
 
 

CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 

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 7.5.2 da Norma Técnica 001-DST/CBMAM/2016  

 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 
 

Itens Documentação Necessária 
1ª 

Vez 
Reno-
vação 

1 

Requerimento modelo conforme “Anexo B”, solicitando cadastramento, 
preenchido e protocolado na Diretoria de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico 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 
Relação nominal do quadro de Bombeiro Profissional Civil da empresa, 
bem como a cópia dos respectivos Certificados de Credenciamento de 
Pessoa Física junto ao CBMAM; 

X 
 

X 

6 

Declaração do profissional que atuará como supervisor de brigada de 
incêndio da empresa, bem como a cópia do Certificado de 
Credenciamento de Pessoa Física junto ao CBMAM; 
a) será considerado profissional apto para exercer atividades como 
supervisor de brigada de incêndio pela empresa prestadora de serviços 
de Bombeiro Profissional Civil os profissionais das áreas de Engenharia 
e Arquitetura com formação e especialização em Segurança do Trabalho 
e os bombeiros militares da reserva ou da reforma; 
b) as empresas prestadoras de serviço de Bombeiro Profissional Civil, só 
poderão ser credenciadas para atuarem na prestação de serviço em 
edificações ou serem contratadas para a prevenção de evento 
especifico, sendo vedada a prestação de serviço aos estabelecimentos 
irregulares junto ao CBMAM, bem como realizar atividades de 
competência do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. 

X X 

7 
Relação nominal dos estabelecimentos ou eventos onde a empresa 
presta ou prestou serviço, exigido apenas nas renovações do 
credenciamento. 

X 
 
      X 

8 

Fotos coloridas do uniforme a ser utilizado pelos Bombeiros Profissionais 
Civis, devendo estes uniformes ser confeccionados com padrões de 
cores diferenciados dos utilizados pelo CBMAM, e de outras empresas 
de Bombeiros Profissionais Civis. É vedado o uso de brevês, manicacas 
e insígnias; 

X 

 

9 
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/

