PLANOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL
Os planos de assessoria jurídica ajudam as empresas a mapear riscos, viabilizar ideias e criar
oportunidades de negócios, garantindo:
APOIO JURÍDICO
Preventivo e multidisciplinar em tempo integral
CONSULTAS DIÁRIAS
Através de ligações por computador ou telefone
VALOR FIXO MENSAL
Adequado ao orçamento e volume de assuntos legais

SISTEMA DE CONTA CORRENTE DE PONTOS
Cada plano dá direito a uma quantidade mensal de pontos que podem ser utilizados para execução
de todos os serviços que prestamos, de acordo com nossa Tabela de Serviços e Pontos.
O controle de utilização dos pontos é realizado mensalmente, com envio de relatório do banco de
pontos. Todos os planos são de 12 meses.
O cliente poderá utilizar mais ou menos pontos do que adquire no mês e compensar nos meses
seguintes, de acordo com o plano escolhido (máximo de 5 pontos de excesso por mês). Os pontos
que não forem utilizados passam automaticamente para o mês seguinte.
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CONSULTAS LIVRES
Um dos diferenciais do nosso sistema de assessoria é que com a contratação de qualquer plano o
cliente pode realizar consultas diárias por telefone ou Skype, sobre dúvidas jurídicas simples a
respeito da operação da empresa.
Mas quais consultas são livres?
As consultas livres* são aquelas de direito geral, que podem ser respondidas de imediato por nossa
equipe, sem necessidade de pesquisa sobre o assunto (* Limite de 4 consultas de 10 minutos ao
mês).
Se a questão for especializada, como compliance, cripto, e demandar um estudo mais específico
para resposta adequada, o trabalho computará pontos de acordo com a Tabela de Serviços e Pontos.
Mas não se preocupe, nosso objetivo é ajudar de forma rápida e simples!

PLANOS E VALORES
O valor padrão de cada ponto é de R$ 390,00.
Oferecemos os seguintes planos: Bronze, Prata e Ouro. Cada um deles foi elaborado com base em
cálculo médio de horas mensais para atender às necessidades empresariais.

FLEXIBILIDADE
Oferecemos também o Plano Sob Demanda para empresas que possuem volume maior de serviços
a serem atendidos.

PLANO BRONZE

O plano Bronze inclui: 5 pontos por mês
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor médio do ponto é de R$ 350,00.

PLANO PRATA

O plano Prata inclui: 7 pontos por mês
Valor mensal: R$ 2.380,00
Valor médio do ponto é de R$ 340,00.

PLANO OURO

O plano Ouro inclui: 10 pontos por mês
Valor mensal: R$ 3.300,00
Valor médio do ponto é de R$ 330,00.

PLANO DIAMANTE
SOB DEMANDA

Acima de 11 pontos, o cliente escolhe o
valor mensal a pagar de acordo com o
número de pontos fixos que pretende
adquirir por mês. Contrato de 12 meses.
Neste plano, o valor por ponto é R$ 315,00.
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TABELA DE SERVIÇOS E PONTOS
CONTRATOS SIMPLES
Prestação de serviços, Fornecimento, NDA, Contrato social e alterações, Acordo de
Confidencialidade, Cessão de Imagem, de Marcas e Patentes e de Direitos Autorais, Carta de
Intenções, Locação.
4 a 8 pontos
7 a 13 pontos
4 a 6 pontos

• Revisão (contrato elaborado pela outra parte, apenas para revisão
dos aspectos legais)
• Elaboração (Elaboração total do contrato)
• Negociação - acréscimo de - (negociação com a outra parte,
reuniões, telefonemas)

CONTRATOS COMPLEXOS
Circular de Oferta de Franquia, Distribuição, Representação, Licenciamento de marcas, patentes,
software, Transferência de Tecnologia, Desenvolvimento Conjunto, Desenvolvimento de Software,
Licenciamento de Software (SaaS), Convênio, Contrato de Parceria, Compra e Venda de Ativos,
M&A, Acordo de Sócios/Quotistas, Contrato de Vesting, Contrato de Mútuo Conversível em
Participação Acionária, Opção de Compra e demais sob demanda.
8 a 13 pontos
11 a 17 pontos
4 a 6 pontos
9 pontos

• Revisão
• Elaboração (elaboração total do contrato)
• Negociação - acréscimo de - (negociação com a outra parte,
reuniões, telefonemas)
• Averbação de Contratos no INPI

OUTROS SERVIÇOS
10 pontos

• Auditorias e Due Diligence (acompanhamento)

5 pontos

• Registro de Software no INPI

2 a 5 pontos

• Revisão de material publicitário (folders, vídeos, etc.)

12 pontos

• Aprovação de Promoções Comerciais e Concursos na CEF
(elaboração de Regulamento e todos os documentos)

5 pontos

• Notificação extrajudicial / contranotificação

contato@simadvogados.com.br
www.simadvogados.com.br

11 a 20 pontos

• Estudo de caso e elaboração de parecer (Legal Opinion)

2 a 4 pontos

• Reuniões

10 a 20 pontos

• Defesa em procedimentos/autuações administrativas

10 a 20 pontos

• Abertura de empresas no Exterior

9 a 12 pontos

• Elaboração/Revisão de Termos de Uso para sites

6 a 8 pontos

• Elaboração/Revisão de Política de Privacidade sites

8 a 15 pontos

• Elaboração/Revisão de Código de Conduta

7 a 9 pontos

• Elaboração/Revisão de Política de Compliance (KYC e AML)

6 a 15 pontos

• Treinamentos “online” ou na empresa

Cortesia

• Consulta diária por Skype/e-mail/telefone (Limite de 4
consultas rápidas de 10 minutos ao mês

10 a 16 pontos

• Enquadramento tributário inicial

MARCAS
3 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto
4 pontos
3 pontos

• Busca prévia e pedido de registro de marca
• Oposição/Manifestação/Recurso Indeferimento/Resposta
• Cumprimento de exigência/Prorrogação/Petições Diversas
• Deferimento/Anuidade (a partir de 12 meses)
• Pedido de Caducidade/Manifestação ao Pedido
• Pedido de Alto Renome/PAN/Manifestação

PATENTES / DESENHO INDUSTRIAL
5 pontos
8 pontos
3 pontos

• Busca prévia de patente
• Elaboração/redação de pedido de patente
• Preparação/depósito de pedido de patente/emendas/exigências
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2 pontos
2 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
3 pontos

• Elaboração/protocolo documento de cessão
• Requerimento de Exame/subsídios ao exame
• Concessão e taxa final/recurso indeferimento/pgto anuidade
• Outras petições
• Depósito de Desenho Industrial
• Quinquênios

OBSERVAÇÕES
• O enquadramento dos trabalhos na variação de pontos indicada será feito após breve análise do
caso específico.
• O cliente da Assessoria Mensal tem direito a desconto nos honorários dos serviços não cobertos
pelos Planos de Assessoria, como valoração de intangíveis.
• Também é possível incluir ações judiciais nos Planos de Assessoria, mas a tabela de pontos
específica será elaborada no momento oportuno, de acordo com o caso concreto e, se necessário,
o Plano deverá ser alterado.
• O contrato de Assessoria Mensal pode ser rescindido antecipadamente pelo cliente mediante
aviso prévio de 30 dias, durante o qual não serão prestados serviços, e acerto do Banco de Pontos
por parte do cliente no momento da comunicação de rescisão. Para efeitos de acerto do Banco de
Pontos em caso de rescisão antecipada por vontade do cliente, o valor de cada ponto é de R$ 720,00.
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