ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CERTIFICADO DE VISTORIA ON-LINE Nº:

1804201808164224

DATA DE VENCIMENTO:

18/04/2019

Certifica-se que a presente edificação, classificada como de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos da NT-42/2015, encontra-se
regularizada perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Razão Social / Responsável pelo Uso
CNPJ / CPF
23.244.468/0001-27
SPECTRUM LABORATÓRIO DE ANÁLISES TÉCNICAS E CONSULTORIAS LTDA.
Nome Fantasia
LABORATÓRIO SPECTRUM
Endereço
Complemento
AV MASCARENHAS DE MORAES, 2367
Bairro
Município
MONTE CASTELO
CAMPO GRANDE
Área Total
Ocupação
[D-4 Laboratório]
140.22 m²
MEDIDAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS PARA A EDIFICAÇÃO E DECLARADAS PELO RESPONSÁVEL PELO USO

Declaro que a edificação possui instalada iluminação de emergência conforme NT 42 – Processo Técnico Simplificado.
Declaro que a edificação possui instaladas placas de sinalização de emergência conforme NT 42 – Processo Técnico
Simplificado.
Declaro que a edificação possui saídas de emergência de acordo com a NT 42 – Processo Técnico Simplificado e NT 11 – Saídas
de Emergência.
Declaro que a edificação possui instalados extintores de incêndio conforme NT 42 – Processo Técnico Simplificado.

OBSERVAÇÕES PARA O CVCBM ON-LINE

I.
Este certificado foi emitido eletronicamente com base na declaração prestada pelo proprietário ou responsável pelo uso da
edificação. Sendo de sua inteira responsabilidade o correto preenchimento das informações. (NT-42/2015, item 6.3.6)
II.
O CMAR e respectiva ART/RRT devem estar disponíveis na edificação devendo ser apresentado aos fiscalizadores do Corpo
de Bombeiros Militar, se aplicado a sua edificação. (NT 42/2015, item 10.2.4)
III.
Compete ao proprietário e/ou pesponsável pelo uso da edificação a manutenção e funcionamento das medidas de
segurança contra incêndio e pânico. (NT-01/2014, item 6.9.9)
IV.
A edificação será fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo para verificação das medidas de segurança
e informações declaradas. (NT-42/2015, item 6.3.3)
V.
Caso seja constatada qualquer irregularidade, falta de documentação obrigatória, informações declaradas não condizentes
com as encontradas durante a fiscalização e demais situações do item 6.3.9 da NT 42/2015 serão aplicadas as sanções previstas no
Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos ( Lei nº 4.335 de 10 de abril de 2013): notificação, multa, cassação de
CVCBM, embargo, interdição.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER MANTIDO ASSINADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO
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Declaração falsa é crime. Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público.
QUESTIONÁRIO DA EDIFICAÇÃO DESTE CERTIFICADO RESPONDIDO PARA ENQUADRAMENTO DE BAIXO RISCO

1) A área construída total da edificação onde é empregada o exercício das atividades é igual ou inferior a 750 m²?
Sim
2) Qual situação identifica sua edificação no interior do seu lote (propriedade)?
Minha edificação está contida num único lote, com saída para a via pública e não possui aberturas para as edificações adjacentes
(vizinhas).
3) Os elementos estruturais (pilares, vigas e laje) são compostos por quais materiais?
Metal e/ou concreto
4) A edificação possui quantos pavimentos (andares)?
01 pavimento
5) Possui forro de madeira?
Não, a edificação não possui forro de madeira.
6) É local de reunião de público ou call center com lotação superior a 100 pessoas?
Não
7) Comercializa ou armazena líquido inflamável ou combustível?
Não
8) Faz uso de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no local?
Sim, apenas um botijão de cozinha com 13kg (P13)
8.1) O recipiente está localizado em área externa e ventilada no pavimento térreo, estando afastado, no mínimo, 1,5 m de
ralos,caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares, com mangueira metálica flexível.
Sim
9) Possui produtos tóxicos, radioativos ou explosivos?
Não
10) Possui subsolo com ocupação diferente de estacionamento?
Não
11) Em qual das seguintes classificações a sua empresa se enquadra?
LTDA
12) Se encaixa em alguma das seguintes ocupações?
A edificação não enquadra em nenhuma das seguintes ocupações:
a) Habitação coletiva com mais de 16 leitos.
b) Hotel ou assemelhado com mais de 16 leitos.
c) Pré-escola ou escola para portadores de deficiência.
d) Centro esportivo e de exibição.
e) Estação e terminal de passageiro.
f) Teatro, auditório, cinema ou assemelhado.
g) Clubes sociais, boates, bingo ou assemelhado.
h) Construção provisória, circos e similares.
i) Recreação pública, jardim zoológico, parques e assemelhados.
j) Exposição de objetos ou animais.
l) Museu, biblioteca e assemelhado.
m) Hospital ou local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais.
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