
 

CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – RESPONSÁVEL TÉCNICO OU 
OPERACIONAL PELA INSPEÇÃO TÉCNICA, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE 
EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Leia com atenção! 

1. Baixar o arquivo do Anexo A e preencher o formulário digitalmente. 
Obs.: O formulário não pode ser feito manualmente. 

2. No caso de renovação do credenciamento, deverá ser protocolado 
novo requerimento; 

 

Em 15/10/2019 a DAT passou a usar um novo Sistema de Gerenciamento de 

Atividades Técnicas – SisGAT. 

Acesse    http://sisgat.cbm.am.gov.br:8080/dat/portal/pre_cadastro_online, faça 

o PRÉ-CADASTRO para agilizar o serviço desejado. 

Conforme item 7.3.1.1 da Norma Técnica 001-DST/CBMAM/2016. 

 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 

Itens Documentação Necessária 
1ª 

Vez 
Reno- 
vação 

1 

Requerimento conforme “Anexo A”, preenchido e protocolado na Diretoria de 
Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, pelo 

próprio requerente ou pelo seu representante legal.  Modelo disponível em:  
https://dstcbmam.wordpress.com/documentos-para-o-credenciamento/ 

X X 

2 Comprovante da guia de recolhimento da taxa quitado; X X 

3 Cópia do CPF e RG; X  

4 
Cópia da Carteira Profissional e certidão de registro e quitação de pessoa 
física junto ao conselho correspondente, quando for o caso; 

X X 

5 Duas fotos 5x7; X  

6 

O profissional será considerado apto a responder tecnicamente pela 
conformidade dos serviços de inspeção técnica, fabricação, manutenção e 
recarga de Extintores de Incêndio, quanto aos Requisitos de Avaliação de 
Conformidade (RAC), Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) e às 
normas aplicáveis. Quanto a este quesito, o profissional deve apresentar 
documentação comprobatória de: 
1. formação escolar mínima de ensino fundamental, ou seja, o primeiro grau 
completo comprovado, conforme Portaria INMETRO n.º 206, de 16 de maio 
de 2011; 
2. conhecimento dos requisitos técnicos estabelecidos pelo RTQ para o 
Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, 
emitido pelo Inmetro, e das normas brasileiras nele relacionadas; 
3. conhecimento dos requisitos estabelecidos no RAC vigente e das normas 
brasileiras nele relacionadas; 
4. certificado(s) de treinamento, evidenciando sua participação em curso(s) 
ou treinamento(s), pertinentes ao serviço de inspeção técnica e manutenção 
de extintores de incêndio, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e com a descrição do conteúdo programático; 

X  

7 

Em substituição ao item “6” deste item, será aceita a apresentação de 
Registro que comprove que o responsável operacional tenha trabalhado em 
empresas fabricantes ou de manutenção de extintores de incêndio, em cargo 
de chefia / gerência de projetos ou dos processos operacionais por, no 
mínimo, 2 (dois) anos, ou, ainda, experiência de 05 anos comprovada na 
atividade; 

X  

8 
Cópia do último Certificado de Credenciamento expedido pelo CBMAM,  
caso não tenha sido emitido pelo SisGAT 

 X 

http://sisgat.cbm.am.gov.br:8080/dat/portal/pre_cadastro_online
https://dstcbmam.wordpress.com/documentos-para-o-credenciamento/

