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PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL 

 
1 Objeto da proposta 

 
A presente proposta tem como objeto a avaliação da conformidade para o Projeto: 

“PROGRAMA BRASILEIRO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO de BOAS PRÁTICAS em 
ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO e MEDIAÇÃO - PARCONIMA“ 

 
2 Documentos de referência 

 
 Manual do Programa PARCONIMA 
 Regulamento de avaliação do Programa CONIMA 
 PG 02 / ABNT -  Procedimento Geral – Avaliação da Conformidade 

  
 
3 Análise das condições técnicas de certificação e aceite formal 
 
Após o aceite formal da presente proposta, mediante sua devolução à ABNT, assinada por 
seu Representante Legal, acompanhada de cópia de CNPJ e cópia autenticada de seu 
Contrato Social/Alterações, a ABNT dará início ao processo, em atendimento ao 
cronograma proposto pelo PARCONIMA. 
 
4 Metodologia de Avaliação  
 
4.1 Introdução  
 
O trabalho da ABNT , ora proposto , se caracteriza pela execução  das atividades , abaixo 

definidas em etapas , em atendimento aos documentos mencionados em 2.  
        
 4.1.1 Etapa 1 : Agendamento e Preparação para o processo de avaliação das 
empresas participantes 
 
A ABNT, na presente fase, irá executar as seguintes atividades: Analise da documentação, 
Agendamento das auditorias , Definição das visitas. 
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4.1.2 Etapa 2 : Visitas às empresas para a realização das Avaliações de 
Conformidade 
 

Esta fase contempla o processo de verificação e de comprovação, através de dados 
coletados da empresa partícipe no cumprimento dos requisitos, condições e critérios 
estabelecidos, e constantes do Procedimento.  
 
4.1.3 Etapa 3 :  Relatório da Avaliação de Conformidade 
 
Nesta fase do processo serão elaborados os relatórios, com o detalhamento necessário ,  
com os pareceres conclusivos dos auditores que efetuaram as avaliações .Os relatórios 
serão individualizados  e destinados à apreciação do Conselho Gestor do PARCONIMA. 
Esclarecimentos adicionais poderão vir a ser apresentados pelo auditor, quando solicitados 
pelo Comitê. 
 
5 Considerações Finais 

 
5.1 O processo de concessão atenderá aos requisitos estabelecidos no Procedimento de 
Avaliação para obtenção do Selo de Qualidade PARCONIMA . 
5.2 A ABNT garantirá a confidencialidade das informações obtidas no decorrer de todo o 

processo descrito nesta proposta, em todos os níveis da organização. 
 
6 Honorários 
 
6.1 Os honorários previstos para  o completo  atendimento à certificação pretendida , e que 
contempla a execução dos três níveis especificados no Programa PARCOMINA, 
executados de acordo com o  item 4 do presente documento, importam em:  
Nível de Ingresso = R$ Conforme anexo III (Investimentos para Adesão ao PARCONIMA; 
Nível Pleno = R$ Conforme anexo III (Investimentos para Adesão ao PARCONIMA); 
Nível Superior = R$ Conforme anexo III (Investimentos para Adesão ao PARCONIMA); 
 
6.2 Os honorários para a execução das auditorias anuais de manutenção em qualquer dos 
níveis mencionados em 6.1 acima, importam em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
 
6.3 Os honorários para a execução de auditorias extraordinárias, eventualmente 
necessárias ao cumprimento do processo de certificação importam em R$ Conforme anexo 
III (Investimentos para Adesão ao PARCONIMA).  
 
6.4 Os pagamentos dos serviços devem ocorrer mensalmente , no primeiro dia útil do mês 
subseqüente , após terem sido cumpridos os processos de avaliação  da conformidade que 
tenham cumprido a Etapa 3 – Relatórios de Avaliação da Conformidade durante o mês 
findo .  
  
7 Serviços e despesas não inclusas 
 
7.1 Os valores dos honorários acima apresentado não inclui as despesas necessárias com 

viagens, hospedagem, alimentação, bem como das taxas e impostos incidentes . 
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7.2 Auditorias extraordinárias, eventualmente necessárias, para análise das ações 
corretivas implantadas paras sanar não conformidades detectadas no decorrer da auditoria, 
ou por auditoria cancelada pela Empresa, após o aceite da data da atividade, sem a 
apresentação de justificativa. 
 
8. Reajuste de preços 
 
Os valores apresentados nesta proposta serão reajustados anualmente, ou no menor prazo 
que a legislação permitir, de acordo com a variação do IGPM , ou pelo  índice que vier 
substituí-lo , a partir do aceite do contrato , em função da variação dos elementos que 
compõem a fórmula abaixo : 
 
P = PO x   IGP M1                    
                 IGP M0                           
                                         Onde :    
 
P = Montante corrigido 
P0 = Montante estipulado no contrato 
IGP M1 = IGPM  , referente ao mês anterior ao mês de reajuste 
IGPM0 = IGP M , referente ao mês anterior ao mês do aceite da proposta 

 
9. Validade da proposta 
 
A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias. 
 
10 . Aceite da proposta 
 
Confirmamos a aceitação dos termos e condições da proposta NS.CP.XXX/2013. 
 

Nome:  

Cargo:  

Assinatura:  

Data:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado na 7ª reunião do Conselho Gestor do dia 28/11/2013 


