
CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO OU 

COMERCIALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO.MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. 

 

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 7.3.2 da Norma Técnica 001-DST/CBMAM/2016. 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 

Itens Documentação Necessária 
1ª 

Vez 
Reno- 
vação 

1 

Requerimento conforme “Anexo B”, 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 do proprietário ou responsável legal pela empresa; X  

4 
Cópia do Certificado de Credenciamento de Pessoa Física junto ao 
CBMAM do respectivo responsável técnico; 

X X 

5 Cópia do Registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); X  

6 

Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Auto de 
Conformidade de Processo Simplificado (ACPS) no endereço onde 
estiver instalada; 
Nota: Quando a empresa estiver instalada em outro Estado, poderá ser 
aceito documento que comprove a execução das medidas de 
segurança contra incêndio e pânico previsto pelo Corpo de Bombeiros 
Militar de seu Estado de origem 

X X 

7 
Relação de equipamentos, produtos e\ou sistemas a serem 
comercializados ou fabricados; 

X X 

8 

Cópia do certificado emitido por órgão competente, atestando a 
conformidade dos produtos, equipamentos, sistemas a serem 
comercializados e/ou fabricados ou serviços prestados, com as normas 
pertinentes em vigor; 

X 
 

X 

9 

As empresas que realizarem a comercialização de aparelhos e 
equipamentos de segurança contra incêndio e pânico deverão 
apresentar cópia autenticada do credenciamento vigente do fornecedor 
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Caso a empresa 
fornecedora esteja instalada em outro Estado, deverá ser apresentado o 
certificado de conformidade emitido pelo INMETRO 

X X 

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