
 

CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL E BRIGADA 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 7.4.2 da Norma Técnica 001-DST/CBMAM/2016  

Itens Documentação Necessária 
1ª 

Vez 
Reno- 
vação 

1 

Requerimento modelo conforme “Anexo B”, solicitando cadastramento, 
preenchido e protocolado na Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas, assinado pelo proprietário ou por 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 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Auto de 
Conformidade de Processo Simplificado (ACPS) da empresa no endereço 
onde estiver instalada; 

X X 

4 Cópia do Registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; X  

5 
Declaração do responsável técnico pela formação e cópia do Certificado 
de Credenciamento de Pessoa Física no CBMAM; 

X X 

6 
Relação nominal do quadro de instrutores que contenha nome completo, 
matéria e sua carga horaria, bem como a cópia dos respectivos 
Certificados de Credenciamento de Pessoa Física junto ao CBMAM; 

X X 

Nota:  
1) a carga horária deve ser correspondente ao nível da formação de brigada de 
combate a incêndio solicitada. 
2) as empresas deverão possuir recursos que viabilizem a instrução dos alunos, 
tais como: sala de aula, materiais didáticos, equipamentos e campo de 
treinamento de combate a incêndio, próprios ou locados, neste último caso, 
apresentar documento comprobatório de locação para todo o período de validade 
do credenciamento. No certificado de credenciamento constará o nível de 
treinamento permitido, conforme requisitos da NBR 14277 – Campo para 
Treinamento de Combate a Incêndio, que será constatado mediante vistoria. 

X  

7 

Grade curricular com a respectiva carga horária dos cursos de formação 
oferecidos e modelo dos certificados a serem expedidos, devendo ser 
assinados pelo responsável técnico credenciado e pelos instrutores, bem 
como deve possuir o timbre ou logomarca da empresa, e no verso deste 
apresentar as matérias ministradas com as respectivas cargas horárias; 

X  

8 

Relatório dos serviços prestados quando da renovação do 
credenciamento junto ao CBMAM, informando os cursos ministrados, 
datas de início e término, as respectivas empresas para quem prestaram 
os serviços e relação com nome completo e RG dos alunos formados; 

X X 

9 
Campo de treinamento credenciado pelo CBMAM ou contrato de 
locação. 

X X 

10 
Cópia do último Certificado de Credenciamento expedido pelo CBMAM 
caso não tenha sido emitido pelo SisGAT 

 X 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 

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

