ASSESSORIA MENSAL

Os Planos de Assessoria Mensal deixam o apoio
jurídico mais próximo do seu negócio. Estamos ao
seu lado para as dúvidas do dia-a-dia, garantindo
segurança jurídica e crescimento sustentável, a
um custo que cabe em seu orçamento e vai
crescendo conforme sua demanda.
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Todos os nossos planos são anuais.
O Plano Startup, diferentemente dos Planos
Bronze, Prata e Ouro, não é baseado no sistema
de conta corrente de pontos e tem um limite
mensal de serviços compreendidos, por um valor
reduzido de honorários por mês.

2

Ouro

Prata

Bronze

CONSULTAS LIVRES
Um dos diferencias 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 a respeito da
operação da empresa.
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MAS QUAIS CONSULTAS SÃO LIVRES?
As consultas livres são aquelas que podem ser
respondidas de imediato por nossa equipe, sem
necessidade de pesquisa sobre o assunto.
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Se a questão demandar um estudo mais específico
para resposta adequada, o trabalho será
considerado elaboração de Opinião Legal e
computará pontos de acordo com a tabela de
Serviços e Pontos. Mas não se preocupe, nosso
objetivo é ajudar de forma rápida e simples!

Ouro

Prata

Bronze

PLANO STARTUP

➢ O plano Startup tem duração de 12 meses e não pode ser renovado nessa
modalidade, devendo passar para qualquer das categorias Bronze, Prata ou
Ouro, de acordo com a demanda.
➢ Inclui:
• Revisão1 de até dois, ou elaboração de um, contrato ou outro tipo de
documento jurídico, por mês
• Registro de 1 marca no período de duração do Plano
• Consultas* diárias para esclarecimento de dúvidas por telefone ou
Skype 2
• Elaboração de 1 Acordo de Sócios no período de duração do Plano

* Definição conforme slide anterior

SISTEMA DE CONTA CORRENTE DE PONTOS

1
Ouro

Prata

Bronze

➢ 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 tabela de Serviços e Pontos.

➢ O controle de utilização dos pontos é realizado mensalmente, com envio
de relatório do banco de pontos.
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➢ O cliente poderá utilizar mais ou menos pontos do que adquire no mês e
compensar nos meses seguintes, de acordo com o plano escolhido.
➢ Os pontos que não forem utilizados passam automaticamente para o
mês seguinte.

PLANO
Bronze

4 PONTOS/MÊS
1
• Contrato de 12 meses
• Controle por 2meio de banco de pontos enviado no ultimo dia de cada mês
e que será acertado a cada 3 meses.

ECONOMIA ANUAL POTENCIAL DE R$ 960,00

PLANO
Prata
Bronze

7 PONTOS/MÊS
1
• Contrato de 12 meses
• Controle por2meio de banco de pontos enviado no ultimo dia de cada mês
e que será acertado a cada 4 meses.

ECONOMIA ANUAL POTENCIAL DE R$ 4.200,00

PLANO
Prata
Bronze
Ouro

10 PONTOS/MÊS
1
• Contrato de 12 meses
• Controle por2 meio de banco de pontos enviado no ultimo dia de cada mês
e que será acertado a cada 6 meses.

ECONOMIA ANUAL POTENCIAL DE R$ 9.600,00

SERVIÇOS E PONTOS
1. CONTRATOS SIMPLES
Prestação de serviços (exceto SaS), Fornecimento, NDA, Contrato social e
alterações, Acordo de Confidencialidade, Cessão de Imagem, Marcas, Patentes,
Direitos Autorais, Carta de Intenções, Locação.
Pontos
• Revisão
(Contrato elaborado
pela outra parte, apenas para
1
revisão dos aspectos legais)

de 3 a 6

• Elaboração
(Elaboração total do contrato)

de 6 a 10

• Negociação (acréscimo de)
(Negociação com a outra parte, reuniões, telefonemas)

de 3 a 4
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* O enquadramento do contrato na variação de pontos acima será feito após analise inicial do
documento específico.

SERVIÇOS E PONTOS
2. CONTRATOS COMPLEXOS
Circular de Oferta de Franquia e Contrato de Franquia por parte do franqueado,
Contrato de Distribuição, Representação, Licenciamento de marcas, patentes,
software,
Transferência
de
Tecnologia,
Desenvolvimento
Conjunto,
Desenvolvimento de Software (SaS), 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, etc.
1
Pontos

• Revisão
• Elaboração

de 6 a 9
2

• Negociação (acréscimo de)

de 9 a 15
de 3 a 4

• Averbação de Contratos no INPI
7
(Licenças de marcas, patentes, transferencia e tecnologia, Contrato de Franquia)

SERVIÇOS E PONTOS
3. OUTROS SERVIÇOS
•
•
•
•

Auditorias de softwares (acompanhamento)
Elaboração de Termos de Uso para sites/blogs
Elaboração de Política de Privacidade sites/blogs
Registro de Software no INPI

• Revisão de material publicitário (folders, vídeos, etc.)
1
• Aprovação de Promoções Comerciais e Concursos na CEF
(Elaboração de Regulamento e todos os documentos)
•
•
•
•

Notificação extrajudicial/contranotificação
Estudo de caso2 e elaboração de parecer
Reuniões presenciais
Defesa em procedimentos/autuações administrativas

• Consulta diária por skype/email/telefone
• Workshops em nosso auditório (1 Pessoa)

Pontos
7
de 3 a 5
3
3
de 1 a 2
8
4
de 8 a 15
1
de 10 a 15
cortesia
cortesia

SERVIÇOS E PONTOS
4. MARCAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busca prévia e pedido de registro de marca
Oposição/Manifestação à oposição
Cumprimento de exigência
Deferimento
Recurso contra Indeferimento/Resposta
1
Anuidade (a partir de 12 meses)
Prorrogação
Pedido de Caducidade
Manifestação a2 pedido de caducidade
Pedido de Alto Renome
Processo Administrativo de Nulidade/Manifestação
Outras petições diversas

Pontos
2
2
1
1
2
1
2
3
5
3
3
2

SERVIÇOS E PONTOS
5. PATENTES/DESENHO INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busca prévia de patente
Elaboração/redação de pedido de patente
Preparação/depósito de pedido de patente
Elaboração/protocolo documento de cessão
Preparação/depósito de emendas
Cumprimento1de exigencia
Requerimento de Exame
Concessão e taxa final
Recurso contra Indeferimento
2
Pagamento de Anuidade
Apresentação de subsídios ao exame
Outras petições
Depósito de Desenho Industrial
Quinquênios

Pontos
3
4
4
1
1
2
1
3
3
1
3
2
3
1

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS PLANOS
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
contato@malgueirocampos.com.br
+ 55 (11) 3717-9106

