
COMO CADASTRAR SUA EMPRESA COMO FORMADORA NO SIAT 

PRIMEIRA ETAPA – CRIAR LOGIN DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL 

NO SIAT: 

1- Acessar o site do CBMES – www.cb.es.gov.br  

2- Clicar no link do SIAT (imagem abaixo); 

 

 

 

3- Clicar em “Quero me Cadastrar” (imagem abaixo); 

 

 

 



4- Preencher os campos (os itens que possuem o “x” são de preenchimento obrigatório); 

 

5- Clicar em “Gravar”. Um e-mail com um link de validação para o cadastro criado será enviado 

para o e-mail informado no cadastramento. Este link deve ser acessado para ativação do 

cadastro criado. 

OBSERVAÇÕES: 

• Deverá ser criado um cadastro para a Empresa (cadastro de Pessoa jurídica com os 

dados da empresa) e um cadastro para o Responsável pela Empresa (cadastro de 

Pessoa física para a pessoa que é o representante legal da empresa conforme 

consta no Contrato Social da Junta Comercial); 

• O login do usuário será o CPF/CNPJ (Pessoa Física/Jurídica); 

• Quem já possui cadastro e não lembra a senha ao lado do item “Quero me 

cadastrar” possui o item “Esqueci minha senha”; 

• Caso o cadastro não tenha sido ativado após a criação o usuário deverá procurar o 

e-mail com link de ativação no e-mail cadastrado no SIAT. Não encontrando o e-

mail de ativação, o responsável pelo cadastro deverá entrar em contato com o 

CEIB; 

• Caso a empresa já possua os cadastros solicitados, pular pra segunda etapa. 

 



SEGUNDA ETAPA – SOLICITAR O CADASTRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BE E BP: 

1- Clique em “Quero me cadastrar como prestador de serviço” (imagem abaixo); 

 

2- Antes de solicitar o cadastro a Empresa deve adicionar o Representante Legal (imagens 

abaixo); 

a. Clique na seta azul; 



 

b. Insira o CPF do Representante Legal (cadastro criado no primeiro passo) e 

clique em pesquisar; 

 

c. Clique em “Salvar Responsável”; 



 

3- Após salvar o Responsável o SIAT irá liberar a solicitação do Cadastro, selecione o tipo de 

cadastro e clique em “Criar Cadastro” (imagem abaixo); 

 

4- Após clicar em “Criar Cadastro” (imagem abaixo);  

a. O primeiro passo é inserir um imóvel válido, para isso deve-se clicar na seta 

azul - o imóvel inserido deve ser o mesmo que consta na documentação a ser 

apresentada; 

b. Após inserir um imóvel válido, o usuário possui um campo de observação, 

onde poderá escrever informações que julgar pertinente referente ao 

cadastro que está solicitando; 

c. Inserido o imóvel e preenchido a observação (opcional) o usuário deve clicar 

em “próximo” para prosseguir com a solicitação de cadastro; 

 



 

 

5- Após clicar em “próximo” o usuário deverá inserir os arquivos solicitados (imagem abaixo); 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

• O limite máximo de upload é de 25MB para todos os arquivos; 

• Os formatos aceitos são PDF e JPG; 

• Alguns arquivos são de envio obrigatório (não será possível concluir o cadastro sem 

enviar pelo menos um arquivo); 

• No campo observação o usuário pode inserir informações a respeito do arquivo 

enviado, pra isso o usuário deve escrever a observação e depois clicar em 

selecionar para fazer o upload do arquivo; 

 

6- Após enviar os arquivos o usuário deverá apresentar o DUA, para isso o usuário pode clicar 

em “Gerar novo DUA” (o próprio sistema irá gerar o DUA para o usuário) ou adicionar um 

DUA existente (o usuário deverá informar o número, CPF/CNPJ e valor de um DUA emitido 

no site da Secretaria da Fazenda, nos campos disponíveis) – imagem abaixo; 

 



 

 

7- Inserido o DUA, o usuário deverá avançar para o próximo passo. Aceitar as condições legais 

referentes às informações e documentos apresentados para o cadastro e clicar em “Gravar”. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Caso o usuário saia do cadastro sem Gravar o mesmo, todo o progresso executado 

será perdido; 

• Gravar o requerimento não significa que o mesmo será enviado para apreciação do 

CBMES. Ao gravar, o sistema irá verificar se o DUA foi pago, para após isso, liberar a 

tela de Envio do requerimento para o CBMES. (próximo passo); 

 

8- Após Gravar o requerimento, estando o DUA pago, o SIAT irá liberar o envio do cadastro 

para análise do CBMES, para isso o usuário deverá aceitar os termos e clicar em “Enviar para 

Análise” (imagem abaixo); 

 



 

 

9- Enviado o requerimento de cadastro para análise, o CBMES irá avaliar a 

solicitação/documentação, de acordo com as exigências legais da NT07/2016 e, caso 

aprovado, o usuário poderá solicitar a vistoria dos requisitos técnicos (imagem abaixo); 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Após solicitar a Visita Técnica no sistema, o usuário deverá entrar em contato com 

o CEIB e agendar uma data para a visita; 

 

10-  Solicitado a visita, tendo o CBMES comparecido ao local, vistoriado os requisitos e aprovado 

o cadastro, o usuário verá a tela a seguir, com as seguintes informações: 

a. Status (breve informação sobre o cadastro); 

b. Histórico (passo a passo de todo o processo de cadastro, com responsáveis 

pela realização de cada etapa); 

c. Renovação (botão a ser utilizado para a renovação do cadastro); 

d. Certificado (certificado da empresa, referente ao cadastramento realizado, 

com chave de validação digital, que pode ser impresso pela empresa); 

 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

• O Certificado emitido pelo SIAT será o único documento de comprovação de 

cadastro da Empresa, o CEIB não mais emitirá certificado de cadastramento paras 

as empresas; 

Dúvidas podem ser retiradas pelo telefone ou pessoalmente no CEIB das 13 às 17hs de segunda à 

sexta-feira; 

Caso a empresa e o representante legal desejem realizar o cadastro junto com o militar do CEIB, 

seguir o horário informado anteriormente; 


