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TERMO DE REFERÊNCIA

Contrato por Produto

Contratação de consultoria técnica para elaboração de estudos sobre métodos adequados para autocomposição e solução consensual de
li gios no Direito da Concorrência.

1. Função no Projeto

1.1. Contratação de consultoria técnica para elaboração de estudos sobre métodos adequados para autocomposição e solução consensual de
li gios no Direito da Concorrência.

2. Antecedentes

2.1.  A  Procuradoria Federal  Especializada junto ao CADE – PFE/CADE é o órgão responsável pela  consultoria,  assessoramento jurídico e
representação  judicial  e  extrajudicial  do  CADE.  Assim,  a  procuradoria  toma  as  medidas  judiciais  solicitadas  pelo  Tribunal  ou  pela
Superintendência-Geral do CADE, necessárias à cessação de infrações à ordem econômica ou à obtenção de meio de prova para a instrução
de processos administra vos de qualquer natureza, assim como realiza audiências, emite, sempre que solicitado pareceres nos processos de
competência do CADE, promove a execução judicial das decisões e julgados proferidos pelo CADE, auxilia na elaboração e edição de atos
norma vos e interpreta vos da autarquia, e promove acordos judiciais mediante autorização do Tribunal, entre outras a vidades.

2.2. No que diz respeito a promoção dos acordos judiciais, a avaliação sobre a conveniência e oportunidade de um acordo passa por um
exame  dos  requisitos  formais  e  materiais  incidentes  sobre  este  po  de  procedimento.  Deve  levar  em  consideração  a  própria  polí ca
implementada pela autoridade administra va e o impacto do acordo sobre os rumos dessa polí ca.

2.3.  Conforme  despacho  (Despacho  n°  128/2006)  que  analisava  o  acordo  judicial  firmado  entre  CADE  e  Microso /TBS  no  Processo
Administra vo 08012.008024/1998-49:

É preciso ponderar se, ante o princípio de direito administra vo da indisponibilidade do interesse público, poderia o CADE celebrar
acordo judicial, transacionando direitos e obrigações decorrentes de decisão proferida em processo administra vo sancionador.

A transação é a forma de ex nção das obrigações pela qual as partes, mediante concessões mútuas, chegam a uma composição
amigável para disciplinar seus interesses, prevenindo ou terminando li gio judicial e os con ngentes a ele inerentes.

Em princípio, “só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação” (art. 841 do Código Civil). Todavia, o
legislador expressamente autorizou o Plenário do CADE a celebrar transações nos processos rela vos a infrações contra a ordem
econômica, nos termos da Lei 8.884/94:

(...)

Não passou desapercebido ao legislador que, muitas vezes, o princípio da indisponibilidade do interesse público antes autoriza que
proíbe a celebração de acordos processuais, uma vez constatado que de sua não celebração pode resultar o risco de perecimento
ou de pouca eficácia da tutela.

Por essa razão, o legislador municiou o CADE de importantes e poderosos instrumentos para a efe vação da tutela dos direitos
difusos e cole vos, que prescindem ou obviam o longo e tortuoso processo judicial, mediante solução negociada dos li gios, a
saber: (i) Termo de Ajustamento de Conduta (Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 8.078/90), (ii) Termo de Compromisso de
Cessação (Lei 8.884/94) e (iii) a transação judicial e extrajudicial (Leis 8.884/94 e 9.469/97).

Evidentemente,  a  solução  negociada  é  superior  à  solução  imposta,  na  medida  em  que  elimina  os  custos  associados  à
implementação,  antecipando  à  sociedade  os  bene cios  da  tutela  legal.  Com  efeito,  muitas  vezes  a  solução  negociada  dos
processos  administra vos  que  visam  a  aplicação  da  Lei  8.884/94,  na  medida  em  que  obvia  os  custos  e  riscos  inerentes  à
morosidade do trâmite judicial,  pode se afigurar como uma alterna va para a implementação eficaz da polí ca de defesa da
concorrência.

(...)

Nos Estados Unidos,  cerca de 90% dos  casos de  cartel  (que têm natureza  criminal)  terminam com alguma forma de  acordo
processual - plea agreements ou plea bargain - assim como cerca de 90% dos casos criminais federais. Nos úl mos 5 anos, mais de
200 acordos processuais, em casos an truste, foram celebrados nos Estados Unidos.

No caso do CADE, o art. 1º da Lei 9.469/97 deve ser interpretado à luz do art. 10, IV, da Lei 8.884/94, por força do que dispõe o art.
7º daquela lei:

(...)

Obviamente, à vista do princípio da indisponibilidade do interesse público, quando envolve direitos e interesses difusos e cole vos,
o manejo dos instrumentos de solução negociada (TAC, TCC e transação) deve ser feito com redobradas cautelas, a par r de uma
polí ca delineada claramente e efe vos mecanismos de controle (check and balances).

Por essa razão que a Lei 8.884/94 exigiu que o acordo seja proposto pela Procuradoria-Geral, analisado pelo representante do
Ministério Público Federal junto ao CADE (art. 12 da Lei 8.884/94) e aprovado pelo Plenário, composto de sete Conselheiros com
mandato, nomeados pelo Presidente da República dentre cidadãos brasileiros maiores de 30 anos, de ilibada reputação e notórios
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conhecimentos jurídico e econômico, após saba na pelo Senado Federal.

Este desenho ins tucional e procedimental confere ao CADE a necessária independência e legi mação para vocalizar o interesse
público, no caso concreto, quanto à conveniência e oportunidade na celebração de acordo processual (TCC, TAC ou transação).

Portanto, a celebração de acordo processual (TCC, TAC ou transação) encontra-se na esfera de competência do Plenário do CADE
como mecanismos válidos de implementação da polí ca de defesa da concorrência.

2.4. Para atualização do que discu do acima, é importante destacar que a Lei 12.529/2011 manteve a regra de que compete ao Plenário do
CADE autorizar os acordos judiciais promovidos pela Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (art. 15, VI). Tratando de questões
materiais relacionadas à possibilidade genérica da realização de acordos judiciais, no despacho já mencionado:

Os estudos realizados nas décadas de 70/80 por processualistas brasileiros acentuando a importância da “instrumentalidade do
processo” - influenciados, sobretudo, pelas lições de M. Taruffo (1968), Mauro Cappelle  e Vi orio Den  - determinaram a polí ca
legisla va da década de 90, quando se assis u a uma verdadeira “onda modernizadora” em busca da efe vidade da tutela,
mormente dos direitos e garan as “sociais” ou de “terceira geração” (“direitos ins tucionais”).

O que se pretendia com este movimento reformador é “a abertura da ordem processual aos menos favorecidos da fortuna e à
defesa de direitos e interesses supra-individuais, com a racionalização do processo”, que “quer ser um processo de resultados, não
um processo de conceitos ou de filigranas”. Em outras palavras, o que se buscava é a efe vidade do processo, sendo indispensável,
para isso, “pensar no processo como algo dotado de bem definidas des nações ins tucionais e que deve cumprir os seus obje vos
sob pena de ser menos ú l e tornar-se socialmente ilegí mo”. “Não tem acesso à jus ça aquele que sequer consegue fazer-se ouvir
em juízo, como também todos os que, pelas mazelas do processo, recebem uma jus ça tarda ou alguma injus ça de qualquer
ordem” .

Em conferências que proferiu sobre o tema, assinalou o Professor Mauro Cappelle  ser muito fácil declarar os direitos sociais; o
di cil é realizá-los. Daí que “o movimento para acesso à jus ça é um movimento para a efe vidade dos direitos sociais”, e a sua
inves gação deve ser feita sob três aspectos principais, aos quais denominou “ondas renovatórias”. A primeira refere-se à garan a
de adequada representação legal  dos pobres (defensorias públicas).  A  segunda onda renovatória visa à tutela dos interesses
difusos ou cole vos. A terceira onda preocupa-se com fórmulas para simplificar os procedimentos e melhor votados ao resultado
concreto.

A Lei 7.347/85, ao introduzir e disciplinar as ações cole vas no Brasil, criou importante mecanismo de defesa judicial dos direitos e
interesses difusos, cole vos e individuais homogêneos, notadamente o meio ambiente, os direitos do consumidor, o patrimônio
histórico, esté co, turís co, e paisagís co, a livre concorrência e os direitos dos hipossuficientes.

A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), elevando as relações de consumo a novo patamar é co, logrou implementar
significa vos bene cios aos cidadãos brasileiros, no que tange ao respeito à sua dignidade e boa-fé, à melhoria da qualidade de
vida e aos direitos à informação, proteção contratual e  judicial e  incolumidades sica,  moral  e  econômica. O CDC introduziu
importantes e revolucionários mecanismos de proteção e efe vação dos direitos do consumidor em juízo, como a ação cole va
para tutela de interesses individuais homogêneos, a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente e a criação do Termo
de Ajustamento de Conduta (art. 113, § 6º, que acresceu o § 5º do art. 6º da Lei 7.347/85):

(...)

Nesse  mesmo  contexto,  foi  editada  a  Lei  8.884/94,  que  criou  instrumentos  judiciais  e  extrajudiciais  para  defesa  da  ordem
econômica,  em  cumprimento  ao  comando  cons tucional  de  que  “a  lei  reprimirá  o  abuso  do  poder  econômico  que  vise  à
dominação dos  mercados,  à  eliminação da concorrência e  ao aumento arbitrário  dos lucros” (art.  173,  § 4º da  Cons tuição
Federal).  Ao  mesmo  tempo  em  que  transformou  o  CADE  em  autarquia  especial,  pificando  as  infrações  por  conduta
an compe va e estabelecendo o controle prévio de atos de concentração, a Lei 8.884/94 fez incluir a defesa da ordem econômica
no rol dos direitos difusos (ou ins tucionais), protegidos pela Lei 7.347/85:

(...)

Não obstante as inovações legisla vas citadas, a efe vidade da tutela dos direitos difusos e cole vos, em razão da demora e
démarches inerentes ao processo judicial, ainda está longe de ser uma realidade no Brasil. Mais de vinte anos passados desde a
edição da Lei 7.347/85, são raríssimos os casos em que sentenças em ações judiciais cole vas transitaram em julgado, revertendo
à sociedade os bene cios da tutela reparadora dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados.

Somos informados pela imprensa das inúmeras inicia vas dos legi mados para a ação civil pública – honras sejam feitas ao
Ministério Público – para obter a reparação, em juízo, de danos causados aos direitos difusos e cole vos[1]. Embora possa gerar a
sensação de que “algo está sendo feito”, com condenações vultosíssimas sendo cobradas, dados do Fundo Federal de Defesa de
Direitos Difusos – para onde são ver dos os recursos das ações civis públicas propostas no âmbito da Jus ça Federal em todo
Brasil – revelam uma situação escandalosa: quase nenhuma dessas ações civis públicas a nge seu obje vo reparador, em termos
de condenações efe vamente pagas ao FDD:

(...)

É claro que em muitos casos os resultados benéficos para a sociedade ob dos por meio da ação civil pública não são mensuráveis
em valores monetários, como cominações de obrigações de fazer (cessar a prá ca lesiva), ou até preven vas (abster-se de causar
o dano). Todavia, o reconhecimento de tal fato não jus fica o resultado pífio de condenações efe vamente recolhidas ano FDD, de
pouco mais de R$ 2 milhões em 6 anos (média de R$ 334.425,00 por ano).

Indiscu velmente, esses dados revelam a absoluta inefe vidade da tutela jurisdicional dos direitos difusos e cole vos no Brasil.

Embora não haja estudos demonstrando as causas correlacionadas com essa baixa efe vidade da ação civil pública, é possível
intuir – a par r de nossa experiência na militância nos foros judiciais – ser a principal a morosidade da tutela jurisdicional[2],
decorrente das deficiências estruturais e administra vas do Poder Judiciário e da profusão de recursos e incidentes processuais
inerentes ao devido processo legal.

Para acima e além de se buscar os responsáveis por este descalabro, o seu reconhecimento impõe aos operadores do direito –
Judiciário,  Ministério  Público,  órgãos  públicos  legi mados  e  terceiro  setor  -  o  comprome mento  não  apenas  com  reformas
legisla vas e administra vas, mas também com uma nova “postura” – mais aguerrida, desburocra zada, corajosa e cria va – em
busca da efe vação dos direitos difusos e cole vos.

Um importante e poderoso instrumento para a efe vação da tutela dos direitos difusos e cole vos, que prescinde do longo e
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tortuoso processo judicial, são os mecanismos de solução negociada dos li gios, como o Termo de Ajustamento de Conduta (Lei
7.347/85, com redação dada pela Lei 8.078/90), o Termo de Compromisso de Cessação (Lei 8.884/94), a suspensão condicional
do processo (Lei 9.099/95) e a arbitragem (Lei 9.307/96). Evidentemente, a solução negociada é superior à solução imposta, na
medida em que elimina os custos associados à implementação, antecipando à sociedade os bene cios da tutela legal.

(...)

A tutela administra va dos direitos difusos, em especial do “direito à higidez da ordem econômica”, também padece de enormes
dificuldades  para  sua efe vação.  Isso  porque as  decisões  do  CADE, como atos  administra vos  que são,  estando  sujeitas  ao
controle judicial, costumam demorar anos para serem efe vamente implementadas, graças a liminares concedidas ini o li s.

Esse processo de progressiva “judicialização” da polí ca de defesa da concorrência pode ser aferido pelo gráfico abaixo, que revela
o aumento exponencial das ações judiciais envolvendo o CADE na Jus ça Federal do DF:

(...)

Diante desse contexto, a solução negociada dos processos administra vos que visam a aplicação da Lei 8.884/94, na medida em
que  obvia  os  custos  e  riscos  inerentes  à  morosidade  do  trâmite  judicial,  pode  se  afigurar  como  uma  alterna va  para  a
implementação eficaz da polí ca de defesa da concorrência.

Embora não sejam jus fica vas suficientes, por si sós, a jus ficar a celebração do acordo processual, as dados acima a respeito da
morosidade judicial e das dificuldades enfrentadas pela Procuradoria do CADE para efe var judicialmente as decisões do Plenário
merecem ser levados em consideração na avaliação da conveniência e oportunidade de sua celebração.

2.5. Passados alguns anos do parecer acima citado, muitas das suas observações permanecem atuais ou foram confirmadas pela experiência.
De fato, a des nação de recursos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDD – responsável pela importante tarefa de buscar reparar o
dano social decorrente de prá cas ilegais - é ainda majoritariamente feita pelo CADE, correspondendo ao montante de R$ 548.250.394,11 em
2019, úl mo ano antes da pandemia, cuja principal fonte de recursos são os TCCs, que representaram 81,19% dos valores arrecadados.

2.6. Não obstante, o úl mo Relatório Jus ça em Números do CNJ sobre o tempo médio de duração do processo judicial – es mado em mais
10 anos – demonstra o efeito nega vo provocado pela judicialização na punição e dissuasão de prá cas ilegais iden ficadas pelo CADE.

2.7.  Vistos em conjunto,  os dados acima autorizam concluir pela importância de canalizar as discussões para  avaliar a possibilidade de
solução negociada de um conflito potencial ou presente entre administração e administrado.

2.8. Quando há espaço jurídico para tal polí ca e ela é exercida com prudência, muitos conflitos são evitados e recursos humanos, além de
tempo, são poupados e direcionados àquelas situações onde não existe espaço para a solução negociada, sendo necessária a coerção estatal
para punição e dissuasão de prá cas ilícitas. No entanto,  a  solução negociada não é considerada um fim em si, sendo coerente a sua
avaliação quando preservar o interesse público que a administração está legalmente obrigada a perseguir.

2.9. Inserido nesse contexto,  o obje vo desta consultoria é a  execução dos estudos  sobre  métodos  adequados para  autocomposição e
solução consensual de li gios no Direito da Concorrência, em especial nas decisões judicializadas. Desse modo, a consultoria contribuirá com
o desenvolvimento ins tucional para lidar com o tema na atuação do Cade.

2.10. A contratação da consultoria técnica em tela está alinhada ao Planejamento Estratégico do Cade 2021-2024 (1ª Revisão), especialmente
aos obje vos: OE1 – Assegurar a efe vidade do controle de fusões e aquisições; OE2 – Garan r eficiência no combate a cartéis e abuso de
posição dominante; e OE4 – Exercer Liderança na agenda an truste internacional, corroborando com a missão ins tucional de “zelar pela
manutenção de um ambiente concorrencial saudável”.

3. Nº do resultado no PRODOC/PNUD

3.1. A presente consultoria contribui para a consecução dos seguintes resultados do Projeto BRA/18/016 – CADE – Efe vidade e escala da
Polí ca Pública de Defesa da Concorrência ampliadas:

I - Resultado  2  -  Subsídios  à  incorporação  e  disseminação  de  boas  prá cas,  nacionais  e  internacionais,  sobre
formulação, implementação e avaliação da polí ca pública de defesa da concorrência;

II - Resultado  3  -  Subsídios  ao  aprimoramento  de  processos  de  trabalho  e  dos  instrumentos  de  gestão  e  de
governança; e

III - Resultado 5 - Fortalecimento das ações de sensibilização da polí ca de defesa da concorrência

4. Obje vos da consultoria

4.1.  A  contratação  da  consultoria  des na-se  a  propiciar  ao  Cade  avaliação  e  aprimoramentos  de  alterna vas  possíveis  de  métodos
consensuais e autocomposi vos.

4.2. Espera-se também que, ao final da consultoria, o Cade seja provido de conhecimento robusto sobre a u lização da autocomposição para
a  solução consensual  de  li gios  dentro  das  possibilidades  de aplicação do Direito  da  Concorrência,  que contribuirá  com a atuação da
autoridade an truste na promoção de um ambiente econômico saudável no país.

5. Descrição das a vidades

I) Elaborar  plano de trabalho das a vidades de consultoria, contemplando marcos intermediários de monitoramento referentes às
entregas dos produtos;

II) Elaborar benchmarking rela vo à u lização de métodos adequados para autocomposição e solução consensual de li gios no Direito
da Concorrência pelas agências an truste dos países membros da OCDE, do BRICS, sem excluir outros países relevantes;

III) Levantar e avaliar as responsabilidades, condicionantes e eventuais impactos, riscos e dificuldades de todas as partes relacionadas
(stakeholders) envolvidas para adoção dos aperfeiçoamentos propostos voltados às medidas de planejamento, análise de impacto e
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revisão de estratégia;

IV) Avaliar dados do acervo processual do CADE com possibilidade de autocomposição;

V) Workshop interno sobre a u lização de métodos adequados para autocomposição e solução consensual de li gios no Direito da
Concorrência em temá cas envolvidas em casos judiciais;

VI) Propor métodos e a vidades que permitam o mizar acordos, incluindo métodos de negociação para autocomposição;

VII)  Par cipar  de  reuniões  e  estabelecer  interlocuções,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  com  profissionais  das  ins tuições
envolvidas, a fim de obter informações que propiciem a construção dos documentos técnicos relacionados às ações empreendidas;

VIII) Realizar apresentação final da consultoria para o Cade e demais interessados convidados pelo Cade; e

IX) Elaborar guia sobre as possibilidades de adoção de métodos adequados para autocomposição e solução consensual de li gios em
demandas concorrenciais. 

6. Produtos esperados

Produto  01  -  Plano  de  trabalho  e  planejamento  com  cronograma  detalhado,  iden ficando  as  etapas  a  serem  empreendidas  para
implementação dos produtos previstos, descrição das metodologias, indicadores e pontos de controle a serem desenvolvidos;

Produto  02  -  Relatório  de  benchmarking  rela vo  à  u lização  da  autocomposição  para  a  solução  consensual  de  li gios  no  Direito  da
Concorrência das agências an truste dos países da OCDE, BRICS e ICN, e modelos congênere u lizados por agências reguladoras, órgãos e
en dades da administração direta e indireta, estados e municípios;

Produto 03 - Relatório com arcabouço norma vo, teórico e melhores pra cas existentes sobre autocomposição para a solução consensual de
li gios;

Produto 04 - Relatório de Partes relacionadas (stakeholders) com levantamento e avaliação das responsabilidades, condicionantes e eventuais
impactos,  riscos  e  dificuldades  dos  stakeholders  envolvidos  para  adoção  de  métodos  adequados  para  a  autocomposição  na  solução
consensual de li gios no Direito da Concorrência;

Produto 05 - Recomendações para a u lização de métodos adequados para autocomposição e solução consensual de li gios diante dos casos
possíveis iden ficados;

Produto 06 - Relatório Final do Projeto com avaliação dos riscos e potenciais bene cios resultantes da implementação de melhores prá cas
para propostas de autocomposição para a solução consensual de li gios no Direito da Concorrência; e

Produto 07 - Propostas de recomendações para aprimoramento e capacitação com a transferência de conhecimento aos Servidores do Cade,
incluindo a produção de um relatório com exposição do material guia.

7. Qualificações profissionais

7.1 Qualificações mínimas (eliminatórias):

Graduação em Direito;

Mestrado completo em Direito; e

Experiência profissional ou acadêmica nos temas relacionados à autocomposição e ao direito administra vo.

7.2 Qualificações preferenciais (para pontuação):

Doutorado completo ou cursando;

Experiência profissional em órgãos governamentais de mediação e conciliação (Juizados; Câmaras; Comitês; etc);

Experiência profissional em resolução consensual de li gios (casos prá cos comprovação documental);

Experiência profissional em implementação de Polí cas Públicas; e

Publicação de ar gos acadêmicos em periódicos, anais de congressos e afins relacionados ao tema da autocomposição e solução
pacífica de controversas.

8. Critério de seleção e procedimento de inscrição

8.1. A seleção terá 2 (duas) etapas: (i) análise curricular; e (ii) entrevistas.

8.2. Em cada etapa será registrada uma nota para o candidato. Na etapa de análise curricular, as notas serão calculadas de acordo com a
tabela abaixo, sendo que a qualificação mínima será considerada como critério eliminatório:

Tabela 1 – Critério de pontuação da avaliação curricular

Qualificações Mínimas (descritas no item 7.1) Eliminatória
 Descritas no item 7.1 Atende ou Não Atende

Qualificações Preferenciais Pontuação

Doutorado completo ou cursando 5 ponto para cursando e 10 pontos para completo
(máximo 10 pontos)

SEI/CADE - 1197369 - Minuta https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

4 of 7 22/03/2023, 11:17



Experiência profissional em órgãos governamentais de mediação e conciliação
(Juizados; Câmaras; Comitês; etc) 5 ponto por ano de experiência (máximo 10 pontos)

Experiência profissional em resolução consensual de li gios (casos prá cos com
comprovação documental) 2 ponto por caso prá co (máximo 10 pontos)

Experiência profissional em implementação de Polí cas Públicas 2 ponto por ano de experiência (máximo 10 pontos)
Publicação de ar gos acadêmicos em periódicos, anais de congressos e
afins relacionados ao tema da autocomposição e solução pacífica de controversas. 1 ponto por publicação (máximo 10 pontos)

Total máximo 50 pontos

8.3. Na etapa de entrevista, as notas serão calculadas de acordo com a tabela a seguir.

Tabela 2 – Critério de pontuação da entrevista
Itens de avaliação Pontuação

Conhecimento sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e/ou concorrência em mercados digitais 0 a 20 pts.
Per nência da experiência profissional e acadêmica anterior com as a vidades da contratação 0 a 20 pts.
Capacidade de expressão 0 a 10 pts.

8.4. Em caso de empate, o desempate obedecerá aos seguintes critérios: (i) nota da entrevista; ii) avaliação curricular.

8.5. Os interessados em par cipar do certame devem encaminhar curriculum vitae  para curriculos.prodoc@cade.gov.br.  Favor indicar no
campo “assunto” o Código: Consultoria Vaga Autocomposição na solução consensual de conflitos no Direito da Concorrencial – [nome do
candidato].

8.6. As entrevistas serão agendadas pela equipe do Cade. Serão convocados para a fase de entrevistas os 5 (cinco) candidatos que ob verem
a maior nota na análise curricular e que apresentem todas as qualificações mínimas exigidas neste edital. As entrevistas serão realizadas,
preferencialmente, por videoconferência. Os custos de par cipação na entrevista serão arcados pelo próprio candidato.

8.7.  Serão automa camente  desclassificados  os  candidatos  que não possuam  a  qualificação profissional  mínima prevista  no  Termo  de
Referência, bem como os candidatos que não comparecerem à entrevista.

8.8. Os comprovantes da qualificação profissional do candidato deverão ser entregues após a entrevista, em data a ser definida, sob pena de
desclassificação.

9. Insumos

9.1. No caso de  consultoria presencial,  caberá o  pagamento de 1 (uma) passagem aérea de ida-e-volta  para Brasília  (início/término do
contrato), nacional ou internacional, caso o selecionado não resida no Distrito Federal. Neste caso, durante o período em que o consultor
es ver em Brasília para realização dos trabalhos de consultoria não caberá pagamentos de diárias.

9.2.  Nas  consultorias  à  distância  e  em  caso  de  não  residência  em  Brasília,  haverá  o  pagamento  de  passagens  aéreas,  nacional  ou
internacional,  e  diárias  para  par cipação em reuniões  ou eventos  necessários  à  execução dos  produtos  determinados  neste  termo de
referência.

9.3. Haverá o pagamento de passagens (nacional ou internacional) e diárias para par cipação em reuniões e eventos realizados em cidades
fora de Brasília (desde que o local seja diferente da residência do consultor) que estejam alinhados aos produtos deste Termo de Referência.

9.4. Havendo a solicitação de rescisão unilateral do contrato por parte do Consultor contratado, sem a entrega de pelo menos 1 produto
devidamente atestado pelo CADE, o valor da passagem aérea paga pelo PNUD deverá ser ressarcido ao projeto BRA/18/016.

10. Nome do Supervisor

Titular: Juliana Oliveira Domingues

Cargo: Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE

Subs tuto: Edivan do Socorro Fonseca de Miranda 

Cargo: Servidor da PFE/CADE.

11. Localidade do Trabalho

11.1. Brasília - DF.

12. Data de início

12.1. Na assinatura do contrato (previsão: março de 2023)

13. Data de término

13.1. 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato.

14. Produtos e Honorários
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Quadro 1 – Produtos Esperados X Valores

Produtos Valor Previsão para entrega de produtos Percentual

Produto  01  -  Plano  de  trabalho  e  planejamento  com  cronograma
detalhado,  iden ficando  as  etapas  a  serem  empreendidas  para
implementação  dos  produtos  previstos,  descrição  das  metodologias,
indicadores e pontos de controle a serem desenvolvidos.

R$ 5.100,00 15 dias após a assinatura do contrato 6%

Produto  02  -  Relatório  de  benchmarking  rela vo  à  u lização  da
autocomposição  para  a  solução  consensual  de  li gios  no  Direito  da
Concorrência das agências an truste dos países da OCDE, BRICS e ICN, e
modelos  congênere  u lizados  por  agências  reguladoras,  órgãos  e
en dades da administração direta e indireta, estados e municípios;

R$ 13.600,00 45 dias após a assinatura do contrato 16%

Produto 03 -  Relatório  com arcabouço norma vo,  teórico  e  melhores
pra cas existentes sobre autocomposição para a solução consensual de
li gios;

R$ 12.750,00 60 dias após a assinatura do contrato 15%

Produto  04  -  Relatório  de  Partes  relacionadas  (stakeholders)  com
levantamento  e  avaliação  das  responsabilidades,  condicionantes  e
eventuais  impactos,  riscos  e  dificuldades  dos  stakeholders  envolvidos
para  adoção  da  autocomposição na  solução  consensual  de  li gios  no
Direito da Concorrência;

R$ 17.000,00 90 dias após a assinatura do contrato 20%

Produto  05  -  Proposta  de  Metodologia  para  a  u lização  da
autocomposição  nos  casos  iden ficados  como  prioritários,
em temá cas/setores de grande impacto e de grande relevância;

R$ 11.050,00 120 dias após a assinatura do contrato 13%

Produto  06  -  Relatório  Final  do  Projeto  com  avaliação  detalhada  do
quadro  legal  e  regulatório,   verificando  os  potenciais  bene cios
resultantes  da  implementação  da  autocomposição  para  a  solução
consensual  de  li gios  no  Direito  da  Concorrência,  com  propostas  de
recomendações para aprimoramento do quadro legal e regulatório, tais
como: Resoluções, Portarias, Guias, entre outros

R$ 21.250 150 dias após a assinatura do contrato 25%

Produto  07  -  Capacitação  com  a  transferência  de  conhecimento
aos  Servidores  do  Cade,  incluindo  a  produção  de  um  relatório  com
exposição do material guia.

R$ 4.250,00 180 dias após a assinatura do contrato 5%

Total R$ 85.000,00 180 dias após a assinatura do contrato 100%

14.1. As datas de entrega consignadas nos quadros acima poderão ser antecipadas de maneira consentânea à evolução do trabalho.

14.2. Os pagamentos serão feitos mediante a entrega dos produtos previstos no termo de referência. Somente serão pagos os trabalhos que
efe vamente atenderem tecnicamente às demandas exigidas no Termo de Referência e que verem a qualidade exigida e atestada pelo
Departamento de Estudos Econômicos.

15. Informações finais

15.1. As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por meio do e-mail prodoc@cade.gov.br.

15.2. O trabalho poderá ser desenvolvido de forma remota. Se desejado pelo consultor, o Cade disponibilizará infraestrutura básica (desktop,
mesa, cadeira, acesso à internet, dentre outros) na sede da ins tuição para ser u lizada estritamente para a confecção do trabalho em
questão, durante o horário de expediente da Autarquia. Isso não ensejará qualquer po de controle de frequência, folha de ponto e/ou
relação de subordinação.

15.3. Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “É vedada a contratação, a qualquer tulo, de servidores da Administração Pública Federal,
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas”.

15.4. A consultoria poderá ser realizada por professor universitário na situação prevista na alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da Cons tuição,
desde que os contratados se encontrem subme dos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra a vidade, haja declaração do
chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompa bilidade de horários e de comprome mento das
a vidades atribuídas; e os projetos de pesquisas e os estudos tenham sido devidamente aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da
en dade ao qual esteja vinculado o respec vo professor.

15.5. Conforme § 5º do Art. 22 da Portaria MRE n° 8, de 4 de janeiro de 2017: ”A autorização para nova contratação do mesmo consultor,
mediante nova seleção, nos termos do art. 5º do Decreto nº5.151/04, somente será concedida após decorridos os seguintes prazos, contados
a  par r  do  encerramento  do  contrato  anterior:  I  -  noventa  dias  para  contratação  no  mesmo  projeto;  II  -  quarenta  e  cinco  dias  para
contratação em projetos diferentes, executados pelo mesmo órgão ou en dade executora; III - trinta dias para contratação para projetos
executados em diferentes órgãos ou en dades executoras.”

15.6. O processo sele vo está aberto para par cipação de candidatos estrangeiros e brasileiros, residentes tanto no Brasil quanto no exterior.
É de responsabilidade do candidato a adequação às normas de permanência e autorização para trabalho no país, incluindo o visto para
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estrangeiros. O candidato deve estar disponível para a realização das a vidades propostas conforme previsto neste termo de referência.

15.7. Os candidatos que já atuaram como servidores junto ao Cade e que se enquadrem no ar go 2° da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013,
deverão respeitar o prazo de inters cio de 6 (seis) meses, conforme estabelece o ar go 6º da referida lei, a contar da data da dispensa,
exoneração, des tuição, demissão ou aposentadoria do servidor até sele vo a data de assinatura do contrato, conforme previsto neste termo
de referência.

15.8. É vedada, ainda, a contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da
autoridade nomeante ou de servidores vinculados ao processo sele vo.

15.9. O Cade  poderá solicitar  a  rescisão unilateral  do contrato  de consultoria  junto ao PNUD, a  qualquer momento,  caso os  produtos
concluídos pelo consultor não estejam de acordo com o que foi estabelecido neste termo referência, não recebendo atesto do supervisor. A
consultoria  será  informada  com  20  (vinte)  dias  de  antecedência  da  rescisão  do  contrato  por  falta  de  produtos  concluídos  conforme
estabelecido neste termo referência.

15.10. O contratado firmará termo de confidencialidade. A u lização ou revelação de quaisquer dados e informações confidenciais, ob das
no âmbito da realização deste projeto, ensejará a rescisão imediata do contrato e a apuração de responsabilidade administra va, criminal e
cível.

15.11. A interposição de recurso neste processo sele vo será de acordo com que estabelece a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regulamenta o processo administra vo no âmbito da Administração Pública Federal.

15.12. O Cade se reserva no direito de alterar a data de início do projeto, caso seja necessário.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Oliveira Domingues, Procuradora-Chefe, em 15/03/2023, às 18:13, conforme horário
oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cade.gov.br/auten ca, informando o código verificador 1197369 e o código
CRC 246E49EE.

Referência: Processo nº 08700.007450/2022-61 SEI nº 1197369
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