Natália Beatriz latalesi Poletto

Coordenadora de Mídia

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Comunicação Social
Habilitação: Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 00055;

Cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 12, 24 e 25 da CTPS no

075109 Série 00380-5P;

u

rr



{

Universidade Çatolica de $antos

Faculdade de Comunicação Social
(Reconhecida pelo Decreto Ne 74.458174 de 26108174)

CERTIDÃO DE COLAÇAO DE GRAU

l"
.t,

Certificó, þara fins de direito, que do livro cle Termcts de Calação de GraLt cla Facul-
'

dacle de Co.municação Social, reconhecida pelo DecreloT'4.458174, de 26.08.74, cons-

i

+o ^,,ô Ariane beuisan .Denat,di
'' ':

colou grau de Bacharel em eomunicação Social, com habilitação:em ..P.wb.L¿ctda"de..e...

Pz.opaganda no iiia .?,1...'¿,
. 'l oaa

de..i.!.i!.

10ao
Santos,

,þouldade ,Ce

Goes

:ffiAT'çO
',...'',..1,

ûr, Antçniq llnler

de

da

6,t

CUSfAS ÇoÍ'Ji

A6[ 10ft

R9 3,50

5)
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F'ACULDADA DE CIÊNCIAS E LETRAS PADRE ANCHIETA
Jundiaí/SP

CERTIFICADO

O Professor Ms. José Vergílio Betioli,
Diretor da Faculdade de Ciências e
Letras "Padre Anchieta", em Jundiaí,
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuiçöes,

CERTIFICA, para os devidos fins, que
AR|ANE TREVISAN DENARDI, RG 27.917.161-4, concluiu em 19 de
dezembro de 2002, o curso de Especialização em Criatividade e Produção de
Textos, ministrado por esta Faculdade.

CERTIFICA, ainda, que o referido
curso seguiu as normas fixadas pela Resolução CNE / CES No 01, de
03t0412001.

Disciplina

Comunicação: FunçÕes da Linguagem
Formas de Composição do Texto: descrição, narração, dissertação
Estruturas Frasais e do Parágiafo
Metodologia da Pesquisa: Aspectos da Redaçäo Técnica
LingüÍstica Textual: coerência e coesão
Aspectos Psicolingüísticos da Leitura e da Escrita
Argumentação
Lexicologia
Leitura e Produção de Textos: o ato de ler e de redigir
Aspectos Gramaticais na Produção de Textos
Monografia
TOTAL

Jundiaí, 14 de ro de 2003

Prof

30A

Carga
Horária

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

360

Média
Final
10,0
7,0
10,0
8,5
8,5
10,0
8,5
9,0
9,0
8,0
9,0

horas

Resultado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

1

s.

fr

riZ'',i)l-r

-270

ft

(11 4

-Diretor-
erg

0¿fdesu d€ i!¡eu,
á R, l;rirlcx¿l). lêl.i

ür, ,855
cl
E NTtcAÇÄo . AutciltiiiÊ

repro grál¡ca gttrnlû¡l

DO 150

5l

R. Bom Jesus de Pirapora, 140 -

cusTAS COtiiRtg. p/ vL:iìúA - tì$ 3,å0 Y 6e



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

09.228.070/0001-76 MOMAPROPAGANDALTDA
þNnrnrço,

ln sno rovre ,86,ANDAR
.I 6,VILA OLIMPIA,SAO PAULO,SP

)¡OME DO EMPREGADO

\AFIANE TREVISAN DENARDI

-OCAL DE NASCIMENTO

-OCAL DE NASCMENTO

\¿\RTEIRA DE iDENTIDADE
\ zTglzlal+

CARTEiRA DE SAÚDE N"

TEM FILHOS BRASII.EIROS?

QUANTOS FILHOS?

FILiAÇÃO
DO PA\

-JOEL ANTONIO DENARDI

DATADENASCMENTO \ NACIONALIDADE
Brasileira

ESTADO CIVfL
S Solleiro

LOCALDO NASCIMENTO U.F
SP0/1 976 37 ILEIRA

CTPS N" N"

SP

CERT- DE RESERVISTA N" CPF/CIC TITULO DE ELEITOR N'
2596554401 91oo217

c.B-o. N' CARTEIRA 19 N" CASADO(A) COM BRASTLEiRO? NATURAUZADO(A)?
-\261615

DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL N" DO REGISTRO GERAL NOMEDO(A)

\IUMERO DE ORDEM
4301 01

DA

{" DE MATRICULA
4301 0 1

AUTENTICACÃO DO

MTB

\{ELIA REGINA TREVISAN

Declaro que estou de pleno acordo com as informações acima e que
exprimem a verdade.

CARACTERISTICAS FiSiCAS

SINAISOLHOSCABELOSPESOAI]TURACOR

Ltde.
CARIMBO E VISTO PREGADOR

-\

DATA DE DEMISSAO:

MOTIVO:

DESC\NSO SEMANAL

AGENCIA:

FORMA DE PAGAMENTO
r. Mensalista

TAREFA \T.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. PIS

IADASTRADOEM: 20/05/1998

joB o N. \2J94675852

),lo BANCo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3NDEREÇO:

tsANCO:

COMISSOES

DATADENASCMENTO

HORARIO DE TRABALHO

DE SEG A SEX DAS 09:00 AS 19:00 C/ 2H DE INTERVALO

''< \

PARENTESCO

7.000,00MIDIA

BANCO DEPOSITARIO .\

CARGO
DE MIDIA4DE

DATA DA RETRATAçÃO

3r¡ãl

Ø

23/0612014

DATA DA OPÇAO

¡¡\

-€/

re

sP 13214755SAO PAULOAVENIDA ANDRADE 765 APT 12 - JUNDIAÍ

=(|l

O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIçO

SIM

OPTANTE?

POLEGARDIREITO

C\
ót

{



02 8 I27

Ùm\IISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETAßIA DE POLÍTTCAS DE Eil4pRqGO E SALIRIO

I

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
.f*¡ rÃt c_ 

l

#r?i7_$F

.ß!r*urr-Ð"'^"^"LL

Número

sç ASSINATURA DO PORTADOR

ôo

ô-(¡

î

ffiffi
ww

.:!

'ø

Chegada ao Brasil em.......,/....... /.
Exp. em. . . .. .. / ....... / ...... . Estado

Obs.....
Dara Emissão.l .Y.r.. l r-, 25'

*¡

QUALIFICAÇ;EO CIVIL

?l+, iøl - Lt

ESTRANCEIROS

. . Doc. ldent. n9 I ..

. . .1. . Dara. !.9.,,"..1..a.,..V..Ç
¿1-xa¿acl-< 4-

.år^*L t ¡
2+, t 1r sst/S(

I

1

I

I

I

ì

i

I

l
I
I

I

Ii
I
,l
1

I
1
I

I

i

'l,r+P^* õ,1,* q,^),;Nome

Loc. Nasc.

-, Doc. n9

c\
N o

lÈ.

DRT

Ï*.? :. ; :': l.?l'' L',',t "'
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Empregador
A.C. Assessoria de Co¡¡tur¡

CGC/MF

"' 
ê' öörñöiöiö' Ii;!;. "'

Registro ne FlsJFicha..

caqöes
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRADE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
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PUBLICIDADE PROPAGANDA
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AutentìcaÇão

Ficha de Registro de EmPregados
0922 - MON4A PROPAGANDA LTDA (
Rua SÄO TON4É 86
VILA oLÍMPIA Cidader São Paulo UF:SP CNPJ:09.228.07010001'76

Empresa l
Endereço:
Bairro :

Matricula: 00241Nome: ANDRE LUIZ OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA

Pai I IVIANOEL LUIZ OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA

Mãe : ETODFA GOMES DE ALMEIDA

Fi

Cart. Profissional / Série ¡ 0097390.00017-DF
Cart. Rcseruista | 07202260401 Categoria
Título de Eleitor : 14051682003 Ex. Admissional
Cart. Identidade t 1732807 Emissão
C.P.F :026.159.319-62P.I.S

Data CTPS : 15/06/1998

Ex.Médico ;

Org.Emissor r SSP/RJ

Data Cad.PIS t 2Ut212009

:0

z 1411211999
: 12801550118

ãç

Especificações do Conselho Regional
Nome Conselho Regionall No.Registro: Região do RegistrolSigla Conselhor

Data de Nascimento
Local Nascimento
Cor
Cabelos
Endereço Atual
Cidade

Grau Instrução
: 01058
Peso
Defeitos
Bairro
CEP:SP

Solteiro(a)
Nacionalidade

Estado

: 09-Superior ComPleto

Sexo : Masculino

: PERDIZES

: 05021-000

Estado Civil
RJ

AItura
Olhos

t 2411I/L978
: Rio de Janeiro
i Branca

r Rua COTOXO 637
; São Paulo

Quando Estrangeiro
N.o de Filhos:
Tipo de Visto

No.Cart.Mod.19:Data de chegada i
validade Carteira de Trabalho:

Fílhos Bras¡le¡ros:
Validade Caft,Ident.:

Naturalizadol
No,Reg,Geral:

Data Admissã o: 0L / 0B/ 20f7
Cargo Atual: GERENTE DE MIDIA
Local Trabalho: São Paulo
Florário¡ 09:00 as 19:00

Data Opção FGTS: 0U0B/2017
Salário Atual: R$ 7,300,00
Membro CIPA:Não
Intervalo 12:00 as 14:00

Forma Pagamentoi
Tipo Salário: lvlensalista

Dependentes
Nome Dt.Nasc
Parentesco
ALICE MARCONDES FREITAS DE ALMEIDA

21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vlnte e um) anos'

Salário EducaçäoSalário Família

02107 12075

Imposto Renda

slm Slm

ít
i9n, Ê

Período Gozo: aPeríodo Aquls¡tlvo: a

AIteração de Cargos/Salários

Contribuição Sindical:

Av UL
(Ê.sq. c/

AUl i
côÞifr

N | ¡L.k

Movi mentos/Afastamentos
EXAME MEDICO PERIODICO

CONTRATO DE EXPERIENCIA

Prorrogação do Contrato de Experiêncla

0410812017 e 03/08/2018
07/ 08/2077 e 74/ 09 I 2017
7s I 09 I 20 17 e 2s I 70 | 20 t7

Gerais

ento
o

ador

üi\ i-TDAOMA FR
Cod. Afastamento

Ex.Demissional
Data de Sa

cus tAs coNíriiB. 31

7t
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r73 ogo^t8z/too3 - ffi-l
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........Bfl.ÀSltlÂ.. ^.0F...... Ne
Municfpio

Esp, do estabelecimento.

Cargo

Est.

!å?, :&
Í¡L"ü"'

Esp, do

Ca{go

(tv
n9. I L/

Data admissão

.........C8O ne...............

de.....

*V14.4

ùd
Registro .n.......-cì... L

Remunq,raqão

,Aru^-{. J7

$ÀLLES Ð'

-1--1
a.fi 1{.!.rt'/'

\t

-c$
f'5 )'

þ

LTÐiå.
a c/æst.

.ç9.

de.
{rl

Fls

Ass

le

aAss,

Out" sat¿"*L.
1e......

Data safda

c/test.

1e.....
l _ ......,..... è

i- "St
Com. D Ne...
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CGC/MF

,'r:rur8ÍÛ
LTDA.

Rua

Municfpio

Esp. do estabelecimento.

c"¡eo ....få..Ê,.ß.Ç-.

Êl......

f;,.... )* l.-)

ill ¡\

.rP 707
5" ¡\¡dar,
ï2:i;clö"'

n9

t9 ;ìa"uî

I .1) i;r.i..u......Y.r-
..ß.Ð..e.,.-) Ç(i...+. c............

.,s......ßi;:ir-.

...........C8O n!....

Remuneração especif icada.

..(Ðc :,,:.2....s::.1).... Í:...

...8t:l:-,......'*:

c/test.
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Daø safda ....... de............

Ass, do c/test.

ì

de 19....... Daø safda,*i
I

le
1e

Com
C-om

n

J

vr



ló CONTR.ATO DE TRABALHO sðß:".

"*nlãtÐ¡å:¡pþ¡æs¡ - 2fiii Ì

,.1 ; ; rrime.ps.pijöriöìäödê,.
cco-fven los e .Asse s:söi.íö..1töö;..
nua .Rg.o. f,i.uryoi.M.rqu,loo"r." 

". 
u.,i&îå

Registro ne....,.

Remuneraç

il;l<ïir,r \
/.. ¡..... ¡.. r.. ¡.

FlsJFicha..
É¡t r -

ão especi ficada.*.1i. :.';..!:):!1.::
""':"""'."""".'.' 

l

:,...!.. )::-:1... :i:::! tfi,.,?A P
MOMA P

Ass. do empregador rogo c/test.

CONTRATO DE TRABALHO

DATA DE ADMISSÃO: 07/ogl201.7
24rREGISTRO

REMUNE 7.3OO,00 - (sete
r mês.mil trezentos

LTDA

t7

MOMA PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 09. 22 B.O7 O/ OOOL _7 6
END: Rua: sÃo foplÉ 86 t6o ANDAR
BAIRRO: VILA OLÍMPIA - CEP: 04551-OBO
MUNICIPIO: São paulo - UF: Sp
ESP.ESTAB.;
CARGO: GERENTE DE MIDIA
CBOr 2616-15

9...,...

I

PRfr'f RS P|JBUüIÐ,{DI Er\/tl{i.$"lToÅ

Data safda
'?3.0"......

þîmeRS

Com. Dispema

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Ass. do

le

Com. DispensaCD¡

-l\

d)

71
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24 ALT'ER.açõEs DE SA[,,ÁRr0

Aumentado em.ç.i-_ / È:!. Para Bg À,.Þ..¿..:,.çt¡
Na função de..

Aumentado em *.¡.,./
Na função de.....

CBO

ALTERAçOES DE, SAL.ÁR ro 25

lTnrt
Lir.,/i

! 1::! 1ïl

de..d'r.:-.r*¡.å¿L.::*..

¿{'ÐÀ. '..

PRII¡I iì$
R$ å,.]Ë.ç...c*ì Aumlntado 
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Na função de.
ä" ..clt-.-. *.J,cL,*,.,,.. ........... por motivo de..

:

l,

t,

PRIl',lt RS
Aumentado em

Na fungão de

cBO............

R$ .1.1-.3s.,.ç?ri Aumenrado "- .Ë!. r 9*.. ¡ Para R$

Na função de....
de. çå¡+-c¿r+**-, ;.¡... CBO por motivo de

m.å...... u{)

I PRII!|E RS
Para ng .J..!çì1. ñ1

INa funç

cBo....

\d

... pr motivo

Aumentado

Na função

cBo

oo

por motivo de..

¿qþ
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I

ß.
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6
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Assinatura do empregador

Aumentado em ....... / .,..... / ....... Pa¡a R$

Ë\I\BRh\\Tft

cBo por motivo de,.,.....,..........,..,..,

do

Aumentado em ..

Na função
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motivo de
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Uma universidade
de fronteiras
e mentes abertas.

universidade
*iìh*r?'ìítii
i'Tì,*ri-rrr: b i

a:,":¡t,\:ri,laillìt i¡ia)it:1ì
R. Dr. Alñeldà Limà,1.134

a:,!:t;r!i5 i!c¡¡¡r:.t:t:
Av. Roque Petron¡ Jr.,63o

ì:_ltirL;: PÀu!,¡s-ii1 1

Av. Paul¡sta,2.ooo

ill,:1i,uil -i1u! i:; i,ì ?
R. Treze de Màio,1.266

¡i:rjli -,jll.ll rla -',ij:i iij:i;l:ljÚ
Líbero Badaró,447

400f-1792

oaoo ot5 90zo

www.anhembLbr

R.

r:,\:i;)iJS 'i11 iu 5l !¡lF¡n
R. Câsa do Ator, 275

Laureate lnternat¡onal Universilies'

consta que NATALIA BEATRIZ IATALESI POT,ETTO,

CERTIF'ICADO

Certif,rcamos, para os devidos fins, que no livro n" 01 dos

termos de colação de Grau da universidade Anhembi Morumbi, "

'' I .. l

I r i ,l ,, .t .! .

(a) do RG no 343021537; nascido (á)':.* ; 18 del d

r

t990

concluiu o curso de cOMUNICAÇÃO SOCIAL - Habilitação:

PU-BLICIDADE E PROPAGANDA, no ano letivo de z0l4l2,
r-ìl'ä: "

recebiiädo o Grau de BACHAREL (A) em 25 de março de 2015.

1

certificamos ainda, que o diploma encontra-se em fase de

confecção e registro.

São Paulo,25 de de 2015.

Cct[c,;
le Limø Cicak

Líder de Secretaria

ES 3,50

CU$ÏAS ccNTRls'

Universidade Anhembi Morumbi, C¡edenciada peìo D€creto de 12 de de em 13 de Novembro de 1997
Uem

?43E4, de 09 de åBosto de 1974, pùblicada no D.O.U. em l2 de agoso de lg?4.

þ

tt

5

Rec¡edenciada pela Portaria n." 595, de l6 de mðio de 2012, publicada no

pela Ponaris
dezembro de 20t3.

3L



MOMA PROPAGANDA LTDA

EMPREGADOR

NÚMERo
DE OBDEM

QUANDO ESTRANGEIRO:

DATA QUE CHEGOU AO BRASIL

64

NC\¡IÞ ¡ HOS Ð€ EMPREGAÐÐS
FUA SAO TOME, 86.16 ANÐAR - SAO PAUr-o - sP
ENDEREÇO

SAÍDA: / /

09.22S.070/0001 _76

CNPJ / CEI

-v
qa
\r\) 0

000055
NÚMERo

DE MATRíC,

POLEGAR DIREITO

POLETTO¡9¡¡6 NATALIA BEATRIZ IATALESI

FOBMA DE PAGAMENTO

Por mês

CAT. CNH

GRAU DE INSTR.

I

BANCO:

Branca

cóDrcos

ILEIROS ?TEM FILHOS BRAS

CARACTERÍSTICAS FíSICAS

TIPO SANGUINEÕ

NH. CNH
CPF

NACIONALTDAÐE: BBASTLETRO

NACIONALIDADE: BRAsILÊIRA

407.0s3.338-01

RG

34.302.753-7

DE GARANTIA POR TEMPO DEFUNDO

TA DA opçÃo O411O/2O10 DATA DA

BANco DEPoS|TÁRþCAIXA Ec, FEDERAL

IALsocfNTEGRAÇAODEPROGRAMA

DÊSCANSO SËMANAL

DOMINGO

EM II

SOB NE

BANCO

AGÊNCIA

ENDEREÇO

PABENTESCO

SALARIO INICIAL

R$ 1.300,00

REFETçÃo

DAS DAS 12:OO AS14
:00 HORAS

ELEITORTíTULo

LOCAL DO NASCIMEÑTO

sÃo BERNARDo Do cAMPo . sP

?coME

NOME DO CÓNJUGE

DATA NASCIMENTO

CATEGORIA

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

NACIONALIDADE

10

CART. I\,4OD.

BEG. GEHAL

CARTEIRA RESERVISTA

IDADE

19

SERIE

380

PAI CLAUDIO BICARDO POLETTO

MAE MONICA IATALESI POLETTO

ù

FILIAÇÃO

CTPS

075109

DATA DE

1811211990

NATUREZA DO CARGO

ASSIST-ADM, FINANCEIRO

FONE:BERNARDO DOADELA.SAOJARDIM MARIA

BUA JOSE LOBO, OO1 79 .

NOME

ENDEREçO

MUDANçA'DE
ENDEREçO

tt)
Õ

f
:
t¿
r.u

ul
EO

DAIA DA ADMtssÃo

04/10t2010

ASSINATURA DO EMPREGADO
ASSINATURA DO EMPREGADO
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DÊ ORDEM
NUMERO

-Ë5 \

DATA

!i:ir ì rì i'i :?

?

\t tgÈI¡

i XtK-\

VALOR

REFERENTE AO PERÍODO DE

ä}'.

MOTIVO

DE

A

GOZADAS tñ

J

tJ1

t-

U

F
r¡{
l!

DATA

DATA

DATA

VALOR

CONTRI SINDICAL

CARGO OU FUNçAO

¡6¡¡ç NATALIA BEATRIZ IATALESI POLETTO DË MATRIC.64

MOTIVO

OBSERVAÇOES:

SINDICATO

MOTIVO

DE CARGOS

DATA ALTA

000055

,ì:'

.i '1r



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

0?51_c9 38#-$p

I

Número

Loc. N

1..),t,I n.,ù., u.... å,o,Þ..*4 .... t - I * *-* .: ...{' t t..t1g.....' ..
, ASSINATURADO PORTADOR

QUALIFICAçÃO CIVIL
*o,'.llf}ú-f,ü*cL SA,RIr,-uy.-lc'f-o.f**r :í]e(,rffi-i

ao

',â

.c. ..................Est. t.!.:Q/.. ; 9.ü

Doc. No -Lrr J

Exp. em ......... / ........../............. Estado
Obs.

SRTE......\
.\.)
--{

l
,l
l

\

qts

Data Emissão '.¿ ,C-Ì-;:-Ö-

.,.,,¡ltl

rjo



12

Data saída...

ou a rogo c/test.

il

CONTRATO DE

MOMA PROPAGANDA LTDA

cNPJ/CEt 09.228.070/0001-76

Rua RUA SAO TOME

Município SAO PAULO

Esp.Estab.PUBLtCtDADE E

Nome NATALIA B

CBO no. 41 1 0-1 0

EATRIZ

Data Adm. 04/10/20 i 0

Registro n

Remun

Ass.

no.86

Est.SP

o ,ADM. FINANCEIR(
I

,

de..........

L\r\BRhNTT
um

I
I

I

I

ou a rogo c/test.

þ

ËIü BRAï'ITO

qe
É)

'\ 
ð¡
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CBO

8¡t.sc

Aumentado em
Na

25

ALTERAÇÕBS nn sALÁRrO
Aumenrado " i//.. r.!!{ t // .,ryr,^R$./..J}irl /_
Na tunção de........,.&......: ilr4€i..p. ?. *e... :.........

ALTERAÇÕES On SALÁR]O

.Para

vo de CBO

"('"

l"¿, ¡fe, tl l!..para R$..ã
.. &.'... rU-tlí.r. ¿È. /.¿:*........

sIP..#/ Aumentadoem..e.t.rQ.l{..¡'Þ.Tpu'uns.f:.6..2.Ít¡9Q
Na tunção de.... *..33*{¡..fh.

't'cB CBO -...¿........
6A!-h;^Ð lvloma.

......por motivo de

tftlr:"""""""'.d(

Aumentado em..Q). t.9.Ltlà..puru R$3.2¡o,"""'""'l' AC) Aumentado em.9.].. l-*4...l .t l..ParaR$.5r*5.f.1.ç.
Na função de.....?Ç r>T\p.^ rYr-\^- Na função de....*..

... por motivo de por motivo de .')Ç.'r+¿^c¡L*.....

F

Aumentado em Aumentado / . P!..t .6...P ara R$5..? 5. Á,gl
Na função .,È{le?.¡t

;:;a.*1ã;cBo....... motrvo

oo

ô

. ù9'

Ëftll BRANTÜ

86
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Planejamento

Luiza Silveira Pirani

Planer

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Comunicação Social- Bacharel
- Habilitação em Publicidade e Propaganda, com especialização em Comunicação
lntegrada, pela ESPM - Escola superior de propaganda e Marketing;

cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 000106;

cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 12, 13, 14, 1s,24,2s,26 e
27 da CTPS no 073242 Série 00334-Sp;

Marina de Salles Gomes MacFarland

Assistente de Planejamento

Cópia autenticada da comprovação da pós-graduação em Design de produto pela
escola Elisava;

Cópia autenticada de lnstrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços;

,)T



ESPM Gertifi cado

concluiu o curso de CoMUNTcAÇÃo SOCIAL - BACHAREL - HABILITIÇÃO EM PUBLICTDADE
E PROPAGANDA, (Reconhecimento renovado pela Port aria 596 de 24/02/2006, Publicada no D. O. U.
em 01/03/2006 ), com área de em COMTINICAÇAO INTEGRADA, nesta Escola Superior,
no 1o período de2007.
Data de Colação de Grau: 29

São Paulo,28 dejunho de 2007

Expedita Serra Sanches
Secretária

n Escola Superior de Propa$anda e Marketing
certifica que

Lttízø Si[aeira. eirøruí

ú)Õ
cùrû

Secretária Geral
coM o
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o
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MOMA PROPAGANDA LTDA

EMPREGADOR

88
NÚMERo

DE ORDEM

R SAO TOME, 86 - 16 ANDAR - SAO PAULO - SP 09.228.070/0001 -76

CNPJ / CEI

000106
NÚMERo

DE MATRÍC.
NoME LUTZA StLVEIRA PIRAN|

AUTENTICAÇAO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DË SERVIÇO

DATA DA OPçAO 1710412012 DATA DA RETRATAçÃO / /

BANCo DEPoS[ÁRIoCAIXA EC. FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇ,ÃO SOCIAL

CADASTRADO EM I I

soB N" 1347836s8ss

BANCO

BANCO: AGÊNCA:

ENDEREçO

PAI RODOLFO PIRANI NETO NACIONALIDADE: BRASILETRA

uÂe neeuet HevEs DA stLVEtRA NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NR- CNH CAT. CNH

LOCAL DO NASCIMENTO GRAU DE INSTR.

SÃO PAULo - sP 9

E coM BRASTLETRA(O) ? TEM FILHOS BRASILEIROS ?

NOME DO CONJUGE QUANTOS ?

CPF

3l 1.907.048-38

AGÊNCA

RG

35.438.886-1

TÍTULO ELEIToR

RUA FRANZ SCHUBERT, OO1 1 1 -

JARDIM PAULISTANO.SAO PAULO-SP-01 3412-2040 -8280-4992

ou

PARENTESCONOME 0f. i ß

(

H"ur'*ut$

CATEGORIi{

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

CART. MOD.

REG- GERAL

CARTEIRA RESERVISTA

NACIONALIDADÉ

10

IDADE

27

QUANDO ESTRANGEIRO:

DATA QUE CHEGOU AO BRASIL

sÉRrE

334

DATA DE NASCIMENTO

26108/1984

CTPS

073242

FILIAçÃO

rl

ENDEREçO

MUDANÇA DE
ENDEREçO

î1,

o
d
,_{

!
tt¡

ÈJ

Ë

FORMA DE PAGAMENTO

Por mês

SALÁRIO INIC¡AL

R$ 4.500,00

CBO

2531-15

DEPTO/SETORYSEçAO

0002 /0000 /0000 - PRoDUçÃo

NATUREZA DO CARGO

PLANNER

DATA DA ADMISSÃO

17]'O412012

POLEGAR DIREITO Msine

\
t

COR/CABELOS/OLH OS/ALTU RAJPESO/SINAIS/OUTRAS

CARACTERíSTICAS FiSICAS

TIPO SANGUINEODESCANSO SEMANALREFETçÃO

DAS J2:00 AS 14:00

i¡

/t

HORÁRIO DE TRABALHO

JORNADA

AS SEGUIDA\DAS oe:00 AS 1e:00

DE rERçf SEXT-DAS 0e:o0 AS 1e:oo

\ð

E VISTO EMPREGADOR DO EMPREGADO SAíDA: ASSINATURA DO EMPREGADO
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...:(:'

'17104/2012

DATA

{

{+:.

4.500,00

VALOR

REFERENTE AO PERíODO

1

HORA

o

€,1"- ,

DE

-^åi+æ1f .'\-J 
^ 
{\ 15*

A
GOZADAS

SALÁRIO INICIAL

MOTIVO

ES DEAL

!'{
uJ
J

r4

;
lu

t-
'{h
.4
IL
€

17t04t2012

DATA

DATA

DATA

--- í* :'¡ ir-\*'¿=.i'

VALOR

'-h.Jþ"\il"",*?' ''

r*î * g- -þ*0,

- J'51

CARGO OU FUNÇÃO

i*r I*\ Ld* r@ -

- " ¡*'lì I

PLANNER

* { ¡q"L

MOTIVO

!

DATA ALTA

OBSERVAçÕES:

SINDICATO
coNTRrBUrçÃO STNDTCAL

"ii-I !_.J ,'

FUNçÃO INICIAL

MOTIVO

ALTE DE CARGOS

þ
-*"f\



MINISTÉRIO DO TRABALTIO E EI\{PREC'O

CARTEIRA DE TRABALHO E SOCIA.L

0?324 3
*mil334.$e

,,1

Ç ASSINATURA DO PORTADOR
ôo

a

QUALIFICAçÃO

Nomei(J..'/t.
i1

,\,i
. r;'. å. !.-t

Loc.

Doc. l.l" '). r-
...:.J...- l

oat",ìG:¡Ç.5 ;i:i:i

-...LL.,:':)""t...
/-

'i'

ESTR.ANGEIROS

ChegadaaoBrasilem....../ ....... / ....... Þoc. Ident. No

DRT.......

I

-\Ô
ù

ìt-
doFucionário

I



fõo.r t E.Blzj'firr"ì"t-ng I l3

CONTRATO DE TRABALIIO

L'¡.ducca Fi.rb!!,;!C;*g Li ls

t2

CONTRATO DE TRÄBALHO

Empregador: BORGHIERH-R, fNTEI-ICÊNCIA "
cRIATivA'- PUBLICID.ADE 'E pRopacANDA/ ..
I,TDA.'
CiriPJ/Cf Ir; 06. I 52.139/0001-16,
Endereço: Rua Amauri 299 Jardìm Europat

Nlunicípio: São Paulo ; Bstado: SPz

Espec. do Estabelecimento: Agência de Propaganda e. ,..

Emprþga'dor

,,,.,. ¡ iv. r ¡. ¡

CNPfu'
Rua l.ì;:;;
vtudhçid
Esp. do

I CargoN{arketìng z-

Cargo: Assistente de

CBO:411010/
JUnlor 1,

2006.

Folì¡ay'lìcha: 025,'
605,00'(Seiscentos e

......cBo ïiä:
;",¿gqg

;J."*ã..,,....
Dat¡ de ¡\duissão: 0-? dc de

Regish'o n':
Rernuneração

Cinco Reais), por

BORGHIERH_R

;;;;;-''ä:p-{ .. de

Registro n"

w1¡/t

CRIA ¿\ I-

c/test.
110Á, I

1"

Data saída

B0Rçilltrlt-l

1"

.d

T
.-1

rJ e
J1

!_<,,()_l oata safda...LL ¿"Ìffi3
fI9..å,...........

ou a rogo c/test.

ffiANTA T FRÛPAG. LTNA

oua c/test

l" T
\oj

er.

..f

()
î,

:s

çt

t 1l
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l"

CONTRATO DE TRABALHO

TÀTERKA. COMUNICACOES S.À

CNPJ: 73163529/0001-OB
PRACÂ SAO MÂRCOS, ,166/774

SAO PÄULO _ SP
7 3174

Cargo; ÀSSISTENTE DÉ PLANE.IA.MENTO
CBO:411010

Dt Adm: O'l/06/21rc
Mat : 012 63

Sal: RS 2.000, 00
(DOIS MIL RËAIS)

t...

15

CONTRATO DE TRABALHO

MOMA PROPAGANDA LTDA

cNPJ/CEt 09.228.07010001 -76

End. R SAO TOME no. 86

Município SAO PAULO Est.SP

Esp. Estab.PUBL|ClDADE E PROPAGANDA

Nome LUIZA SILVEIRA PIRANI

Cargo PLANNER

CBOno.2531-15 Adm.17lO4l2O12

Registro no. Fls.Ficha 000106

Remuneração 4.500,00

quatro mil e qu¡nhentos reais- por mès

4
Ass. do a

:

I

I

I

I

I

J

1kk,k,.J#^
'.4:ti 9o..'TP.ï91$ot..o) 4: {9go cÆest. ,

T l" T

'Æ!?- Data saída........

oo

s.

ou a rogo c/test.

de ........

l" ..).. T

ã

ç

'-¡
ç.'

î,L

lt



,A\

)

i

I

24

ALTDRAçÕES DE SALÁ,RIO

Aumentado em Ç.i1. ¡':4... ns ..í:.b.5,0v/:,, el,,
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ELISAVA
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY

El dírcrto¡ de Elitau¿

conjsnt4fieite îot et

INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTiNU¡.

El Excelertísino l Mag.niJico 5eiíor Rector 0t0rga el prerenîe títtlo de

MÁsTER

DISEÑO DE PRODUCTO. CURSO 2OO5-2OOó

MARINA SALLES GOMES
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PreviJìar e r el pr0gramø de postgrado.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRA'IO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na meihor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, MOMA PROPAGANDA LTDÀ, com sede em São

Paulo/ SP, à Rua São Tomé no 86 - 16o andar, inscrita no CNPJ sob o n' 09.228.07010001-76, neste ato

representado na forma do seu contrato social e doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de

outro lado, como prestadora dos serviços, GOOD PEOPLE SHARE EVENTOS LTDA, com sede em São

Paulo / SP, Alameda Lþrena, n' 1336 - Jardim Paulista - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o no

13.936.673/0001-0b e na-Prefeitura do Município de São Paulo / SP sob on' 4.332.029-5, neste ato

representádo na foima de seu contrato social e doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre

si certo e ajustado o seguiinte.

CLÁUSULA PRINiEIRA - DO OBJETO.

1. I - A contratada éxecutará serviços para a contratante na área de Planejamento

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIçÃO DOS SERVIçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pelo contratado compreendem serviços de Planejamento de campanha e

materiais publicitários.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO.

3.1 - Na execução dos serviços ora pacfuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por

sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - O contratante paguâao contratado, pelos serviços objeto deste conkato, remuneração mensal de R$ 3.000,00

(três mil reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será gfetuado na sede da conkatante, contra apresentação, pela contratada, da

respectiva nota-flrscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura duplicata, ou cobrança

bancária.
4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação

vigente. /'

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas

por escrito. !

5.2 - O conkatado será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fìscais, securitários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6.1 - Obrìga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a terceiros, em

conseqüência da execução dos serviços.
6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejuízos, de qualquer nalvîeza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços

objeto deste contrato, respondendo pór si, seüs diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma

limitação.
6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo representação ou

responsabilidade entre as partes contratantes.
6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, por parte da

contratante com relação às pessoas que a
correndo por conta exclusiva desta última,

ora conhatados,
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trabalhista, seja previdenciário, securitário ou quaiquer outro, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer natweza.

CLÁUSULA SÉTTMA - SIGILO.

7.1 - O contratado deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigiio quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,

não podendo divulgáJas, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou

a rescisão do presente contrato.
7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do

confrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de

îatlureza técnica, comercial, jurídica ou fmancefua, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de

comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.
7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,

sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais

ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados

eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fÓrmulas, patentes,

minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da

vigência deste contrato.
7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,

inciuindo resumos, cópias de documentos, disquetes ou outra forma que possa conter informações consideradas

sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato, independentemente de

qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.
7.6 *"A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem

prejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor."

CLÁUSULA OITAVA . DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando o contratado, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar

atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitos

autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores

de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pacfuado através do

presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I 1 da Lei 9 .6\0198.

8.2 - Tendo em vista que a confratadajá é remuneradapara eventuais serviços que envolvam criação e concepção,

f,rca expressamente convencionado que a contratada, cede e fransfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais .patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o

relacionamento prof,rssional enfre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como

para qualquer outro país., para qualquer tipo de diwlgação pubÌicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.
8.3 - Será lícita a contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos

totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em

vi¡tude do presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES
9.1 - Na eventualidade da confratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar

computadores de propriedade da contratante para a prestação dos serviços expressamente

vedado à contratada:
a) Instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo

computador que estiver sob seu uso ou utilização,
b) Modificar, decompilar ou decompor qualquer nos
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c) Copiar ou obter cépias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 * A violação ao dispostç nesta cláusula autoriza a contratante a rescindi¡ o contrato, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a conkatada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA. PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1., supra quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSITLA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO,

11.1 - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA pÉcTua SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente conûato ensejará à parte prejudicada o

direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha título protestado legitimamente e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO.

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o único competente para dirimir as

divergências que tiverem com base neste contrato, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja

ou venha a ser.

E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este em duas vias de igual teor e mesmos efeitos,

na presença de duas testemunhas.

São lo, de de 2014.

".1.yìâ LHl.
Confratante

MOMA PROPAGANDA LTDA

Contratada:

Testemunhas

/a-4

GOOD PEOPLE SHARE EVENTOS LTDA

Nome

a

M6¡u,1¡55Av. r)r,
cla R.
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odoìnal aí,r
S, Paulo
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Produção de Rádio, TV, cinema, TV, internet e produção gráfica

Fabrizio Mecarelli

Coordenador da arte-final

Cópia autenticada da comprovação da graduação em Propaganda, Publicidade e
Criação pela Universidade Presbiteriana Makenzie;

Cópia autenticada da Ficha de Registro matricula no 00196;

cópia autenticada das págs da foto, da qualificação civil, 14, 1s, 16,24,25,26 e 2T
da CTPS no 89474 Série 00197-SP;

(<)

??



*

ùl

Îf, ni bsrsi dsds þrsg'bi tstiûns

ffitûch(,nzi (,

Jflsculdsds ds mmunicsçs'o
(. Att(.s

@ lßsitur ds Uniuersidsdg þrssbitgrisns frlsrhsnzis,
n0 usu dg suss stribuiçõrs s tsndo sm uists s conclusõo do

€urso dg Propaganda, þublicidsds (, grisção
(n 2t ds sbril ilr roo¡, ronÍsrs n ítuls ds

Ëarhsrsl silr Prupagsndr, þublicidadg s grisçãu
g

fsbilziu ffilscsrslli
btssilgiro, natursl do æstsdu ds Fãu Psulo, nsscidu s o+ ds msrçu ús tgTt

R.(õ. n,o 20,951.199 - Fþ
s outrrgs-lhs u prsssnts Ðiplomg,

s fim dr qur pûssg guzsr üs t0d0s us dirsitur s prsrrugstit¡ss lggsis.

Fãn þsulu, lo de iunho de zoot

ßsi

Ðiplomedu

Amábi*:

t

O

A60.50

cu$ì45 cûl'iralB.Pi 3r.i{ì

Jo)



Manassés Claudtno Fonteles
Reítor

Osvaldo Takaokí Hqttori
Diretor

Nelsan Callegari
Secretcirio Geral

(Jniversiclac{e Presb iteriana Mackenzie

Faculdade de Comunicação e Artes

Reconhecído pela Portaria n,' l.l17
de 08-09-1995 - D.O.U. de 1I-09-i995

AI'OSTILA

FactÌdade de Comunicação e Artes

O diplomado concluiu nesta Faculdade
a Habilitação em;

Propaganda

São Patúo, l0 de junho de 2005
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z
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Fi v[ii3A " R:i 3,50

de

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

Registro de Diplomas

processon.o o /eZ6 g *g
nos termos do Artígo 48 da Lei n.0 9394/96,

Diploma registrado sob n,o ü2S3'/f,

De acordo:

3tSão èZOO

Julianä de.Soú¡d Fassos
contr, Aordtm¡oo

Wrlron ds Âncrut Filho
A*r f;ng. Åccdtrco

UNIVËRSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

Apostila Anotada

São Pau d9ø
d]

Responsável;

/
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Empresa t 0922 --MOMA PROPAGAN

Endereçor Rua SAO.TOME B6
Bairro : VILA OLIMPIA
Data de Emissão: 3U0I|20L7

Ficha de Registro de EmBregados
DA LTDA

Cidadel São Paulo U F:SP CN PJ 109 .228.07 0 I 0001-7 6

Hora: I4:I7 Autenticação

Matricular 00196Nome: FABRIZIO MECARELLI

Filiação: Pai : CLAUDIO MECARELLI

Mãe : ISABEL CRISTINA MECARELLI

Cart Prof¡ssional / Série | 0089474.00197'SP
Cart. Reservista 't 400223Lt373 Categoria
Título de Eleitor I 254185000124 Ex' Admissional
Cart ldentidade :209313997 Emissão
C.P.F :258,882.118-93P.I.S

Data CTPS I t410911994

;2110912007
: 12585281584

Ex,Médico
Org.Emíssor
Data Cad.PIs

:

r SSP/SP
:02/0t1t996

Especificações do Conselho Regional
Nome Conselho Regionall Região do Registro¡No,Registro:Sigla Conselho:

Data de Nascímento z 04lA3lß74
Local Nascimento : São Paulo

Cor : Branca

Cabelos :

Endereço Atual : AVENIDA AGAMI 62

Cidade : São Paulo

Grau Instruçäo
: 01058
Peso
Defeitos
Bairro
CEP:SP

M OEMA
04522-000Estado

: 09-Super¡or Completo
Sexo : Masculino

: Solteiro(a)
Nacionalidade

Estado Civil
SP

Altura
Olhos

Quando Estrangeiro
No.CaÉ.Mod'19iNaturallzado:

No.Reg.Geral:

N,o de Filhosl
Tipo de Visto:

Data de chegada I
vatldade carte¡ra de Trabalho:

Filhos Brasilelros:
Validade Cart.Ident':

Datå Adm¡ssão: 01 I 0212017
Cargo Atual: ARTE FINALISTA
Local Trabalho: São Paulo

Horário: 09:00 ás 19:00

Data Opção FGTS't 01102J20I7
Salário Atual: R$ 5.500,00
Membro CIPA:Não

Almoço: 12:00 ás 14:00

Forma Pagamentol
Tipo Salário: Mensalista

Imposto Renda salário Educaçãosalárío Famíl¡aDt.NascNome
Parentesco

Período Gozo aPeríodo Aqulsitivoi a

Alteração de cargos/Salários

Contrlbu¡ção Sind¡cah

It0

CONTRATO DE EXPERIENCIA

Prorrogação do Contrato de Experiência

t7l03l2or7
oLloSl20rT

Movimentos/
0110212017 e
18103120t7 e

Ânota

dopregado: mentoador
ndaM

cod. Afastamento :

Ex.Demissional
Data de

i--Lrsì 45 aì.)¡v1 i1B. F/
- R9 3.t:{l

a
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END: RUA: SÃO TOMÉ 86 16" ANDAR
BAIRRO: VILA OLíMPA - CEP: 04551-O8O
MUNICÍPIO: São Pau|o - UF: SP
ESP,ESTAB.:

CARGO: ARTE FINALISTA
CBO:3184-05
DATA DE
REGISTRO 00196 .

R$ 5.5OOrgO - (cinco
mil quinhe reais) por mês.

Ltda

MOMA

Empreg

CGOMF

Rua ......

Municþi

Esp. do e

Cargo....

Data adm

Registro r.

Remuneração

, .,,l,ryr,,1*' 
do,l.rnr;eu1* oua rogo c/test.

le

.,.............;... de l9,.....Data safda ....... de.......

at

Ie...

c/test,

tt

{pY

Z:



24 ALTÐRAçOES DESALÁRIO

Arntentado en .ll./ t ¿¡.1. 
^ZySr*" 

@
I Na tunção de ....,.1*..

CBO

.6ruLt0..

ALTERAçOES DE SALÁ.RIO 25

Aumentâdo "^ 8,L., Q4,%..r*" ffi å..J.tr.FÕ
......ß".. TY't¿^ h^cì-""-"': "" "i'."; """

por motivo d..-4*.Wæ,...

cBo .................

Na função de....

cBo ...............

Aumentado em

Na função de..

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

Assinatura do emPregador

Assinatura do empregador

Assinatura do empregador

do empregador

em t l/,6. & ltlJrR Aumentado "- 0*,.,0..å.,9å. P-" #.t.,*JË,90
Na função ¿"..........Q...

*rnl^-¡rû-

;;;;il:-a*u*¿¿ä
Na tunção ¡e.... /.*,...

Na função de

GO ............,.......,,,:,..

c,l ..Ð-,5..J.å..5o

.... por morivo ¿"...hflh*å¿S..
.t

NEyvcoilil

.vfu.!4,illL

..,.. por motivo de

NTEG .ti.8Å
do empregador

Oo$\$þ'?\

aùs\¡s

(r

J cf



26 ALTERAçÓES DE S,ALÁRIO 21

Au

Na

CB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

por motivo de

Assinatura do empregador

por nrotivo de..

ap
ru
lì* Aumentâdo em

Na funçäo de..

cBo .............

CBO

Aumentado em

Na função de..

..Y8tR.

Na funçáo de.......

fl.?.-" ç/$qÞ.G-.}.*.1.00

t.Tff;
Assinatura do empregador Assi do empregador

Aumenrado 
".* 

.#-., 8!t . t&..p-" ar$Ð5. *.qfL.çp Aumentarlo "*Q-+
t:lâ:Paft ffift5-,3-g-å,Ço

1'Y-\Lr5-fy-G- Na tunção d".......ß'-..7.1fÐ5
por motivo dec8o.........

c8o......

Aumentado em

Na função de..

Yåfr PA

ú)+J.04., Çr1..

LL tr¿l
Pa'" ef$&5.W.åua;

di&& por de,............,.............

ITDA.t...

Au

Na

Cts

Assinafura do empregador Assi do empregador

menrado "n'ûi.. r(*.. ¡i{)-. 
p-^ .eru&5,.s..ìÇ,.ÇÇ Aumentado 

"", 
0. {, Q'-tJ, 4* f5-G,ì*:,¡r3Pa¡a

c,À-de...

Assinatura do enrpregador

de.

DA

do empregacior
Ço

$.

þ
.^b

.ù5"

(,!6



c) as instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais que estarão à disposição

para a execução do contrato;
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c 1) as instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais que estarão à disposição

para a execução do contrato;
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Ocupamos 960 m2 distribuidos em dois

andares;

Endereço.: Rua São Tomé, no 86 - 160 e 20o

andares, Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP.:

04551-080

Telefone.: (1 1 ) 3040-1050

Email : contato@momapropaganda.com. br

Site: www. momapropaganda.com. br

Equipamentos à disposicão da nossa equipe de profissionais:

05 Servidores com Windows Server Standard;

01 Servidor com Windows 2012 R2 Server,

01 Servidor de aplicação em Nuvem hospedado na Amazon;

01 Servidor de Backup Microsoft System Center DPM com 12 teras;

01 Servidor de impressão e gerenciamento de impressões e impressoras;

01 Servidor NAS com 12TB total;

01 Roteador Cisco RV320;

01 Firewall Microsoft TMG;

01 Central Telefônica lntelbras ClP850;

01 Nobreak SMS 10 KVA / 16 Baterias;

03 Switch lntelbras 10/100/1000;

01 Switch 3COM 10/100;

01 Switch HP 10/100/1000

20 Notebooks (PCs);

05 MacBook pro Apple;

20 Workstation PCs HP;

26 Workstations PC'S Dell;

20 - lmac 17 polegadas;

15 - lmac 21 polegadas; ¿2
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01 Apple time Capsule;

02 iPads de 32Gb;

02 Airport Apple - Rede Wifi

01 lmpressora Canon Color 5035;

01 lmpressora Canon Color C1 - Canon lmage Press Q2;

02 lmpressoras HP LaserJet 4015;

01 lmpressora HP Office jet7110 - Rede;

01 Scanner DM 330;

01 Link de Fibra Ót¡ca de internet com 100 Mbps lP dedicado - fornecedor WCS;

01 Link de 100 Mbps lP dinâmico NET só para redundância de Lrnk;

01 TV LCD 68 polegadas;

01 TV LED 48 polegadas;

01 Blu-Ray Player;

01 Receiver;

01 Assinaturas de TV a Cabo - NET HD;

01 Servidor de aplicações VBS hospedado em nuvem na Amazon;

01 Software de pesquisa GFK;

01 Software de controle de impressão por usuário Canon;

01 Software de controle de ligações WCS;

01 Central PABX lntelbras com 100 DDRs gerenciáveis;

106 - Licenças Office 365 E3 - utilizamos a solução de mensageria, comunicação e
pacote Office.

30 - Licenças Adobe Creative Cloud (CC);

01 Software de monitoramento de rede Zabbix;

01 - Antivírus Software de segurança Windows defender;

Gerenciame dos Recursos da Tecnolooi da lnformacão

O gerenciamento dos principais recursos de Tl da MOMA é realizado por equipe

própria. Nele estão os principais serviços suportados pela Tl, como o processamento

de sistemas de negócio para as áreas de Mídia, Produção, Planejamento, Criação e

Atendimento, Gestão Administrativa, Financeira, Contábil e de Pessoal, lnventário de

Hardware, Correio Eletrônico, Backup, Banco de Dados e acesso à internet com uso

de Firewall.
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Na unidade operacional existem as equipes de Atendimento, Criação, Produção,

Planejamento, Mídia, administrativo e Financeiro, apoiadas também por uma equipe

local de Tl.

- Serviço de impressão. É disponibilizado o acesso às impressoras da rede

computacional através de equipamentos de conectividade, sobre diversas tecnologias

de impressão (laser de toner sólido e jato de tinta), com várias capacidades de

impressão (de 8 a 40ppm para impressões monocromáticas a laser e jato de tinta),

dos fabricantes HP e Canon administradas através de servidor de impressão e

Software de gerenciamento de impressão;

- Gestão de sistema operacional. O serviço do sistema de gestão operacional está

logicamente acessível no ambiente CLIENTE através de arquitetura cliente/servidor,

necessitando que os usuários possuam uma configuração em seus equipamentos

(usuário e senha) para o acesso ao servidor de arquivos onde está o aplicativo e para

prover e suportar o banco de dados corporativo utilizado pelas aplicações e Sistemas

de Negócios;

- Antivírus. Provém e suporta sistema de antivírus e atualização automática para as

estações de trabalho e servidores;

- Correio eletrônico (Microsoft Office365). Provém e suporta o sistema de correio

eletrônico para os colaboradores, sendo capaz de enviar e receber mensagens

eletrônicas do ambiente interno para o externo através da internet;

- lnfraestrutura interna de comunicação de dados (rede física de dados). O serviço de

infraestrutura interna de comunicação de dados provém o meio físico de acesso e

compartilhamento de informações e recursos em Tl. Possuímos uma tecnologia de

rede Ethernet com cabeamento estruturado CAT 5, utilizando equipamentos Cisco,

HP e lntelbras. A rede Wan é estabelecida por meio físico de fibra ótica com lP valido

e router board RB 4509 da Mikrotik com tecnologia MPLS em topologia estrela com

automática, atendida pela empresa WCS;

- Link de comunicação de dados (acesso à internet). Possibilidade de acesso aos

recursos instalados no provedor e acesso à internet. A comunicação com a internet é

estabelecida com um link internet dedicado, com taxa de transmissão de 100 Mbps,

possuindo equipamentos de conectividade Router board Mikrotik RB450G.

- Servidores e rede. Os principais serviços de Tl estão instalados em servidores de

diversos modelos da marca DELL e HP na plataforma Microsoft, para as funções já

descritas acima. Eles estão configurados para trabalhar em aplicações de missões {,-)
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críticas, com espelhamento que possibilita a restauração de possíveis perdas de

informações durante possível queda de energia. Todos esses servidores estão

disponibilizados em um ambiente de hosting interno dedicado.

O ambiente operacional é baseado na plataforma Microsoft. Os softwares são

padronizados nas recomendações do fabricante para prover segurança no ambiente.

Toda a rede é monitorada constantemente para garantir desempenho e

disponibilidade.

A rede possui um Firewall para todos os acessos e ambiente (DMZ - Desmilitarized

Zone) para serviços de internet (aplicações web, mail, etc.).

O gerenciamento de banda da rede é administrado pela ferramenta CACTI da WCS,

com políticas e administração permanentes.

O sistema de antivírus utilizado é o Defender da Microsoft.

Para administrar a rede, as estações e os servidores, ainda possuímos os seguintes

controles:

- Permissão de acesso ao hosting. Sistema automatizado de controle de acesso em

vários níveis, permitindo somente a entrada de pessoas previamente autorizadas;

- Monitoramento 24 horas, T dias por semana;

- Controle de temperatura. O controle atual da temperatura ambiente e da umidade

relativa do Hosting é feito através de equipamento de ar condicionado individu alizado,

além do equipamento central da edificação.

- Equipamentos de segurança. O hosting contém equipamentos de segurança para

casos de emergência, tais como:

,/ Extintores de incêndio (classes B e C);

,/ Grupo gerador abastecido com óleo combustível;

,/ No-breaks para todos os servidores;

./ Acionadores de alarme de incêndio;

,/ Detectores de fumaça;

,/ Luzes de emergência;

,/ Controle de acesso biométrico com registro de log;

,/ Câmera para circuito fechado de TV.

- Todas as estações de trabalho dos ambientes possuem softwares padronizados.

Como um facilitador na homologação e administração do ambiente. Não é permitida

a sua alteração sem aviso prévio e autorização do Departamento de Tecnologia da

lnformação;
(L'
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Todos os equipamentos adquiridos são de primeira linha (HP, Dell e Apple);

- Controle do ativo. Nenhum equipamento pode ser movido fisicamente, alterando sua

configuração de hardware ou software, sem aviso prévio e autorização do

Departamento de Tecnologia da lnformação;

- Segurança dos dados. Os dados contidos nas estações são copiados para os

servidores de arquivos e entram no processo diário da política de backup existente.

Utilizamos a solução baseada no Microsoft System Center DPM, onde é realizado um

backup diário, que é mantido localmente. Existe o procedimento de backup diário,

semanal e mensal. Além disso, temos a guarda das fitas mensais sendo realizada fora

das nossas dependências;

- Proteção de acesso aos dados. Com o intuito de preservar o acesso e a segurança

dos dados a rede está configurada para:

- Expiração periódica das senhas de domínio a cada 90 dias, com tamanho mínimo

de 6 dígitos (política padrão de senhas);

- Não repetição das últimas 3 senhas;

- 5 minutos de bloqueio da conta, se houver a digitação da senha 3 vezes

incorretamente.

- Segurança no Banco de Dados. O Banco de Dados utilizado é o Oracle Database

11, com a implementação dos dispositivos de segurança disponíveis pelo software,

garantindo a integridade das informações armazenadas. Os mecanismos em uso são:

- Centralização da Administração de Usuários;

- Esquema de Regras e Perfis de Usuários;

- Registro (log) de todas as transações efetuadas nos dados;

- Versões de Sistema Operacional e Banco de Dados constantemente atualizadas.

- Documentações e procedimentos. Todos os processos estão devidamente

documentados, desde os sistemas de negócios até os procedimentos operacionais.

Softwares:

A base computacional instalada utiliza softwares de forma abrangente, descritos a

seguir:

Sistemas Operacionais:

. Microsoft Windows 2012 R2 e Standard;

. Microsoft Windows 7/8.1 para estações de trabalho PC;

. Apple Mac OS 10.7 ou superior para estações de trabalho Mac.
c,
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Aplicativos:

. Aplicações Cliente/Servidor: Oracle Database 11;

. Aplicações Corporativas:

o Pacote Adobe Creative Cloud Full

. Microsoft. (Windows Defender);

o Microsoft - Pacote Office, MS-Exchange;

. Apple - iWorks, Quick Time, Keynote, Finale Cut;

. Aplicações Comerciais: Comscore, Google Analytics, lVC, GFK Evogenius

Reporting; GFK Evogenius Advertising, Cross Media Visualizer, Big Data GXL Data

Feed, Viewscape, Campaign Performance Analisys, Sensic Pixel, Jornada de

Consumo.

Negócios:

A MOMA utiliza aplicações corporativas (customizadas e desenvolvidas por terceiros)

para:

- Sistema de Gestão Operacional para a automação do fluxo do trabalho publicitário

entre todas as áreas da Agência - chamado VBS Solutions;

- Sistemas Gerenciais sobre informações Financeiras, Contábeis e Orçamentárias,

chamado VBS;

o VBS financeiro - Acesso Servidor nuvem;

o VBS produção - Acesso Servidor nuvem;

. VBS contábil - Acesso Servidor nuvem;

. VBS Atendimento - Acesso Web;

. VBS Criação - Acesso Web;

. Folha de pagamento - Acessada pelo RH no sistema da Contabilidade Asscont

que utiliza aplicação de folha chamada Prosoft da Prosoft Tecnologia.

Õ
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d) a sistemática de atendimento, discriminando os prazos a serem praticados, em

condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha e na

elaboração de plano de mídia;

J J5
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O Governo do Estado de São Paulo será atendido pelo nosso escritório, contando

cum uma equipe composta por 3 profissionais de Atendimento, 2 profissionais de

Planejamento, 1 dupla de Criação e 1 assistente,2 profissionais de Mídia (1 Diretor e

1 Coordenador). Contará ainda com todo o suporte da equipe de RTVC e Produção

G ráfica (incluindo I finalizador e 1 revisora).

Com essa estrutura operacional de profissionais permanentemente disponíveis, a

MOMA está preparada para prestar o melhor serviço de atendimento para o
Governo do Estado do São Paulo, atuando como uma agência que:

Possui total compreensão das necessidades do cliente e do contexto

mercadológico, econômico e político em que ele se insere, buscando estar atenta e

proativamente anteceder oportunidades que sejam para ele relevantes e vantajosas;

- Realiza e executa planejamentos de comunicação, integrando o conhecimento de

diversas áreas de interesse do cliente;

Controla o andamento do trabalho de forma consistente e pertinente às

necessidades do cliente;

- Cria e apresenta peças avulsas e campanhas para todos os meios, incluindo ações

de não mídia;

- ldentifica parceiros para execução dos trabalhos de forma a cumprir os níveis de

exigência do cliente e os prazos que forem estabelecidos por ele para produção;

- Envolve-se no planejamento, na negociação, na compra e na execução de mídia,

de acordo com os interesses do cliente e com o compromisso constante da eficiência

e da criatividade;

- lnveste no desenvolvimento profissional da equipe, de forma que todos estejam

sempre se atualizando, se informando e podendo levar ao cliente novidades e

tendências do mercado que sejam de seu interesse;
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- Executa todos os demais trabalhos pertinentes ao serviço de uma conta de

comunicação de forma completa e abrangente.

As reuniões de briefing para as campanhas publicitárias do Governo do Estado de

São Paulo sempre com a presença obrigatória de, pelo menos, um Atendimento

responsável pela conta. A critério desse profissional ou por solicitação do Governo

do Estado de São Paulo, essas reuniões contarão com a participação de

profissionais de Criação, Planejamento, Produção e Mídia. Esse grupo está

estruturado para responder pelas demandas de comunicação dentro dos prazos

combinados entre o Governo de São Paulo e o Atendimento, em curto, médio ou

curtíssimo prazo. Em ocasiões especiais, de acordo com as necessidades do

Governo do Estado de São Paulo, poderá ser montado um esquema de plantão a

fim de responder as demandas de comunicação que surjam com urgência para

serem cumpridas.

Os setores de Mídia, Planejamento, Atendimento e Criação possuem uma agenda

comum. Estão sempre envolvidos conjuntamente com qualquer atividade que diga

respeito às demandas do cliente. A manutenção dessa agenda conjunta é

fundamental para a realização de um trabalho articulado entre as áreas, muito mais

consistente, do ponto de vista da interligação entre estratégia, conceito, criação,

veiculação e desdobramentos.

A agência se responsabiliza ainda por produzir e monitorar planilhas com o controle

de todas as AT de Produção e AV de Mídia e será responsável por todo o fluxo

financeiro da conta publicitária do Governo do Estado de São Paulo. Desta forma,

estará apta a saber, a qualquer momento, o saldo da conta ou quanto do contrato

foi investido até aquele momento, entre outras informações desta natureza.

Todo este trabalho tem, obviamente, apoio do sistema administrativo-financeiro da

agência.

A MOMA manterá, o núcleo de Mídia, atendendo todos os requisitos de infraestrutura

e equipe; e cumprindo todas as funções e normas estabelecidas pelo Governo do

Estado de São Paulo.

Obrigações do Atendimento:

Na execução do contrato, o setor de Atendimento cumprirá as seguintes funções:

{-7
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- Assistirá permanentemente o Governo do Estado de São Paulo, orientando-os em

todas as suas necessidades e ações de marketing e comunicação e levantando ou

pesquisando dados de mercado e outros, para análise, planejamento e estudo.

- Compartilhará com as demais áreas da agência (Planejamento, Criação, Mídia,

Produção, etc.) as solicitações, as informações, as necessidades e os interesses do

Governo do Estado de São Paulo;

- Acompanhará e supervisionará a tramitação interna dos pedidos, interesses e

necessidades do Governo do Estado de São Paulo, cuidando para que os trabalhos

aconteçam de forma integrada, cumprindo os prazos estabelecidos entre cliente e

agência;

- Participará da elaboração dos trabalhos e da evolução interna dos assuntos de

interesse do Governo do Estado de São Paulo;

- Supervisionará e aprovará a seleção de fornecedores de Mídia e de Produção,

buscando sempre a melhor relação custo-benefício técnico para o Governo do

Estado de São Paulo;

- Cuidará para que todas as autorizações de produção sejam aprovadas com

suporte de, no mínimo, 3 propostas de concorrência, quando se tratar de trabalhos

que envolvam fornecedores externos à agência;

- Juntamente com representantes dos demais setores, apresentará campanhas,

peças e, de maneira geral, o trabalho da agência para o Governo do Estado de São

Paulo, assessorando-os no processo decisório;

- Juntamente com o(s) fornecedor(es) interessado(s), apresentará suas propostas

para o Governo do Estado de São Paulo, assessorando-os no processo decisório;

- Acompanhará e supervisionará as ações internas e externas de marketing e

comunicação do cliente, apoiando o pessoal do Governo do Estado de São Paulo

ou do(s) fornecedor(es) contratado(s);
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- Registrará em Relatórios de Atendimento todas as reuniões que forem realizadas

com o Governo do Estado de São Paulo - exceto aquelas que o cliente não

considerar necessárias;

- Com o objetivo de tornar claros os entendimentos e também para que ambas as

partes tomem as providências necessárias ao desempenho de suas tarefas e

responsabilidades, o envio desse relatório será feito, no máximo, em 2 dias úteis

após as reuniões;

- Enviará status semanais para melhor acompanhamento dos trabalhos.

A MOMA possui, dentro de seu departamento de Planejamento, um processo de

inteligência que disponibiliza para seus clientes. O sistema consiste em uma rotina

de monitoramento constante da comunicação da concorrência, a fim de obter

insumos para o planejamento estratégico da agência e do cliente, conhecendo e

antevendo tendências de comportamento dos competidores.

Além disso, um boletim de notícias diário é enviado eletronicamente enviada às

pessoas que a desejarem, contendo notícias relevantes e atualizações de inovação

do mercado do cliente.

Todos esses produtos são enviados não só ao cliente, mas para todos da agência

que estejam envolvidos com o cliente, para que a informação circule também em

outros departamentos além do Planejamento, alinhando, entre todos, o
conhecimento.

Além disso, a área de planejamento é responsável por coordenar todos os processos

de pesquisa de comunicação junto aos institutos de pesquisa, de modo a extrair

destes estudos todos os insights importantes para a definição da estratégia de

comunicação. A área também conta com um núcleo de bigdata que analisa

profundamente o comportamento dos consumidores no meio digital e para

complementar essas informações, executa sondagens internas com consumidores

e demais públicos de interesse, através de diversas metodologias, como entrevistas

em profundidade, focus group e pesquisas de campo.

Prazos a serem cumpridos:

Em condições normais de trabalho, a agência observará os seguintes prazos,

diretamente associados à complexidade do tema, à problemática de marketing e/ou

ao maior e menor grau de dificuldade técnica inerente ao assunto:
(.
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- criação de campanha: de 4 a7 dias;

- criação de materiais publicitários impressos: de 2 a S dias;

- criação de peças de oportunidade: 2 dias;

- elaboração do plano de mídia: 5 dias, dependendo da abrangência da campanha.

No entanto, a agência tem agilidade e capacidade para criar, elaborar plano de mídia

e produzir trabalhos que demandem soluções urgentes.

Õ
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e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de

audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente

à disposição do Contratante, sem ônus adicionais, na vigência do contrato.
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A MOMA acredita no planejamento estratégico consistente das marcas de seus

clientes. Por isso, investe em profissionais qualificados e com experiência de

mercado, mas também faz questão de que eles contem com ferramentas modernas

para obtenção de informações inteligentes e produtivas. O conhecimento adquirido

através dessas ferramentas serye de base para um produto final mais eficiente, seja

uma peça criativa persuasiva, um conceito de planejamento mobilizador ou um plano

de mídia mais eficaz. A MOMA também acredita na integração entre os

departamentos, estimulando a circulação da informação e, com isso, também das

ideias.

A partir de dados de pesquisa ou através do monitoramento periódico dos softwares

de pesquisa contratados, produzimos análises que impulsionam Atendimento,

Planejamento, Mídia e Criação na busca de insights e planos fortes, adequados e

verdadeiros, dentro da realidade específica de cada cliente.

Ferramentas de Mídia

Comscore:

Através dos produtos ComScore é possível analisar dados de audiência de

navegação: desktop, mobile, vídeo em desktop e multiplataforma, ranquiá-los por

diversos critérios como targets pré definidos, afinidade, categorias, comportamento e

engajamento. É possível também descobrir o perfil de audiência de uma categoria,

além de simular resultados do plano de mídia nas distintas plataformas.

Google Analytics

Ferramenta de Web Analytics mais utilizada no mundo. Web Analytics é o processo

de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de dados de navegação e

interação com o objetivo de entender e otimizar o uso dos sites e páginas na lnternet.

IVC

IVC Brasil é uma entidade nacional sem fins lucrativos responsável pela auditoria

multiplataforma de mídia. Seu objetivo é fornecer ao mercado dados isentos e

detalhados sobre comunicação, incluindo tráfego web, tanto de desktops quanto de

'{,r''
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smartphones, tablets e aplicativos, bem como circulação de revistas e jornais,

eventos, e inventário e campanhas de mídia out of home.

GFK:

O GFK - Evogenius Reporting é um software que permite que seus usuários criem

análises de consumo de televisão nos 15 mercados monitorados pela GfK (de acordo

com a negociação). Permite a realização de diversos cruzamentos de dados, análises

de variáveis exclusivas, assim como o planejamento de mídia através de audiência

futura probabilística. Disponibilidade de variáveis como: audiência domiciliar e de

indivíduos, share de audiência, e afinidade que permitem análise de ranking

classificatório de emissoras de TV Paga e Aberta, perfil de audiência e evolução de

programas.

O GFK - Evogenius Advertising é uma ferramenta de planejamento de campanhas

publicitárias televisivas que conta com um algoritmo avançado de busca, combinação

e comparação de dados de audiência - fornecidos pelo painel de coleta da GfK.

Realiza também simulações de alcance e frequência das campanhas de TV, em

targets previamente defi n idos.

Cross Media Visualizer:

O Cross Media Visualizer é uma ferramenta de análise estratégica que possibilita ao

usuário acessar dados de uso de smartphones, tablets e desktops por diferentes

targets. O usuário tem a possibilidade de analisar a audiência cross device e verificar

de onde vem a audiência que aquela marcalproduto possui;

Big Data GXL Data Feed:

O Big Data GXL Data Feed é um serviço de fornecimento de dados crus para

enriquecimento do banco de dados do cliente, que será capazde obter segmentações

mais precisas;

Viewscape:

O Viewscape é um produto ad-hoc capaz de mensurar o consumo de vídeo linear e

não linear;

rrl



Campaign Performance Analisys:

O Campaign Performance Analisys é o produto de mensuração de campanhas

crossmedia. Sua entrega abrange TV, online e mídia impressa;

Sensic Pixel:

O Sensic Pixel é um produto de tagueamento de campanhas digitais. Futuramente,

teremos a integração dessa ferramenta com a análise de ponto de venda feita pela

GfK.

Jornada de Consumo:

O Jornada de Consumo é a ferramenta que, utilizando dados de geolocalização,

mensura o camínho percorrido pelo indivíduo e seus hábitos de consumo.
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moma .ua são tomé, 86 - 160 andar
ter 55 11 3040.1050

momapropaganda.com.bril.0ilal93ilaJâ

Outorgante: MOMA PROPAGANDA LTDA., Rua São Tomé, no 86 - 16o andar -
Vila Olímpia Capital São Paulo CEP.: 04551-080 - CNPJ/MF no

09.228.070/0001-76

Outorgado: Evanilton Conceição Silva, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG no 19.942.361 SSP/SP e do
CPF/MF no 091 .294.748-92

Objeto: representar a outorgante na Concorrência no 212017

Poderes: retirar editais, retirar invólucro da via não identificada, assinar todos os
documentos e lacres dos invólucros, apresentar Propostas e Documentos de
Habilitação, participar de sessões públicas de abertura dessas Propostas e
Documentos, assinar as respectivas atas, registrar ocorrênc¡as, formular
impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a
recurso interposto, negociar preços e assinar todos os atos e quaisquer
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

São P 25 17

T
CNP Fno09 70t0001-76

Luiz Fra o Amaral Meirelles - Sócio Vice-presidente de Operações
R o 9.302.280 SSP/SP e CPF/MF no 011 .723.438-96
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CONTRATO SOCIAL DA

MOHALLEM METRELLES ASSOCTADOS COMUNTCAçÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir nomeadas e

qualificadas, a saber:

1) EUGENIO MOHALLEM, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG n.o M-

2.851.513 SSP/MG e do CPF n.o 495.821.276-00, residente e domiciliado na Alameda dos Arapanes

n.o 70, apto. 171, Moema, São Paülo, SP, CEP 04524-000; e

2) LUIZ FRANCISCO DO AMARAL MEIRELLES, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de

identidade RG n.o 9.302.280 SSP/SP e do CPF n.o 011.723.438-96, residente e domiciliado na Rua

Bela Cintra n.o 2080, 13o andar, Jd. Paulista, São Paulo, SP, CEP 01415-002.

Resolvem de comum e pleno acordo constituírem uma Sociedade Empresária, sob a forma de

Sociedade Limitada, que regerá pelas cláusulas e condições em seguida estipuladas, observados os

preceitos legais a elas aplicáveis:

GONTRAÏO SOGIAL

MOHALLEM METRELLES ASSOCTADOS COMUNTCAçÃO LTDA

cLÁusuLA PRTME|RA - DENoMtNAçÃo E SEDE

Sob a denominação social de MOHALLEM MEIRELLES ASSOCIADOS COMUNICAçÃO

LTDA, está constituída uma Sociedade Empresária, sob a forma de Sociedade Limitada, com secle e

foro jurídico na Rua Bela Cintra, n.o 2080, 13o andar, Jd. Paulisia, São Paulo, SP, CEP 0'1415-002,

podendo instalar filiais, agências ou sucursais, em qualquer ponto do território nacional, mediante

alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo
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a) a prestação de serviços de publicidade, propaganda e design;

b) assessoria de imprensa;

c) organização e promoçäo de eventos;

d) comunicaçåo dirigida - marketing direto;

e) a participaçäo em outras sociedades ou associaçöes como sócia, acionista ou quotista

cLÁusuLA TERGETRA - pRAzo DE DURAçÃo

A sociedade terá duraçåo por tempo indeterminado

CLÁUSULA 4a. GAP¡TAL SocIAL

O capitalsocialé de R$ 1.000,00 (milreais), divididos em 1.000 (mil) quotas, com valor unitário

de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas pelos sócios em moeda corrente nacional, assim

distribuldas entre os sócios:

Parágrafo Único: Os aumentos e integralizaçäo de capital social poderåo ser feitos em dinheiro, bens

ou créditos.

CLÁUSULA 5a. DA RESPoNSABILIDADE Dos sÓc|os:
A responsabilidade dos sócios, na forma da lei, é limitada à importåncia de suas quotas,

respondendo todos solidariamente pela integralização do Capital Social. 
:,. j:î.;

'l'
cLÁusuLA 6a - DA cEssÃo/TRANsFERÊNctA DAs euorAs E DA coNsTtrutçÃo or oruus

SOBRE AS MESMAS:

As quotas da Sociedade são indivisÍveis e näo poderäo ser cedidas ou transferidas a terceiros

sem o expresso consentimento de sócios que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento)

do capital social, aos quais, em igualdade de condições, caberá o direito de preferência na respectiva

aquisiçäo.

Parágrafo Único: As quotas da Sociedade não poderão ser caucionadas, ou de qualquer outro modo

oneradas sem o consentimento de sócios que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento)

do capital social.

cLÁusuLA 7a - DAs DELTBERAçÕEs soclÆs:

reuniäo sobre todos , sem limitaçöes de

1¡ a&
2

\BU
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QUOTISTAS N'DE QUOTAS PARTTCTPAçAO EM R$

EUGENIO MOHALLEM 500 500,00

LUIZ FRANC¡SGO DO AMARAL MEIRELLES 500 500,00

TOTAL 1.000 1.000,00
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Parágrafo Primeiro: As deliberaçöes dos sócios deveräo ser feitas através de quaisquer meios

disponfveis, ficando dispensada a convocaçåo se todos os sócios comparecerem ou se declararem por

escrito que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo: As deliberaçöes sociais seräo decididas com base em votaçåo de quotistas. Cada

sócio terá tantos votos quantos corresponderem a sua participaçåo no capital social da Sociedade na

data da deliberação, e, para esse f¡m, cada quota de capital corresponderá a um voto.

Parágrafo Terceiro: As matérias abaixo relacíonadas serão deliberadas por sócio ou sócios que

representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da sociedade:

a) aprovaçåo das contas da administraçäo;

b) a destituiçäo dos administradores;

c) modificaçäo ou alteraçäo de qualquer natureza no Contrato Social da Sociedade;

d) aumento e a diminuição ou reduçäo do Capital Social;

e) modifïcação na composiçäo do Capital Social com ou sem a admissäo ou a exclusäo de sócio;

f) qualquer operaçäo de transformaçåo, incorporaçäo, fusäo e cisäo da Sociedade;

g) a realizaçåo de qualquer investimento em outras empresas;

h) a aquisiçäo, troca, permuta, cessão ou a alienação de qualquer forma e a qualquer tltulo de bens

integrantes do Ativo Permanente - lnvestimentos ou lmobilizado da Sociedade;

i) a nomeaçåo e destituiçäo dos liquidantes e o julgamento de suas contas;

Parágrafo Quarto: O sócio dissidente de qualquer decisäo majoritária poderá retirar-se da sociedade,

notificando deste seu propósito aos demais sócios, com antecedência mlnima de 60 dias.

cLÁusuLA sa - DA ADMtNtsTRAçÃo DA soctEDADE, , .
:.". .

A administraçåo da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente por ambos os.sócios,

titulados "díretores", com os poderes necessários à prática dos atos normais de administraçåo e a gestão

dos negócios sociais, bem como a representaçåo Ativa e Passiva da Sociedade e a prática dos atos

necessários ao seu funcionamento regular, inclusive constituir procuradores.

Parágrafo Primeiro: É autorizado ao administrador o uso do nome empresarial, ficando vedado seu uso,

em atividades estranhas ao interesse social ou que assuma obrigaçöes seja em favor de qualquer

quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorizaçäo

expressa dos demais sócios.

Parágrafo Segundo: O endosso de cambiais para cobrança o depósito em contas bancárias da

ou de procuradornatura,ass

p

\

seJa dos

rrl



,di,f,,.f:."îluldi:?:Jä #åi g #f.¿TW,¿¿ å
NOì/ ? S Z0û7



cLÁusuLA 9a - DA NoMEAçÃo DE pRocuRADoRES:

A nomeação de procuradores para agirem em nome da sociedade será feita por instrumento de

mandato que seräo fixados os poderes conferidos e o modo como exercê-los, estabelecendo os prazos

de duraçäo dos respectivos mandatos, ressalvados, quanto aos prazos as procuraçöes "ad-judicia',

vedado procuradores para o exerclcio profissional.

CLÁUSULA IOA - DA REMUNERAçÃO DO DIRETOR:

Pelas funçöes a serem desempenhadas, os diretores receberão a tftulo de pró-labore mensal,

uma importåncia a ser estabelecida de futuro, cujas quantias serão levadas a débito de despesas geiais,

podendo haver reajustes subsequentes.

CLÁUSULA IIA - DO EXERGíGIO SOCIAL:

A Sociedade terá o exercício social coincidente com o ano civil

cLÁusuLA l2a - DAs DEMoNSTRAçÕEs coNTÁsns E DA DESTNAçÃo Dos RESULTADoS:

Anualmente, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboraçåo do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo aos sócios, na proporçäo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Os sócios poderåo decidir pela distribuição dos lucros em perfodos menores e pela

retirada em valores inferiores ao de sua participação societária, passando o valor aos demais sócios.

Parágrafo Segundo: Os sócios poderåo optar pela manutençäo do resultado em Lucros Acumulados,

até que se resolva o melhor destino a que ele se deva dar.

Parágrafo Terceiro: Os sócios poderäo determinar o levantamento de balanços inteim'è¿¡¿r¡os

semestrais ou em perfodos menores e aprovar a distribuiçäo de lucros intermediários ou intercäfa¡es, de

acordo com tais demonstraçöes. . :

Parågrafo Quarto: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaräo

sobre as contas e designaräo o administrador (es), quando for o caso, e trataräo de outros assuntos de

interesse da sociedade.

cLÁusuLA 13a - Do FALEcIMENTo DE sócto, pEssoA FísrcA, ou DA ExnNçÃo DE sócrA,
PESSOA JURÍDICA:

A Sociedade näo se dissolverá por morte de qualquer sócio, pessoa ffsica, continuando com os

reman "s/
Parágrafo

inclusive o

do sócio, pessoa cessores legais,

de conformidade
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com o que d¡spuser a partilha do respectivo inventário, para cujo fim o inventário deverá notificar a

Sociedade nos 45 (quarenta e cinco) dias subseqilentes ao falecimento. Todavia, para exercício desse

direito será indispensável que tais sucessores subscrevam, juntamente com os sócios remanescentes, o

respectivo instrumento de alteração do contrato social.

Parágrafo Segundo: Se, eventualmente, dentro do mencionado prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,

nåo forem exercidos os direitos que se refere o parágrafo anterior, deverá ser levantado balanço geral,

com base na data do falecimento, para que os haveres apurados sejam pagos ao espólio nos 90

(noventa) dias subseqtrentes ao mencionado prazo.

Parágrafo Terceiro: As regras deste artigo aplicam-se, "mutatis mutandis", aos casos de extinção de

sócia, pessoa jurídica, se for o caso, equiparando-se os sócios desta às pessoas físicas para os mesmos

efeitos indicados nos parágrafos anteriores.

Parágrafo Quarto: As partes interessadas poderåo ajustar outra forma e prazos de pagamento dos

haveres, tendo em conta a situaçäo econômica e financeira da sociedade na ocasiåo.

GLÁUSULA 14A - DA EXcLusÃo DE SÓcIo:

Será exclufdo da sociedade, por atos de inegável gravidade ou justa causa, observado o

comando legaldos art.s 1.030 e 1.085, da lei 10.406/02, o sócio que praticar, habitualmente ou näo (falta

grave):

a) calúnia;

b) concorrência desleal;

c) abuso de poder em relaçäo ao cumprimento deste instrumento e da lei que o rege;

d) inadimplência de qualquer sócio em relaçäo à integralização de quotas subscritas, observado o

comando legal do art. 1.004, da lei 10.406/02. i"-..
a.

Parágrafo Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reuniäo ou. assembléia

especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu

comparecimento e o exercício do direito de defesa.

cLÁusuLA 15" - DA DtssoluçÃo DA soctEDADE:

A Sociedade se dissolverá nos casos previstos pela legislação em vigor e/ou quando a maioria

do capital assim o decidir.

Parágrafo Único: Dissolvida a Sociedade, será liquidado o patrimônio social e uma vez solvido o

passivo, distribuir-se-á o saldo entre os sócios na exata proporçåo de suas quotas.

CLÁUSULA - DAS PROTBTçÖES:

Os declaram, sob as penas da lei, de estäo idos de exercer a
4
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encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçäo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relaçöes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

GLÁUSULA I7A _ CASOS OMISSOS:

Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposiçöes constantes da Lei n.o

10.406102, com aplicaçäo supletiva da lein." 6.404176.

CLÁUSULA I8A - FORO:

Para dirimir quaisquer açöes oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de Säo

Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro.

, "'1:

E, por estarem justos e contratados, fizeram lavrar este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e

forma,'que assinam na presença das testemunhas abaixo.

Säo Paulo, 12 de

Testemunhas:

LOPES
57 SSP/SP

ô6,
70"
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DR. AILTON
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IONE SOUZA FRÁNCA
RG n. 
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MOMA PROPAGANDA LTDA

NIRE 35221947441.

CNPJ nq 09.228.07 0 I 0001.-7 6

TNSTRUMENIo ÞanuculAR DE 6o ALTEnaçÃo Do coNTRATo socIAL

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

RODOLFO DE ABREU SAMPAIO,brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula

de identidade RG n' 06.72L.604-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob o no 890.792.487-

20, residente e domiciliado cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda

dos Arapanés no 63L, bloco 4, apto.1,52, Moema, CEP 04524-000 ("RA$") e

FMEIRELLES PARTICIPAçOES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra n' 2.080, 13o andar,

Consolação, CEP 01415-002 inscrita no CNPJ sob na 14.787A2610001-47, e com seus

instrumentos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob

o NIRE 3522617852-7, em sessão de 3011'j.12011,, neste ato representada pelo seu sócio

admìnistrad or LIJIZ FRANCISCO DO AMARAL MEIRELLES ("FMEIRELLES")

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social da MOMA

PROPAGANDA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São
. ,.:.

Paulo, Estado de São Paulo, riã Rua SãdTomé n" 86,16o andat, Vila Olímpia, CEP 04551-

080, inscrita no CNPJ sob no 09.228.0701000L-76 e com seus instrumentos constitutivosL
arquivadolna Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35221947441, em

Sessão de 28111,12007, têrn entre si justos e combinados a presente alteração contratual
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1. Retira-se da sociedade a sócia FMEIRELLES que cede e transfere neste ato,

pormeraliberalidade aoSr. LUIZ FRANCISCO DO AMARAL MEIRELLES

- ("LFAM"), brasileiro, casado, publicitririo, portador da cédula de identidade

RG ne 9.302.280 SSP/SP e inscrito no CPF ne 0],1,.723.438-96, tesidente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintr4

na 2.080, 13a andar, Jardim Paulist4 CEP 01415-002, 80.000 (oitenta mil ) quotas

todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gïavames, no valor de

R$1,00 (um Real) cada quot4 totalizando R$80.000,00 (oitenta mil reais), valor

este pago em moeda corrente neste ato, outorgam-se, reciprocamente, a mais

ampl4 rasa, geral e irrevogável quitaçãg para nada mais reclamarem r:ns dos

outros, com relação à cessão e transferência de quotas ora realizada.

2. Diante das deliberações previstas no item L acima" a Cláusula IV do Contrato

Social passará a vigorar com a seguinte e nova redação,

,CLÁUSULA TV

DO CAPITAL DA SOCIEDADE

O cøpitøl sociøl é de Rfi L00.000,00 (cem mil reais), diaidido em L00,000 (cem mil)

quotøs sociais no aalor de R6L,00 (um Reøl) cadø umq totølmente subscritns e

integralizadas e øssim distribuídas entre os sócios:

2

J

1\

rtt
c
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Sócios Quotas R.$ /o

90,000/"LFAM 80.000 80.000,00
20,000/"RAS 20.000 20.000,00

L00,00%".TOTAL 1.00.000 1_00.000,00
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Pørágrafo llnico. Aresponsabitidade de cadø sócio é restrita øo aøIor de suas quotas,

mas todos respondem solidørimnente pelø integrnlização do cøpitøl sociøL, de øcordo com

o ørtigo 1.052 do Código Ciail (Lei n" L0.406/2002)."

3 . Por fim, e de comum acordo os sócios FLAM e RA$ resolvem aperfeiçoar a redação

das Cláusulas do Contrato Social, o qual passará a vigorar com a redação abaixo, já

refletindo também as alterações aprovadas acima, a saber:

,MOMA PROPAGANDA LTDA

NIRE 35221947441.

CNPJ no 09.228.07 0 1000L-7 6

CONTRATO S OCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSUIA I

DA FORMA DA SOCIEDADE

A sociedade reveste a forma de sociedade empresária limitada e rege-se pelos termos da

Lei1A.406, de 10 de Janeiro de2.002e demais disposições legais referentes a este tipo de

sociedade.

CLÁUSULA II

DA DENOMTNAçÃO, SEDE E FORO IURÍDICO

¡;ga sede, foro e administração na Rua São Tomé rf 86, 16" andar,
"è NOl4s

Paulo, CEP 04551-080, sob a denominação

p
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do Estado de
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social de "MOMA PROPAGANDA LTDA"

Parágrafo Único. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras

dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSUIA III

DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto social:

- a prestação de serviços de publicidade, propaganda e desigru

- assessoria de Imprensa;

-orgatrizaçáo e promoção de eventos;

- comunicação dirigida - marketing direto; e

- a participação em outras sociedades ou associações como sócia, acionista, quotista ou

associada.

CLAUSULA IV

DO CAPITAL DA SOCIEDADE

O capital social é de R$ L00.000,00 (cem mil reais), dividido em L00.000 (cem mil ) quotas

sociais no valor de R$ 1,00 (um Real) cada um4 totalmente subscritas e integralizadas

e assim distribuídas entre os sócios:

Sócios: Quotas R$ %

LFAM 80.000 80.000,00

20.000,00

Lo0.000,00

go,ooo/"

20,007o

L00,00%
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Parágrafo Único. A responsabilidade de cada sócio é resfrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo

com o artigo L.052 do Código Civil (Lei n'10.40612002).

CLAUSULA V

DA DURAçÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI

DA ADMINISTRAçÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo Sr. LUIZ FRANCISCO

DO AMARAL MEIRELLES, brasileiro, casado, publicitrírio, portador da cédula de

identidade RG nq 9.302.280 SSP/SP e inscrito no CPF ne 011.723.438-96, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, na 2.08O

13a andar, Jardim PaulistE CEP 01415-002, com os poderes e atribuições em negócios que

digam respeito aos interesses da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial e

autorizando-se a nomeação de procwadores para agir em nome da Sociedade.

PNâgraÍo Único. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido

de exercer a administração da sociedade, por lei especiaf ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

NolAs
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peculato, contra a economia popular, contra sistema
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financeiro nacionaf contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consurno, fé pública ou a propriedade,

CLAUSULA VII

DELTBERAçÕES SOCTATS

As deliberações sociais serão sempre tomadas em Reunião de Sócios por votos que

representem a maioria do capital social, salvo nos casos em que a legislação aplicável em

vigor ou este Contrato Social exijam quotum mais elevado ou especial.

Parágrafo Único. A aprovação d.as matérias listadas no presente Parágrafo deverão

contar, necessariamente, com o voto favorável de titulares de, no mínimo, % (três

quartos) do capital social:

a) a exclusão de Sócio, nos termos da legislação aplicável;

b) o ingresso de novos Sócios no capital da Sociedade;

c) qualquer alteração ou modificação do Contrato Social;

d) a transformação do tipo societário da Sociedade;

e) a aprovação das contas da administração e do orçamento anual da Sociedade;

f) a eleição e destituição dos administradores;

g) definição e atribuição da remuneração dos administradores, indusive a título de

"pró-labore";

h) aumento ou redução de capital da Sociedade;

i) operações de cisão, incorporaçãq incorporação de ações ou fusão envolvendo a

l50
de

dos liquidantes e o julgamento de suas contas;
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k) a assunção de obrigações em favor de qualquer dos quotistas e/ou a criação de

qualquer ônus sobre ou a alienação de bens imóveis da Sociedade;

1) o requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento ou confissão

de falência, liquidação ou dissolução da Sociedade, ou qualquer procedimento similar

ou com efeitos analogos aos acima; e

m) a destinação do lucro líquido e a aprovação da distribuição de dividendos aos sócios,

inclusive de forma desproporcional.

CLÁUSUIA VIII

DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e o sócio pode ceder sua quota, total ou

parcialmente, a que¡n seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a

estranho, se não houver oposição de titulares de mais de três quartos do capital social, e

'desde que sejam respeitadas as disposições do Acordo de Sócios arquivado na sede

social.

CTAUSULA IX

DAS DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS E DESTINAçÃO DOS RESULTADOS

Ao final de cada exercício social será levantado balanço patrimonial com data-base de

31 de dezembro e o resultado econômico correspondente ao mesmo período. O lucro

líquido do exercício, feitas as necessárias amortizações e provisões, poderá ter o destino

os sócios determinarem, podendo ser mantidos na conta de lucros
Au Dr Do 15o
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Parágrafo Primeiro. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociaf os sócios

deverão se reunir para deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Parágrafo Segundo. O lucro líquido poderá ser distribuído aos sócios de forma

desproporcional, se assim for por eles deliberado na forma da Cláusula VII.

Parágrafo Terceiro. Os sócios poderão determinar o levantamento de balanços

intermediários semestrais ou em períodos menores e aprovil a distribuição de lucros

intermediários ou intercalares.

CLAUSULA X

RETIRADA, EXCLUSÃO, CAPACIDADE, INSOLVÊNCIA OU FALECIMENTO DE

SóCIO

Sem prejuízo das disposições específicas previstas nos acordos de sócios arquivados na

sede da Sociedade, a retirada, exclusãq incapacidade, insolvência ou falecimento de

qualquer sócio, o que dependerá da decisão de sócios representando mais de 75%

(setenta e cinco por cento) dos sócios remanescentes, não importará a dissolução da

Sociedade, que continuará com os sócios remanescentes, sendo apurados e pagos os

haveres do sócio retirado, excluído, incapacitado, insolvente ou falecido, a serem

calculados com base no valor patrimonial contábil constante do último balancete mensal

anterior ao fato que motivou a saída do sócio, em dinheiro, em 6 (seis) parcelas

semestrais e de igual valor, sendo a primeira devida no momento da liquidação das

quotas do sócio retirante, e as demais uma vez decorridos 6 (seis) meses da data em que

último pagamento era devido, as quais deverão ser corrigidas pela variação do IGP-M
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ou de outro índice que legalmente venha a substituilo, desde a data-base do balanço até

a data do seu efetivo pagamento.

Parágrafo Único. A exclusão de Sócio será deliberada em Reunião de Sócios,

conforme previsto na Cláusula VII, parágrafo único, item (a), e formalizada por

instrumento particular de alteração de contrato social, devidamente registrado na

Junta Comercial, sendo uma das vias entregues ao(s) sócio(s) excluído(s), por meio de

notificação extrajudicial.

CIÁUSIILAXI

ACORDO DE SÓCIOS

Nos termos do artigo 118 da Lei na 6.404176, a Sociedade observará os acordos de sócios

arquivados na sua sede, bem como documentos que produzam efeitos semelhantes

("Acordos de Sócios"), e os administradores da Sociedade zeLarão pela sua observânci4

abstendo-se de efetuar transferências, cessões, alienações de quotas ou criação de ônus

e/ou gravames sobre quotas que sejam contrários às suas disposições. Votos proferidos

em contrariedade com as disposições de Acordos de Sócios serão considerados nulos e

invifidos e não produzirão quaiquer efeito perante a Sociedade.

Parágrafo Único. Os Sócios dedaram e reconhecem que os Acordos de Sócios,

arquivados na sede da Sociedade, constifuem título executivo extrajudicial nos termos

do Artigo 585, inciso If do Código de Processo Civil Brasileiro, assim como as obrigações

de f.azer e de não fazer nesses contidas comportam execução específica nos termos dos

Artigos 461, 461,-A, 466-A a 466-C e 632 e seguintes do mesmo Código de Processo Civil

1L8 da Lei n.q 6.40417o
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CLAUSULA XII

DA ARBITRAGEM

Todo e qualquer litígio e/ou controvérsia oriundo de e/ou relativo (i) à interpretação dos

termos deste Contrato Social; e/ou (ü) à execução das obrigações estabelecidas neste

Contrato Social eiou (iii) à violação de qualquer dos termos e condições ora

estabelecidos; que não tiver sido solucionado por negociações amigáveis entre os sócios,

em prazo não superior a L5 (quinze) dias úteis contados da data do início espontâneo

das negociações por qualquer dos sócios e por qualquer meio - serão resolvidos por

arbitragem.

Parágrafo Primeiro. A disputa será submetida Câmara de Conciliação, Mediação e

Arbitragem de São Paulo do Centro e da Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo ("Fiesp/Ciesp") de acordo com o seu Regulamento ("Regulamento"), em vigor na

data do pedido de instauração da arbitragem.

Parágrafo Segundo. Todos os procedimentos e documentos relacionados à arbitragem

serão conduzidos e/ou preparados no idioma português. A Arbitragem ocorrerá na

cidade e Estado de São Paulo, Brasil. Os árbitros decidirão com base na' legislação

brasileira aplicável, não se aplicando o princípio da equidade.

Parágrafo Terceiro. O Tribunal Arbitral deverá ser composto de 3 (três) árbitros e de

acordo com o Regulamento da Fiesp/Ciesp.

ParáryraÍo Quarto. Os sócios permanecem com o direito de requerer no juízo competente

as medidas judiciais que

t*fË'"îflË^ffi fi:"e+ffidä#"ito,o.,
rnl ;;:síåï'çit;?i:: ". j;i;ifl,:

visem à obtenção de medidas cautelares para
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arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem.

Exclusivamente para este fim, os sócios elegem os tribunais da cidade e Estado de São

Paulo, com a exdusão de qualquer outrq por mais privilegiado que seja. Quaisquer

pedidos ou medidas implementadas pela autoridade judicial deverão ser notificados

sem demora à Fiesp/Ciesp, devendo este Centro informar ao Tribunal Arbitraf que

poderá rever, conceder, manter ou revogar a medida de urgência solicitada.

Paútgrafo Quinto. Para facilitar a completa resolução das controvérsias, e após pedido

de qualquer um dos sócios, o Tribunal Arbitral poderá, em um período de até 60

(sessenta) dias da sua constituição, consolidar o procedimento arbitral com qualquer

outro procedimento arbitral os sócios. Os árbitros não devem consolidar as arbitragens,

exceto se (a) existirem questões de fato ou de direito comuns aos procedimentos, fazendo

com que a consolidação dos procedimentos seja mais eficiente do que a existência de

procedimentos separados; e (b) nenhuma parte deste instrumento seja prejudicada com

a consolidação por meio de atrasos indevidos e/ou conflitos de interesses.

Parágrafo Sexto. Os sócios concordam que a arbitragem deverá ser mantida em

confidencialidade e seus elementos (induindo-se, sem limitação, as alegações das partes,

provas/ laudos e out¡as manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos

apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral) somente serão revelados

ao tribunal arbitral, ao sócios, aos seus advogados e a qualquer pessoa necessária ao

desenvolvimento da arbitragem, exceto se a divulgação for exigida para cumPrimento

das obrigações impostas por lei ou por qualquer autoridade reguladora.

Parágrafo Sétimo. A decisão dos árbitros será definitiva e obrigará os sócios, sem direito

parte vencedora todas as custas da parte vencedora

honorários advocatícios razoáveis e os custos dos

@ ;i: N
r" ,c

)'Ú

s

vencida pagará à

\X



oD6Þ

o
!fÞ
w

Av. D¡ 0g
Â. d6

15o

êsc,



- ,' ,,A7 
^¡

aea
øFâÐo Ê o/åooeô

¡r'tlO
'4Djrfai
-i,na

ù
âê4s

q

o
aø

4
ø?Ð

Ér

Ðoc
Ð
oo

o
o

o

C99 @êo

árbitros. O processo de arbitragem deverá ser decidido em 6 (seis) meses a contar da

indicação dos árbitros.

Paúryraf.o Oitavo. O processo de arbitragem cofferá em sigilo, sendo vedada a todos os

sócios a divulgação da sua instauração ou das informações ou decisões nele proferidas.

E por estarem assim de acor{O justos e contratados, lavram o presente instrumento em

3 (três) vias de igual

testemunhas.

f**u e teor, que assinadas na presença de 2 (duas)

2014.

LUIZ C OD L SAMPAIO
L

P ES LTDA.

Por: Luiz Francisco do Amaral Meirelles

Testemu¡has

tl u t L ll -€f1*' G Sþce-o *ra P'i Nome: Ç4noo M-t*,r"rrç4:ê'<
d.1 A^e t/u)

CPF: ztzo's73 268- S -Z?"odtEçÇ-aC
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Em atenção ao Convite em referência, declaramos que esta proposta

contém -l\)oáginas, numeradas sequencialmente, de J aJlþ incluindo esta.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

MOMA P DA LTDA
CNPJ/MF no 9.228.070/0001-76

Evanilton Conceição Silva (Credenciado/Procurador)
RG no 19.942.361 SSP/SP e CPF/MF no 091 .294.748-92
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