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1. Recomendação para certificado
Obrigado por sua cooperação durante a auditoria recente da sua organização. Este relatório descreve os resultados 

da Auditoria follow-up - Avaliação de documentos (auditoria off-site) para a verificação da efetiva implementação 

das ações corretivas das não conformidades identificadas durante a mais recente auditoria regular.

ISO 9001:2015

Avaliação geral

O sistema de gestão está agora efetivo e atende os requisitos da(s) norma(s) aplicável(eis). Todas as ações 

foram efetivamente implementadas.

Com relação à norma aplicável, a equipe auditora recomenda à DQS:

A emissão do certificado

O Processo de Homologação de Fornecedores foi reformulado e está em fase de implantação. Um novo indicador 

de desempenho (IQF) foi definido e os resultados apurados servirão de base para a avaliação do desempenho dos 

fornecedores a partir desse novo ciclo.
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2. Resultados da auditoria

2.1 Razão pela auditoria de follow-up:
Verificação da implementação efetiva das ações corretivas oriundas das não conformidades identificadas durante a 

Fase 2 / Auditoria inicial em 18 Mar 2019.

2.2 Avaliação das ações

Para cada não conformidade a ação respectiva foi analisada e avaliada

No. Norma Requisito Processo Constatação Classificação Avaliação 
da(s) 
ação(ões)

3 ISO 

9001:2015

9.3; 9.3.3 SGQ Embora apresentada Ata de 

Reunião de Análise Crítica 

datada de 13/03/2019 com a 

definição e análise das entradas 

correspondentes, não foi 

evidenciado nos registros de 

saída da análise crítica referência 

direta a necessidade de 

recursos.

nc Efetivamente 

implementado

5 ISO 

9001:2015

7.1; 

7.1.5.2

Manutenção Não evidenciado a calibração ou 

verificação dos equipamentos de 

medição 

Calibrador de pneus 

(Manometro), Paquimetro e 

Medidor de profundidade; a

intervalos especificados, não 

estão identificados para avaliar 

sua situação,

Plano de Calibração de 

equipamentos (FM 04 rev01 de 

23/07/18) 

Desatualizado. 

nc Efetivamente 

implementado

6 ISO 

9001:2015

8.4; 8.4.1 Compras / Aquisição O processo de avaliação, 

seleção, monitoramento do 

desempenho e reavaliação de 

fornecedores não está eficaz. 

Muito embora tenha sido 

apresentado o Procedimento 

PC-02 rev. 00 de 05/12/2018 

com requisitos para 

homologação de fornecedores, 

os mesmos não estão 

claramente definidos, bem como, 

não há evidências do 

monitoramento e reavaliação 

periódica destes fornecedores e 

das ações decorrentes dessas 

avaliações.

nc Efetivamente 

implementado

O Processo de Homologação de Fornecedores foi reformulado e está em fase de implantação. Um novo indicador 

de desempenho (IQF) foi definido e os resultados apurados servirão de base para a avaliação do desempenho dos 

fornecedores a partir desse novo ciclo.
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Para detalhes da ação de contenção, análise da causa raiz, ação corretiva e evidências de implementação efetiva, 

favor relacionar ao(s) respectivo(s) plano(s) de ação.
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3. Avaliação do sistema de gestão

Não aplicável (auditoria follow-up)

4. Resultados adicionais da auditoria

Não aplicável (auditoria follow-up)

5. Próximos passos

5.1 Para o cliente

1. Conforme informações do cliente os PMs abertos serão registrados e avaliados por meio de abertura de RNCs 

(Conforme já registrado nos PMs 3 e 4);

2. Revisar constantemente o Mapa de Análise de Riscos de Processos e Riscos Estratégicos;

5.2 Para a DQS

N/A

5.3 Planejamento da próxima auditoria regular

Tipo de auditoria: Auditoria de Manutenção

Data planejada para a próxima 

auditoria:

(estimativa de dias de auditoria)

18 Mar 2020 - 19 Mar 2020

(semana ou mês, se apropriado)

ISO 9001:2015: 3 dia(s) de auditoria no total, realizada por 1 auditor(es). Para 

as normas aplicáveis calculadas como 100% conforme documentos 

mandatórios IAF para duração de auditoria.

O tempo de auditoria estimado 

para verificação de planos de 

ação para a próxima auditoria é 

de:

0 hora(s)

Será dada maior ênfase nos 

seguintes itens:

Reavaliação do Contexto Organizacional - Avaliação de Riscos - Estudo dos 

Indicadores - Avaliação da eficácia das ações propostas na auditoria de 

Certificação.
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6. Dados da Auditoria e da Certificação

6.1 Dados da Certificação

Escopo atual da certificação ISO 9001:2015:

Transporte rodoviário nacional de produtos 

químicos perigosos a granel líquido e sólido.

Escopo atual em inglês ISO 9001:2015:

National road transport of hazardous 

chemicals in liquid and solid bulk.

IAF Primário / Código EA EAC 31.1

6.2 Certificado, logos e suas utilizações

Não aplicável (auditoria follow-up)

6.3 Alterações, identificadas durante a auditoria

As alterações básicas de dados identificadas durante a auditoria (caso ocorram) são incorporadas ao relatório de 

auditoria e transmitidas automaticamente para o DQS.

As seguintes alterações (exceto dados básicos) foram identificadas durante a auditoria:

Número de funcionários atualizado = 170

Nome do Responsável pela Alta Direção: Rodrigo Morais

Favor não se esqueça de informar à DQS imediatamente sobre quaisquer alterações significativas no sistema de 

gestão. Analisaremos as alterações e lhe informaremos sobre possíveis impactos na certificação.

6.4 Atendimento dos objetivos da auditoria e da agenda

Os objetivos da auditoria e a agenda foram atendidos sem alterações.

6.5 Dados do pedido

Nome da organização (cliente): GRYCAMP TRANSPORTES LTDA.

Divisão Cordeirópolis - SP

Endereço principal: Estrada Vicinal João Peruchi, km 154 - Bairro Cascalho, 

Cordeirópolis, SP 13490-000 Brazil
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Nº de Ref.: 464400

Nº pedido da auditoria (PO): 37262

Tipo da auditoria: Auditoria follow-up - Avaliação de documentos (auditoria off-site)

Frequencia da manutenção (meses): 12

Data da auditoria: 30 Apr 2019 até 30 Apr 2019

Data da última auditoria Fase 2/Recert./

Manut.:

18 Mar 2019 até 19 Mar 2019

Exclusões, se aplicável: Exclusão do requisito 8.3 Projeto e Desenvolvimento conforme 

descrito no Manual da Qualidade - MSGI de 01/11/2018 - Página 12 

- item 12

Número total de colaboradores do número 

de referência acima:

170
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6.6 Dados de contato

Alta direção: Rodrigo Morais

Telefone: (19) 35465331

E-Mail: rodrigo.morais@grycamp.com.br

  

Representante da direção: Elma S. da Cruz Teixeira

Telefone: (19)35465331

E-Mail: elma.teixeira@grycamp.com.br

  

Representante da direção: Rodrigo Morais

Telefone: (19) 35465331

E-Mail: rodrigo.morais@grycamp.com.br

  

Auditor líder: José Carlos Oliveira dos Reis

Dias de auditoria: 0.50

Telefone:

E-Mail: josecarlos.reis@dqs.com.br

  

Contato Serviços ao Cliente na DQS: Juliana  Santana da Rocha

Telefone: +55 (11) 5696-5931

E-Mail: juliana.rocha@dqs.com.br

Data da última versão do relatório: 11 May 2019

Auditor líder: José Carlos Oliveira dos Reis

Este relatório foi fornecido à gestão da organização auditada em 02 May 2019

entregue pessoalmente em mãos eletronicamente por outros meios (favor especificar)
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Disposições sobre responsabilidade
A DQS mantém a propriedade desse relatório. O conteúdo deste relatório e todas as informações recebidas em relação à auditoria e certificação 

da organização auditada serão tratados de forma confidencial sem divulgação a terceiros. Para exceções, (ex.: divulgação ao organismo de 

acreditação) ver REGRAS GERAIS PARA AUDITORIAS E CERTIFICAÇÕES DQS.

Este relatório é considerado final pela equipe auditora, se você não receber nenhuma informação adversa da DQS dentro de 14 dias após o 

último dia de auditoria. A recomendação da equipe auditora está sujeita a avaliação e aprovação por especialistas técnicos em certificação da 

DQS, que tomam a decisão de certificação. Um processo de apelação é definido nas REGRAS GERAIS PARA AUDITORIAS E 

CERTIFICAÇÕES DQS. Caso a DQS receba qualquer informação que indique não conformidade do sistema de gestão certificado, a DQS 

notificará a organização certificada oportunamente e iniciará a investigação e avaliação dessa informação.

Distribuição:
DQS

GRYCAMP TRANSPORTES LTDA.
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