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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2018 
Exigência de Certificação do INMETRO para credenciamento de empresas. 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações quanto à exigência contida na alínea “d” do item 5.1.2 da NT-39/2017, no que se 
refere à apresentação de Certificação do INMETRO com o intuito de demonstrar a regularidade cadastral da 
empresa perante o referido órgão, no momento de uma solicitação de credenciamento da empresa junto ao 
CBMGO, para executar serviço de venda/revenda, manutenção ou  recarga de extintores de incêndio para 
edificações e áreas de risco. 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as empresas que solicitar seu credenciamento para executar 
serviço de venda/revenda, manutenção ou  recarga de extintores de incêndio para edificações e áreas de 
risco. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Federal Nº 13.425, de 30 de março de 2017. 
3.2 Lei Estadual Nº 15.802, de 11 de setembro de 2006. 
3.3 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, Norma Técnicas. Goiás. 
 

4. ORIENTAÇÕES 

4.1 Considerando casos em que as empresas solicitam seu credenciamento junto ao CBMGO para executar 
serviço de venda/revenda, manutenção e/ou  recarga de extintores de incêndio para edificações e áreas de 
risco apresentando seu credenciamento junto ao INMETRO com prazo de validade expirado, porém mantém 
seu status “Ativa”. 

4.2  Considerando que nas situações referenciadas no item anterior o referido órgão, por questões internas, está 
com dificuldades em atualizar esse tipo de documento; 

4.3 Considerando, ainda, reunião realizada com representantes do INMETRO, Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás e de empresas do setor, com o intuito de encontrar uma solução provisória enquanto perdurar o 
fato citado no item anterior. 

4.4 Diante das considerações supramencionadas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás resolve 
permitir, em caráter temporário,  a apresentação de Certificação que tenha seu prazo de validade  expirado, desde 
que conste no sistema do INMETRO o status  da empresa  como “Ativo”, podendo ser comprovado via impressão 
de consulta ao CNPJ da empresa realizada através do link: http://registro.inmetro.gov.br/consulta/ . Para essas 
empresas deverá ser emitido um Credenciamento com validade de 1 ano com a seguinte observação: “A 
suspensão ou cancelamento do Credenciamento junto ao INMETRO automaticamente cancelará este Certificado 
de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar”. A empresa que venha a ter seu cadastro junto ao referido 
órgão cancelado, e consequentemente seu Credenciamento junto ao CBMGO, deverá solicitar um novo processo 
de credenciamento após sua regularização. 
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4.5 Certificados de Credenciamento emitidos conforme descrito nesta orientação técnica deverão ser repassados 
via ofício ao DECIP para que possamos acompanhar a situação destas empresas junto ao INMETRO. 

 

CODEC, em Goiânia-GO, 14 de março de 2018. 

 

Glaydson Silva Pereira – Tenente-Coronel QOC 

Chefe do DECIP 

 

 

 Leonardo Rodrigues de Afonseca – Coronel QOC  

Comandante do CODEC  
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