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1. INTRODUÇÃO  

 
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.  
Tendo como informações iniciais do estabelecimento para elaboração da proposta segue com 

base na solicitação do cliente (FOR CER 100 - Solicitação Inicial de Certificação Halal) requerida para 
o processo inicial de certificação. 

A base de cálculo utilizada para o tempo o de auditoria é realizado conforme as normativas que a 
SIILHalal  segue. Maiores informações e orientações serão alinhadas no decorrer do contato comercial.   
 
 

2. CALCULO TEMPO DE AUDITORIA 
 

O valor da certificação Halal é calculado a partir da quantidade de Homens Dia (HD) 
determinada pelo escopo, número de funcionários, categoria e variedade de produto. Seu cálculo é feito 
a partir de normativas Halal. 

 
CÁLCULO DO TEMPO MÍNIMO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO INICIAL 

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

 
 

3. CLASSE DE COMPLEXIBILIDADE 
 
O tempo de auditoria é variável conforme a categoria e complexidade do estabelecimento, no 
qual a proposta financeira é baseada no valor do dia de auditoria: 

 
Classe 
(Class) 

Descrição do Setor / Business Sector 

Muito Alto Químicos e Fármacos, Carne Processada, Aditivos Alimentares, Cosméticos, Micro-organismos, 
etc. 

Alto Abate, Queijos, Bolachas, Bebidas, hotéis, Restaurantes, Produtos de Limpeza, têxteis, etc. 
Médio Produtos de Peixe, Ovos, Temperos, Hortifrútis, Enlatados, Massas, Açúcar, Água, Equipamentos, 

etc. 
Baixo Leite, Pesca, Caça, Frutas e Vegetais Frescos, Farinhas, Varejo, Atacado, Transporte, etc 
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4. DESPESAS 
 

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), podemos 
antecipar a mesma para a realização da auditoria, e, mediante efetivação, será feito o faturamento de 
cobrança para reembolso em nome do cliente correspondente as despesas dos serviços prestados 
acrescidos de 20% suprindo as despesas administrativas, impostos e taxas do processo. 

 
5. CANCELAMENTO DE AUDITORIAS 

 
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). 
 

 
AUDITORIA - ESTÁGIOS E PROCESSOS PARA HABILITAÇÃO 

AUDIT - STAGES AND PROCESS TO CERTIFICATION 
 

PREÇO BASE 
BASE PRICE 

CERTIFICAÇÃO – Plano Trianual (03 Anos)  
CERTIFICATION - Tri-annual Plan (03 Years) 
Empresa – Certificação Halal (Conforme Produtos e/ou Linhas Habilitadas) 
Company - Halal Certification (According to Products and/or Lines Enabled) 

 
*Sob Consulta 

TAXAS DE AUDITORIA  
AUDIT FEES 
Auditoria Fase 01 e Fase 02 (Análises/Processos/Relatórios/Comitê Decisório) 
Audit Phase 01 and Phase 02 (Analysis/Process/Reports/Decision Committee) 
 

 
R$ 3.000,00 

(+Despesas auditores) 

CREDENCIAMENTO DA CERTIFICAÇÃO HALAL  
HALAL CERTIFICATION ACCREDITATION 
Taxas / Registros / Emissão Certificado Habilitação 
Fees / Records / Halal Certified Issuance 

 
 

R$ 1.000,00 

 
 
Observações: 
 Os valores citados na tabela servem como base e parâmetro geral. 
 Cada empresa será avaliada de acordo com os seus produtos e a complexidade do processo de 

produção dos mesmos. 
Notes: 
 The values quoted in the table serve as the basis and general parameter. 
 Each company will be evaluated according to its products and the complexity of the production 

process. 
 

Para mais informações e detalhes sobre a proposta financeira do processo de certificação Halal da 
SIILHalal, entre em contato pelo e-mail contato@siilhalal.com.br. 
 


