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Proposta Financeira/Financial proposal 

A elaboração da proposta financeira para a prestação de serviços de certificação Halal, tem como 

base o tempo de auditoria realizado em todo o ciclo. 

1 – Calculo tempo de auditoria 

A base de cálculo utilizada para o tempo o de auditoria é realizado conforme a norma GSO 2055-

2. Tendo como origem das informações de complexidade do estabelecimento a proposta de 

solicitação do cliente (FORM 027) requerida para o processo inicial de certificação. 

Cálculo do tempo mínimo de auditoria de certificação inicial 

Ta = B + H + (PV + FTE)*CC 

Onde 

B é a base no tempo de auditoria no local; 

H são os dias de auditoria para cada estudo HACCP adicional e aplicados apenas para 

produtos / serviços na cadeia alimentar. 

PV é o dia de auditoria para a variedade de produtos 

FTE é o dia da auditoria por número de funcionários, 

CC é o fator como multiplicador para classe de complexidade de processo ou produção 

 

Baseado nas informações fornecidas pela empresa, calcula-se o tempo mínimo de auditoria para 

as etapas do programa de certificação: 

 

Período Etapas Processo de Certificação 
 

Auditoria Inicial 

FASE 1 
30% do tempo total calculado 

FASE 2 
70% do tempo total calculado 

Auditoria de 
Manutenção 

Supervisão 1 e 2 
1/3 do tempo total calculado 

Auditoria de Renovação Renovação 
2/3 do tempo total calculado 

 

2. O tempo de auditoria é variável conforme a categoria e complexidade do estabelecimento, 

onde a proposta financeira é baseada no valor do dia de auditoria: 

Valor do Dia de auditoria R$ 2.000,00 
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3. As despesas de deslocamento ficam a cargo do cliente solicitante. Caso o cliente não opte por prover 

diretamente a logística do projeto (estadia, transporte e alimentação dos auditores), após a realização 

da auditoria, emitirá fatura correspondente as despesas dos serviços prestados para reembolso mais 

taxa de serviço. 

 
4. Para as auditorias canceladas com prazo inferior a 30 (trinta) dias da data acordada, será emitida 

fatura com valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado para aquela etapa do 

processo (ciclo). 

5. Para mais informações e detalhes sobre a proposta financeira do processo de certificação Halal da 

CDIAL, entre em contato pelo e-mail comercial@cdialhalal.com.br. 

 

 

Atenciosamente 

 

Ali Ahmad Saifi 

Deretor Executivo 

 

 

mailto:comercial@cdialhalal.com.br



