
 

 

 
INCENTIVOS NA ACREDITAÇÃO PELO SNA-DICQ PARA OS LABORATÓRIOS 

PARTICIPANTES DOS CURSOS PNCQ GESTOR EM 2019 
  

• Desconto de 50% na taxa de inscrição – valor normal: R$ 1.500,00* – pagará R$ 750,00 
• Isenção da taxa de análise do Manual da Qualidade – valor normal: R$ 520,00* 
• Desconto na taxa da Auditoria inicial – valor normal: R$ 4.876,00* – pagará R$ 3.876,00* 

• 1ª Auditoria Anual de Manutenção da Acreditação R$ 4.876,00 + IGPM 
• 2ª Auditoria Anual de Manutenção da Acreditação R$ 4.876,00 + IGPM 

 
Para usufruir destes descontos o laboratório deverá cumprir os seguintes prazos, a partir da 2ª feira após 
o Curso: 
 
Até 60 dias para fazer a inscrição no SNA-DICQ. Compreende-se como inscrição a chegada da 
documentação ao escritório do SNA-DICQ, sendo esta: Formulário de Cadastro e Solicitação da 
Acreditação (disponível na área de downloads pelo link “Solicite sua Acreditação” no site 
www.acreditacao.org.br), além da listagem de documentos citada no item E do Formulário. 
* Informar ao SNA-DICQ o convênio com o PNCQ GESTOR para ter direito aos descontos. 
 
Até 180 dias para agendar a Auditoria de Acreditação. O agendamento será realizado após a aprovação 
do MQ no SNA-DICQ.  
 

 
Observações: 
 

• O contrato tem duração de 3 anos e pode ser renovado pelo tempo que o Laboratório desejar 
manter a Acreditação; 

• Os valores acima são aproximados, podendo variar de acordo com a complexidade e porte da 
organização e poderão ser divididos em até 5 parcelas. Para pagamentos à vista é aplicado um 
desconto de 7%; 

• Os impostos são calculados no dia em que a inscrição é confirmada e o índice de reajuste anual é 
o IGP-M; 

• A documentação para inscrição na Acreditação deve chegar ao escritório do SNA-DICQ dentro dos 
prazos citados acima; 

• O laboratório arcará ainda com os custos do(s) Auditor(es) referentes ao deslocamento, à 
alimentação e à hospedagem; 

• Se a inscrição for realizada após 60 dias e com menos de 1 ano da data de realização do curso, 
serão praticados um desconto de 50% na inscrição e de 50% na taxa de análise do MQ; 

• Se a inscrição for realizada entre 1 ano e com menos de 2 anos da realização do curso, será 
praticado um desconto de 50% na taxa de análise do MQ; 

• Se a inscrição for realizada com mais de 2 anos da data de realização do curso, não serão 
praticados descontos; 

• Valores atualizados em 27/08/19. 
 
Contatos com o SNA-DICQ: acreditacao@acreditacao.org.br (21) 2187-0829/0830/0832  


