
EMPRESA DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE  
BOMBEIRO CIVIL E/OU BRIGADA DE INCÊNDIO 

 
 

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA 
Razão Social: 

Nome de Fantasia: 

Endereço: 

nº.                                  Bairro:                               

Município:                                               UF: 

CNPJ: Insc. Estadual: Insc. Mun.: 

Proprietário/Representante Legal: 

e-mail: Telefone: 

Empresa de formação:                      Bombeiro Civil (     )        Brigada de Incêndio (     ) 

 

Requer o registro no credenciamento de Empresa de Formação e Reciclagem,                       

de _________________________________________, para realizar os serviços de treinamento 

quanto à segurança contra incêndio e pânico no Estado de Roraima: 

 

A empresa possui em seus quadros técnicos os seguintes profissionais: 

NOME REGISTRO                   TÍTULO 

   

   

   

   

  

Nestes termos, pede deferimento. 
 

- Autorizo a divulgação dos dados acima pela Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos no 

endereço eletrônico oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. 

 

                                                     __________________, ________de _____________ de _________ 
 

_________________________________________________ 
Solicitante (nome completo) 

 
Obs.: Toda e qualquer alteração cadastral deverá ser informada a Diretoria de Prevenção através 

de documentação da empresa contendo as alterações e solicitando atualização. 

 
Segue, em anexo, documentação exigida, de acordo com o item II da Circular nº 001/DPST/10. 

 
 

(  ) Deferido                     (  ) Indeferido:_________________________________________________________ 
 

 
 

____________________________________________________________ 
Subcomandante. do Centro de Vistoria  e Análise de Projetos da DPST 

 
 
 



 
 

Documentação Necessária para Cadastramento de Pessoa Jurídica junto ao Corpo de Bombeiros Militar 

de     Roraima 

 

    1. Pasta conforme disposição contida Norma Técnica nº 01/2017; 

     2. Requerimento próprio de credenciamento – Anexo II; 

     3. Cópia do Auto de Vistoria do CBMRR; 

    4. Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento; 

    5. Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal; 

    6. Cópia autenticada do contrato social, com descrição de atividade, devidamente registrado na junta              

comercial da unidade federada ou em órgão competente; 

    7. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

    8. Declaração do responsável técnico e dos instrutores/professores, afirmando que presta serviço à   

empresa a ser credenciada; 

    9. Reconhecimento de firma de todas as assinaturas do proprietário e do responsável técnico; 

   10. Relação nominal do quadro de instrutores com os respectivos currículos, bem como cópia do 

certificado de conclusão que os habilite a instruir os alunos, de acordo com a NT nº 17/2017 (brigada de 

incêndio) e NBR 14.608 (bombeiro civil); 

   11. Apresentação de grade curricular com a respectiva carga horária dos cursos de formação oferecidos de 

acordo com a NT nº 17/2017 (brigada de incêndio) e NBR 14.608 (bombeiro civil); 

   12. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Município, do Estado e da União; 

   13. Cópia autenticada do registro dos instrutores civis emitido por conselho regional competente ou pelo 

Ministério do Trabalho, em caso de instrutor militar deve apresentar cópia da carteira de identidade 

profissional; 

   14. Cópia autenticada do CPF e RG dos instrutores; 

   15. Planta e descrição do campo de treinamento conforme NBR 14.277 (bombeiro civil).  

 


