ETAPAS DA FERRAMENTA DE REVALIDAÇÃO CORRETIVA
1) SOLICITAR PRAZO - REVALIDAÇÃO CORRETIVA e
2) REVALIDAÇÃO CORRETIVA.

1º PASSO:
A empresa deve entrar na opção SOLICITAR PRAZO - REVALIDAÇÃO CORRETIVA,
colocar o número do processo, a justificativa para a solicitar um novo prazo de revalidação e
anexar comprovação de tentativas de revalidação prints de tela, SATs, troca de e-mails conosco,
etc.

Figura 1: PETICIONAR -> SOLICITAR PRAZO - REVALIDAÇÃO CORRETIVA -> CONSULTAR O PROCESSO.

Figura 2: JUSTIFICATIVA. Obs: A Justificativa é obrigatória e a empresa pode anexar um documento caso tenha
interesse.É importante lembrar que toda informação é importante porque a opção REVALIDAÇÃO
CORRETIVA.somente estará disponível se a equipe técnica da CCOSM/GHCOS aprovar os motivos apresentados.

Figura 2: Clicou em SALVAR.

2º PASSO:
A Área Técnica da CCOSM/GHCOS irá analisar a solicitação e definir o novo prazo
para revalidação.
Assim que a CCOSM/GHCOS finalizar a avaliação, o sistema enviará
automaticamente um e-mail para o usuário que fez a solicitação informando se o prazo foi
concedido e qual a data limite para essa nova revalidação.

3º PASSO:
Após receber esse e-mail a empresa poderá entrar no sistema na opção do menu
lateral esquerdo REVALIDAÇÃO CORRETIVA e realizar a consulta utilizando um ou mais de um
dos campos disponíveis.
Figura 4: Pesquisa pode ser realizada pelo nome do produto, número do processo ou número do registro. A
revalidação será realizada clicando no número do processo, que se encontra sublinhado.

4º PASSO:
Ao clicar no processo sublinhado será iniciada a revalidação.
IMPORTANTE: Uma vez iniciada a revalidação a empresa deve ir até finalizar e
enviar. Isto é, o sistema não permitirá que o usuário retorne depois para finalizar essa
revalidação. Caso a revalidação não seja finalizada e enviada será preciso realizar uma nova
solicitação.

Figura 5: Tela de início da revalidação. Lembrando que na revalidação a empresa não modifica nada no processo.
As únicas alterações permitidas são: inclusão de comprovantes de comercialização, Dados Complementares e a
inclusão do Termo de Responsabilidade assinado.

Figura 6: Tela da inclusão do Termo de Responsabilidade e indicação dos responsáveis.

Figura 7: Tela final da revalidação onde a empresa deve concluir a revalidação clicando em “ENVIAR”.

