
Para solicitar Vistoria, deve-se acessar o sistema SCIPWEB/INOVA e preencher o formulário de requerimento 

Vistoria – Vistoria a Pedido. 

O acesso ao SCIPWEB é restrito a usuários cadastrados. Portanto, se ainda não possui cadastro no sistema, siga 

as instruções contidas no link abaixo e solicite cadastro no sistema. 

https://www.cbm.df.gov.br/scip/scip-cadastro/ 

 

Caso já possua senha de acesso ao sistema, siga os seguintes passos: 

1- Acesse o sistema pela página do CBMDF ou clicando no link abaixo: 

https://sistemas.cbm.df.gov.br/sistemas/desegweb/public/ 

2- Insira o número do CPF e a senha de acesso e clique em login 

 

3- Na página inicial do sistema, clique em DIVIS/INOVA 

 

4- A tela será redirecionada ao sistema INOVA 

https://www.cbm.df.gov.br/scip/scip-cadastro/
https://sistemas.cbm.df.gov.br/sistemas/desegweb/public/


 

5- No canto superior direito, clique em nova solicitação 

6- Novamente no canto superior direito, clique em filtrar e digite “vistoria”. Serão exibidos logo abaixo o 

resultado do filtro inserido 

 

7- No ítem Vistoria – Vistoria a Pedido, clique no sinal + no canto direito (destacado na imagem abaixo) 

 

8- Preencha todos os dados solicitados pelo sistema. Ao término, envie o formulário! 

 



 

OBSERVAÇÕES: 

1. O interessado deve anexar (no passo 2 – aba ANEXOS) os seguintes documentos: 

Documentação Geral: 

a. Cópia do Parecer de Aprovação do Projeto de instalações de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico (projeto de incêndio) aprovado junto na Diretoria de Estudos e Análise de Projetos 

(DIEAP) de acordo com o Art. 16 do Decreto nº 21.361, de 20 de julho de 2000 

(documento obrigatório para estabelecimento/edificações com mais de 750 metros quadrados de 

área, postos de combustíveis e postos de revenda de GLP). Caso o projeto tenha sido aprovado 

no SCIPWEB não é necessário anexar a cópia do Parecer de Aprovação, apenas informando o 

número do processo SCIPWEB do “Processo Anterior” em dados gerais do projeto; 

b. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução das medidas de segurança contra 

incêndio e pânico instaladas, visada junto ao CREA; 

Central de GLP (envio obrigatório para estabelecimento/edificações com que utilizem Central de Gás): 

a. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Central de GLP instalada, visada 

junto ao CREA; 

b. Laudo do Ensaio de Estanqueidade da rede de alimentação e da distribuição e a respectiva ART 

– Anotação de Responsabilidade Técnica de execução do referido laudo visado junto ao CREA; 

Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (envio obrigatório para estabelecimento/edificações 

que o senhor(a) seja responsável pela instalação e/ou manutenção do pára-raios): 

a. Laudo do Teste de Aterramento do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), 

com especificação do equipamento utilizado, método, resistência encontrada e assinado por 

responsável técnico, emitido por firma credenciada ou visado no CREA, conforme NBR 5419/09 

da ABNT; 

b. Laudo de Continuidade Elétrica das armaduras, de acordo com o anexo E da NBR 5419/09 da 

ABNT. 

Habite-se: O sistema solicitará que informe o Número do Parecer de Aprovação do Projeto de 

Incêndio, sem o qual não é possível solicitar vistoria de Habite-se em nenhuma hipótese; 

 

2. Após a verificação do requerimento enviado pelo interessado SERÁ ANEXADO AO PROCESSO O 

BOLETO PARA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE AO SERVIÇO. Será enviado um e-mail 

notificando o solicitante da situação. 

 

3. Pelo sistema SCIP/INOVA, o solicitante terá acesso ao boleto para pagamento. 

 

4. Em caso de dúvidas não explicadas aqui entre em contato com o setor de vistorias: 

• Telefones:   
o Seção de Fiscalização e Seção de Aplicação de Penalidades (61) 3901-5898 /Apenas WhatsApp (61) 

98365-0291 
o Seção de Credenciamento (61) 3901-5996 / Apenas WhatsApp (61) 98365-0289 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561983650291
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561983650291
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561983650289

