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1. OBJETIVO 

 

Este procedimento tem como objetivo descrever a metodologia para identificação e 

aferição de serviços e produtos não-conformes, visando prevenir a entrega não pretendida. 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Nos locais quando necessários para a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Externa: Requisitos da NBR ISO 9001:2015 - Requisito 8.7  

 

4. DEFINIÇÕES 

 

RACM – Registro de ação corretiva e de melhoria 
SAJPRO 
SAJ 2º GRAU 
SAJ 1º GRAU 
SIGA 
GEFRE 
Malote digital 
Pedido on line - SISPAT 
Correspondência institucional eletrônica 
Anexo I – Controle de saídas não-conformes 

 

5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

 

5.1 Diretores e/ou Gestores: 
 

a) identificar o serviço e produto não-conformes (todos); 

b) analisar o serviço e produto não-conformes identificados (Supervisores, Chefias e/ou 

Diretores); 
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c) dar disposição e solução para a não-conformidade identificada  (Diretores, Chefias e/ou 

Gestores); 

d) preencher o quadro de controle interno e/ou externo de serviço ou produto não-

conforme (Supervisores, Diretores e/ou Chefias); e 

e) registrar a não-conformidade preenchendo a RACM (Chefias e/ou Gestores). 

 

6. METODOLOGIA  

 

6.1 Identificação, registro e análise do serviço ou produto não-conforme 

 

A identificação do serviço ou produto não-conforme ocorrerá durante toda a execução 

do serviço. 

Avaliado o impacto do problema, a não-conformidade detectada será registrada e 

analisada pelo responsável, considerando o impacto na satisfação das partes interessadas, 

na eficácia do processo e em outros fatores eleitos pela área, definindo a necessidade de 

uma ação corretiva. Caso seja necessária uma ação corretiva, deve-se abrir um formulário 

de ação corretiva (RACM). 

O responsável deve realizar investigação das causas, definir o plano de ação, 

verificar a implementação e analisar a eficácia da ação corretiva adotada. Caso a ação não 

tenha sido implementada com eficácia, será reavaliado o plano de ação.  

O responsável deve indicar a medida corretiva a ser adotada em relação ao serviço 

ou produto não-conforme. Após a orientação, o responsável aprova e libera o serviço 

reexecutado. 

Os serviços ou produtos não-conformes só poderão ser continuados após o 

retrabalho, reinspeção e aprovação, para evitar a entrega não pretendida. 

As não-conformidades encontradas devem ser registradas no próprio quadro de 

controle interno e/ou externo de serviço ou produto não-conforme, bem como as 

respectivas orientações na RACM, quando necessária. 
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6.2 Disposição do Serviço Não–Conforme 

 

Identificados os serviços ou produtos não-conformes o responsável determinará a 

reexecução integral ou parcial da tarefa, procederá à anotação no quadro de controle interno 

de serviço ou produto não-conforme, apontará orientação correta e inspecionará o serviço 

durante a sua reexecução.  

 

7. Registros 

 

Quadro de controle interno ou externo de serviço ou produto não-conforme 

RACM – Registro de ação corretiva e de melhoria 

Fluxograma do controle de saídas não-conforme 

 
 


