Conselho Nacional de Bombeiros Civis – CNBC Brasil
Norma Nacional CNBC 03-2012 Uniforme, Simbologia e Identificação Visual
Anexo 2 - Termos de compromisso sobre produção ou fornecimento de uniforme
página 1 de 1

Norma Nacional CNBC 03-2012 Uniforme, simbologia e Identificação visual do Bombeiro Civil
ANEXO 2 – TERMOS DE COMPROMISSO PARA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, REPASSE
OU FORNECIMENTO DE UNIFORME PADRÃO CNBC
Considerando que o padrão nacional de uniforme de Bombeiro Civil oferecido a sociedade pela
Norma Nacional CNBC 03-2012 Uniforme, Simbologia e identificação visual do Bombeiro Civil, inclui a
obrigatoriedade de tarjeta de bolso esquerdo com nome e número de inscrição CNBC do Bombeiro ou
Bombeira, é pré-requisito explícito que a pessoa que use tal uniforme tenha inscrição prévia no CNBC.
Justifica-se tal exigência para assegurar que a pessoa que use o uniforme tenha assumido o
compromisso com o Código de Ética e as Normas Nacionais do CNBC, compromisso firmado por toda
pessoa ou entidade inscrita nos registros do CNBC.
A exigência da inscrição nos registros do CNBC para aquisição e uso do uniforme padrão
nacional conforme Norma, trás ainda segurança ao logista que é corresponsável por ações de pessoa
que por ventura tenha adquirido o uniforme sem controle ou de forma indiscriminada.
Com objetivo de proteger a sociedade quanto a manutenção da normalização e padronização
do uniforme e identificação visual do Bombeiro Civil em todo País, o Conselho Nacional de Bombeiros
Civis – CNBC Brasil, mantêm em acesso público no portal e comunicações institucionais a relação de
produtores e fornecedores compromissados em atender a Norma Nacional CNBC 03-2012 Uniforme,
Simbologia e Identificação Visual do Bombeiro Civil, como indicação aos interessados em aquisição.
Por tanto, tem firmados compromisso entre a instituição abaixo descriminada e o Conselho
Nacional de Bombeiros Civis – CNBC Brasil, no qual a instituição a seguir se compromete a:
1- Em caso de confecção, produzir o uniforme atendendo aos requisitos da Norma CNBC
2- Em caso de distribuidor, exigir do revendedor a celebração deste compromisso.
3- Em caso de revenda ou venda direta, firmar este compromisso, exigir e conferir no
site institucional pessoas.cnbc.org.br se o comprador possui inscrição em situação regular
junto aos registros do Conselho Nacional de Bombeiros Civis - CNBC Brasil.
Nome comercial: _________________________________________________________________
Ramo de atividade:________________________________________________________________
Razão Social: ____________________________________________________________________
CNPJ:______________________________

Site: ______________________________________

Endereço:________________________________________________________________________
Telefone com DDD:____ - _______________________ Pessoa responsável:__________________
e-mail:_______________________________________ Celular com DDD: ____ - ______________
Cidade e Estado__________________________________________ Data de hoje ____/____/____
Carimbo CNPJ da empresa ao lado da assinatura --->
Assinatura: ____________________________
Nome: ________________________________
Este termo deve ser preenchido, assinado, carimbado e enviado por e-mail para registros@cnbc.org.br
Não há qualquer pagamento para firmar tal compromisso.
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