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PREÂMBULO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS – PMMG, representada pela Diretoria de Apoio Logístico – DAL, torna 

público estarem abertas, de 12/06/2017 a 30/06/2017 as inscrições para as Pessoas 

Físicas e Jurídicas que se interessarem em participar do credenciamento para 

o desenvolvimento, testes e comercialização do novo Uniforme Operacional - 

B1 - Uniforme para o Policiamento Ostensivo Geral, na forma estabelecida neste 

Edital, com fundamento no art. 25, “caput”, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Cada interessado, credenciado ou não poderá realizar sua respectiva inscrição para 

participar do processo. Se o credenciamento do inscrito for inexistente ou estiver 

vencido este deverá ser regulamentado conforme previsto no Decreto Lei nr 46.051 

de 19 de setembro de 2012 até 30 de junho de 2017.  

 

As inscrições previstas neste Edital de Credenciamento serão realizadas pela Seção 

de Fardamento – DAL 6 situada à Av. Amazonas, nr 6745, bairro Gameleira, na 

cidade de Belo Horizonte - MG, CEP 30.510-000. As fichas com as declarações 

constantes deste edital deverão ser enviadas à seção, juntamente com a 

documentação de habilitação e o alvará de funcionamento, conforme disposto neste 

Edital. 

 

O credenciamento não cria obrigação de a PMMG efetuar qualquer contratação, 

constituindo apenas cadastro de fornecedores de fardamento aptos a atenderem às 

demandas, quando necessário. 

 

Fica assegurado à Diretoria de Apoio Logístico, o direito de revogar ou anular, no 

todo ou em parte, o Edital de Credenciamento mediante decisão fundamentada e 

motivada sem, contudo, gerar, em decorrência desta medida qualquer indenização 

ou compensação aos credenciados. 

 

O acompanhamento de todas as etapas do credenciamento será de inteira 

responsabilidade dos interessados, que deverão tomar ciência dos resultados de 

cada etapa e do andamento do processo através da Seção de Fardamento – DAL 6. 

 

Todo e qualquer esclarecimento em relação a este Edital deverá ser feito somente 

através de meio eletrônico, via e-mail: dal-armaefarda@pmmg.mg.gov.br 

 

Os inscritos como fabricantes deverão primeiramente mandar 01 exemplar de cada 

conjunto para analise e aprovação . De acordo com os prazos deste edital. 

 

Cada inscrito deverá encaminhar os 12 conjuntos de uniformes que serão utilizados 

no teste para a Seção de Fardamento DAL 6, juntamente com a cópia da nota fiscal 

correspondente  e de acordo com a tabela de modelos, conforme Anexos de I a VI. 

mailto:dal-armaefarda@pmmg.mg.gov.br
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1. OBJETO 

 

1.1 Este Edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Físicas e 

Jurídicas, que desejarem participar do processo de desenvolvimento, testes, 

fabricação e comercialização do novo modelo de Uniforme Operacional - B1 - para o 

Policiamento Ostensivo Geral. 

 

1.2 Somente os inscritos como fabricantes, poderão durante o período de 

transição, conforme especificado no item 10, fabricar o novo modelo de uniforme. 

Também e somente poderão comercializá-los única e exclusivamente para aqueles 

que se inscreverão neste certame como revendedores e no varejo para os militares.  

 

1.3 Somente os inscritos como revendedores, durante o período de transição, 

conforme especificado no item 10 poderá comercializar fabricar o novo modelo de 

uniforme para os militares.  

 

1.4 Depois de exaurido o período de carência e cumprido todas as exigências da lei, 

novos interessados, poderão estar aptos a se candidatarem na DAL ao 

credenciamento para fabricar e/ou comercializar o uniforme B1. 

 

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DO UNIFORME B1 

 

2.1. Poderão ser credenciadas para fabricar, vender e revender o Novo Uniforme B1, 

pessoas físicas e jurídicas que forem cadastradas junto à SEPLAG e credenciadas 

junto à DAL 6. 

2.2. Não será autorizado o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, para 

fabricar, vender e revender o Novo Uniforme B1, após o período de inscrição 

estipulado neste edital. Para estes interessados o credenciamento será reaberto 

depois de finalizado todo processo de desenvolvimento de testes e adequações 

necessárias ao Novo Uniforme B1, conforme os prazos estipulados neste edital. 

2.3. A participação neste credenciamento implicará na aceitação integral e irrestrita 

das condições estabelecidas neste Edital. 

2.4. Os participantes deste credenciamento deverão fornecer à PMMG por 

intermédio da DAL 6, 12 conjuntos completos do Novo Uniforme B1 conforme item 

6.3 deste edital, para que sejam testados por policiais militares em todo o Estado.c. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O processo de credenciamento do uniforme, denominado “Novo Uniforme B1” 

será composto por sete etapas: 

  

3.1 a) Etapa 1 – Inscrição 
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- Preenchimento completo dos dados cadastrais da pessoa física ou jurídica 

solicitando participação no referido certame. 

 

- Envio das declarações devidamente preenchidas e assinadas. 

 

3.1 b) Etapa 2 – Disposições Gerais da Habilitação 

 

- Atualização dos dados junto à SEPLAG e à DAL 6. 

 

- Envio de toda a documentação exigida neste Edital, conforme cronograma 

constante do item 11 deste edital. 

 

- Análise e homologação da documentação da habilitação jurídica, regularidade fiscal 

e divulgação do resultado. 

  

 

3.1 c) Etapa 3 – Entrega das amostras dos conjuntos dos 3 modelos de 

Uniforme B1 para a avaliação e testes. 

 

  - Primeiramente será enviado à Seção de Fardamento - DAL6, dentro do prazo 

estipulado neste Edital pelos inscritos como fabricantes 01 exemplar de cada 

conjunto conforme anexos de I a VI, que serão avaliados pela DAL 6 que emitirá a 

qualificação técnica das amostras/fornecedor. Os fabricantes que tiverem seus 

protótipos dos 03 modelos aprovados serão autorizados a produzir as peças que 

serão enviadas para os testes. 

 

  - Entrega à Seção de Fardamento - DAL6, por todos os inscritos (fabricantes e 

revendedores) das amostras dos 12 conjuntos de uniformes, dentro do prazo 

estipulado neste Edital e em conformidade com as especificações dos anexos de I a 

VI. Após serem avaliados pela DAL 6 esta que emitirá a qualificação técnica das 

amostras/fornecedor e modelos aprovados serão enviados para os testes. Aqueles 

que tiverem a amostra reprovada serão automaticamente desclassificados do 

processo.  

 

-  Serão testados 03 modelos diferentes de uniforme durante um período de 6 meses 

denominado Teste para Definição de Modelo. 

 

 

3.1 d) Análise dos relatórios pela DAL 6 

 

- As Unidades contempladas com os uniformes para avaliação deverão condensar 

os relatórios daqueles que realizaram os testes, conforme o item 11.1 deste certame. 

 

- Adequação e ajuste nas modelagens e tecido dos protótipos, se necessário, após 

análise e avaliação dos relatórios encaminhados à DAL. 
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3.1 e) Definição do modelo aprovado 

 

- Nesta etapa, a DAL após analise dos relatórios decidirá pela aprovação ou não do 

novo modelo do Uniforme B1. 

 

 - Definição do modelo final. 

 

 

3.1 f) Especificações e modelagens – DAL 6 

 

- Confecção das especificações finais e modelagem do novo Uniforme Operacional 

B1 

 

- Distribuição das especificações e modelagens aprovadas para os credenciados 

fabricantes que participaram do certame. 

  

3.1 g) Período de transição 

 

 - O período de transição será ocorrerá em 24 meses, período no qual o novo 

uniforme já poderá ser comercializado. 

 

- Emissão de uma autorização própria para a confecção aos fabricantes 

participantes do certame para venda e/ou revenda do Novo Uniforme B1. 

 

- O período de transição será iniciado após a divulgação do início da 

comercialização do Novo Uniforme B1, e durante este período NÃO será autorizado 

o credenciamento de quaisquer outros interessados na fabricação, comercialização, 

ou revenda do Novo Uniforme B1 que não tenham participado deste certame, 

conforme cronograma constante neste Edital. 

 

 

4 – DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Os interessados que desejarem participar do processo de credenciamento para 

o Uniforme B1 deverão efetuar sua inscrição no período de 12/06/2017 a 

30/06/2017, diretamente na DAL 6, Seção de Fardamento ou encaminhar para 

seção a solicitação de inscrição com as declarações devidamente preenchidas e 

assinadas. As inscrições serão feitas por CNPJ ou CPF. As empresas que não forem 

filiais e possuírem CNPJ diferentes também deverão seguir as regras constante 

deste edital. 

4.2. O presente credenciamento será destinado apenas aos interessados em 

fabricar, vender e/ou revender, o Novo Uniforme B1. 
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4.3. Caberá ao inscrito informar no ato da inscrição se é fabricante ou revendedor do 

referido uniforme que será fornecido, conforme declaração constante deste edital. 

Também deverá informar os seus dados cadastrais com posterior entrega dos 

protótipos, no total de 12 conjuntos, que serão testados pelos policiais militares. 

 

4.4 Os interessados inscritos como fabricantes deverão entregar no ato de sua 

inscrição uma tabela constando os valores máximos de cada peça de repasse ao 

lojista credenciado a serem praticados durante todo o período de transição (24 

meses) podendo estes anualmente serem corrigidos pelo INPC. Após esta 

atualização nova tabela de preços deve ser remetida DAL para avaliação. O não 

cumprimento desta regra implicará no descredenciamento do fabricante.   

 

4.5. A DAL – PMMG não se responsabiliza por inscrição não recebida dentro do 

prazo estipulado, por motivos de ordem técnica em computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas de entrega 

dos correios, bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

4.6. Após finalização da inscrição não será permitida a alteração dos dados 

apresentados. 

4.7. Os inscritos deverão indicar, no mínimo 2(dois) sócios ou responsáveis com 

seus respectivos contatos telefônicos e email para que estejam em condições de 

receber quaisquer informações necessárias à divulgação deste edital de 

credenciamento. 

4.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade 

do(s) interessados(s), dispondo a DAL do direito de excluir deste processo de 

credenciamento todos aqueles que não preencherem os dados cadastrais solicitados 

de forma completa e correta. 

 

5 – DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1.1 A etapa de habilitação jurídica e qualificação técnica são eliminatórias e 

consiste na análise documental dos inscritos no processo de credenciamento e na 

análise das amostras apresentadas. 

 

5.1.2- O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento 

(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento 

e Gestão – SEPLAG, conforme Decreto 45.902 de 27/01/2012, poderá apresentá-lo 

para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido 

para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. 

Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento 
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não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento 

exigido para este certame com a validade em vigor e, em nenhuma hipótese será 

permitida a apresentação de protocolos em substituição aos documentos exigidos.  

5.1.3- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pela 

equipe da DAL 6 responsável  ou por membros de sua equipe de apoio, no momento 

da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo 

de imprensa apropriado. 

5.1.4 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 

prova. 

5.1.5 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 

inabilitado. 

5.1.6- O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do inscrito. 

 

5.2 -   REGULARIDADE JURÍDICA 

 

5.2.1. - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

5.2.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

5.2.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

5.2.4 - Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.3 - REGULARIDADE FISCAL 

5.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda - CNPJ; 

5.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

5.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

da sede do licitante; 
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5.3.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), fornecida pelo órgão 

competente da Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2º do art. 642-A da CLT, será 

aceita Certidão Positiva com Efeito de Negativa; 

5.3.5 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

5.3.6 - Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - 

INSS, ou prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, 

quando em litígio. 

5.3.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à 

comprovação da regularidade fiscal. 

5.3.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, para a devida e necessária regularização, contados a partir da data 

estipulada no cronograma deste certame, observando o disposto no artigo 110 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21Jun93. 

5.3.9 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 

efeitos de negativas. 

5.3.10 - A não regularização da documentação, no prazo deste edital, implicará a 

decadência do direito à participação neste Certame. 

 

5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor do domicílio da pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data 

prevista para entrega da documentação, de acordo com o inciso II do artigo 31 da 

Lei Federal nº 8.666/93 c/c os ditames da Lei Federal nº 11.101/05. 

 

5.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.5.1 Para este edital, a qualificação técnica se dará na Etapa 3 com o envio pelos 

fabricantes de 01 amostra de cada conjunto de uniforme B1 previsto neste edital, na 

qual será realizada a análise de cada peças dos 03 modelos de uniforme 

apresentados, para a verificação de conformidade com as especificações definidas 

neste edital.  

 

5.5.2 As peças que não estiverem dentro das especificações deverão ser corrigidas 

e reapresentadas no prazo estipulado conforme cronograma. Se ainda assim 

estiverem em desconformidade com o estipulado nos Anexos de I a VI o inscrito será 

de pronto eliminados. 
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5.5.3 É obrigatória a apresentação das peças referentes aos 3 modelos propostos 

neste edital 

 

5.5.4 A DAL não se responsabilizará por extravio ou por atrasos durante o processo 

de envio das peças para testes, e nem o desacordo com especificações definidas. 

Caso isso ocorra, o inscrito será eliminado. 

 

5.5.5 Os documentos e peças apresentadas fora do prazo definido neste Edital 

implicará na reprovação do inscrito ao certame. 

 

5.6  - DECLARAÇÕES 

Declaração de que o licitante fabricará ou revenderá as peças apresentadas para 

teste, declaração de que não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com 

o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Estadual; e declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 

anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos 

realizando qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro 

de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. As declarações serão 

conforme modelos a seguir: 
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DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

        A empresa.........................................................., CNPJ nº ......................................, 

e email..........................................representada por  ........................................................  

declara, que esta se inscrevendo como: 

 

MODELO DE UNIFORME  A 

Calça:                 Fabricante       Revendedor 

Gandola:       Fabricante       Revendedor 

 

MODELO DE UNIFORME  B 

Calça:                 Fabricante       Revendedor 

Gandola:       Fabricante       Revendedor 

 

MODELO DE UNIFORME  C 

Calça:                 Fabricante       Revendedor 

Gandola:       Fabricante       Revendedor 

 

COBERTURA 

Boné Preto:                 Fabricante       Revendedor 

 

                  Que os representantes ou sócios abaixo qualificados estão autorizados a 

receberem qualquer informação ou divulgação referente a este edital. 

 

1 - Nome:................................................................................................................... 

     Email:.................................................... Telefone................................................. 

2 - Nome:................................................................................................................... 

     Email:.................................................... Telefone................................................. 

 

Data e local 

_________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Data e local 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

 

Data e local 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

6 – ENTREGA DAS AMOSTRAS DOS CONJUNTOS DOS 3 MODELOS DE 

UNIFORME B1 PARA A AVALIAÇÃO E TESTES. 

 

6.1 Nesta etapa, primeiramente, os credenciados inscritos como fabricantes 

enviarão à Seção de Fardamento - DAL6, (01) um exemplar de cada conjunto de B1, 

apresentados conforme os anexos de I a VI, para serem avaliados como protótipos 

pela DAL 6 que emitirá o laudo de qualificação técnica das amostras/fornecedor 

autorizando a estes fabricantes aprovados a produzirem as peças que serão 

enviadas para os testes.  

 

 6.2  Entrega à Seção de Fardamento - DAL6, por todos os inscritos ( fabricantes e 

revendedores) das amostras dos 12 conjuntos de uniformes, juntamente com a nota 

fiscal, dentro do prazo estipulado neste Edital e em conformidade com as 

especificações dos anexos de I a VI. Após serem avaliados pela DAL 6 esta que 

emitirá o atestado de qualificação técnica das amostras/fornecedor e os modelos 

aprovados serão enviados para os testes.  

 

6.3 Serão testados 03 modelos diferentes de uniforme. Os conjuntos serão 

compostos por 01 boné, 01 gandola e 01 calça e serão entregues nos quantitativos 

abaixo enumerados: 
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 05 Peças do Conjunto A (Anexo I) 

 05 Peças do Conjunto B (Anexo II) 

 02 Peças do Conjunto C (Anexo III) 

 

6.4 As calças e os bonés que compõem os conjuntos são todos no mesmo 

modelo, variando apenas as gandolas de cada conjunto, conforme as especificações 

em anexo. 

 

6.5 Os conjuntos serão testados durante um período de 06 (seis) meses. -  Teste 

para Definição de Modelo.. 

 

6.6 Os conjuntos poderão ser entregues diretamente na DAL 6 ou serem 

encaminhados via correio para o endereço: Av. Amazonas Nr 6745 bairro Nova 

Gameleira, Belo Horizonte – MG – CEP 30.510-000. DAL 6 , Seção de Fardamento. 

 

6.7 Os inscritos fabricantes que tiverem as amostras reprovadas na primeira 

entrega dos protótipos receberão um laudo contendo as alterações que devem ser 

corrigidas para a entrega das amostras.   

 

6.8 Os inscritos serão aprovados somente se os três modelos de uniforme B1 

estiverem de acordo com as especificações.  

 

6.9 Os inscritos como fabricantes que mesmo após terem recebidos as correções 

que deveriam ser feitas após a entrega das primeiras amostras entregarem as peças 

em desacordo com as especificações serão desclassificados. 

 

6.10 Os inscritos como revendedores deverão verificar quais fabricantes tiveram 

suas amostras aprovadas para poderem fornecê-las. 

  

6.11 Para fins de padronização, na fase de testes, somente serão aceitos tecidos 

das empresas têxteis abaixo relacionadas pelo fato de estas já terem sido 

homologadas pela DAL. 

 

6.12 Abaixo segue relação das empresas que apresentarem as amostras que 

serviram de referência para as especificações deste Edital e que já estão aptas a 

fornecer em amostra dos uniformes já prontos  para os revendedores caso estes 

desejem, ou estão aptos a fornecerem a matéria prima que será utilizada para a 

confecção dos  protótipos.  

 

A) BONÉS 

 

EMPRESA KIKER CONFECÇÕES 

Av Francisco Kitano, 605 – Pq. Indl Norte, Apucarana – Paraná - Cep 86.806-385. 

Telefone (43) 3420-1800. Representante Emerson Dalossi Email: 

dalossi@kickerdobrasil.com.br 

mailto:dalossi@kickerdobrasil.com.br
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B) GANDOLAS DO CONJUNTO A e B 

 

EMPRESA INVICTUS TACTICAL & OUTDOOR 

Av das Universidades, nr 505, Palhoça – Santa Catarina – Cep 

Telefone (48) 3442-4474, 0800 643 5852. Representante Danusa Rosa 

 

 

C) CALÇA DO CONJUNTO A, B, C 

 

EMPRESA INVICTUS TACTICAL & OUTDOOR 

Av das Universidades, nr 505, Palhoça – Santa Catarina – Cep 

Telefone (48) 3442-4474, 0800 643 5852. Representante Danusa Rosa 

 

 

D) MALHA UTILIZADA NAS GANDOLAS DO CONJUNTO A, B 

 

EMPRESA INVICTUS TACTICAL & OUTDOOR 

Av das Univercidades, Nr 505, Palhoça – Santa Catarina – Cep 

Telefone (48) 3442-4474, 0800 643 5852. Representante Danusa Rosa 

 

ALIANÇA TEXTIL 

Rua Goitacazes, Nr 1317 barro preto Belo Horizonte – MG, CEP 30190-051 

Fone (31) 3207-7080 Representante Bruno de Castro e Oliveira 

 

 

E) TECIDO EM RIP STOP UTILIZADO NAS GANDOLAS A, B, C NAS CALÇAS 

 

CEDRO TEXTIL 

Endereço: Rua Paraíba, 337- 6º andar – Bairro Funcionários – Belo Horizonte – MG 

Cep.: 30.130-140 Tel.:(031) 3235.5271 

 

SANTANENSE WORKWEAR 

Endereço: Rua Aimorés, Nr 981, Bairro Funcionário - Belo Horizonte - Minas Gerais 

CEP: 30140 071  Tel: 31 2129.9961 | 31 2129.9841 

 

SANTISTA TEXTIL 

Endereço: Av. Maria Coelho Aguiar, 215- BL A 2º andar– Bairro Jardim São Luiz São 

Paulo – SP  Cep.: 05.804.900 Tel.:(011) 3748.0000 

 

ALIANÇA TEXTIL 

Rua Goitacazes, Nr 1317, Bairro Barro Preto Belo Horizonte – MG, CEP 30190-051 

Fone (31) 3207-7080 Representante Bruno de Castro e Oliveira 
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7 – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS PELA DAL 6 

 

Finalizado os testes práticos dos uniformes serão confeccionados pelos testadores 

relatórios específicos que serão encaminhados à DAL. 

 

 

8 – DEFINIÇÃO DO MODELO APROVADO 

 

Nesta etapa, a DAL definirá o modelo a ser utilizado como novo uniforme 

operacional da PMMG, propondo ao Comando Geral sua homologação em 

regulamento próprio. 

 

 

9 – CONFECÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MODELAGENS 

 

9.1 Após a homologação do novo modelo de B1, caso seja necessário, as 

especificações do modelo aprovado serão atualizadas. 

 

9.2 Serão confeccionados as modelagens do novo B1 para a padronização dos 

tamanhos existentes. 

 

9.3 Caso não haja aprovação e homologação dos protótipos testados o modelo do 

Uniforme B1 manter-se-á o mesmo. 

 

 

10 – DIVULGAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÔES E MODELAGENS APROVADAS 

  

10.1 Nesta etapa haverá a distribuição das especificações e modelagens para os 

credenciados fabricantes participantes deste processo. E a autorização 

comercialização dos uniformes. 

 

10.2 Tal informação será amplamente divulgada, bem como os prazos para 

adequação das lojas e substituição das peças pelos usuários. 

 

10.3 Durante a Etapa 7, o uniforme passará pela fase de adaptação e transição e 

durante o período de 24 meses não será aberto credenciamento do Novo Uniforme 

B1 para quaisquer outros interessados em fabricar, comercializar, ou revender, que 

não tenham se inscrito inicialmente. 

 

10.4 A etapa de transição será de 24 meses a partir da data de homologação do 

novo uniforme B1. 
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11. CRONOGRAMA 

 

 11.1. Os resultados das etapas ou qualquer alteração neste Edital serão divulgados 

pela DAL via email, conforme segue: 

 

FASES PRAZO 

PUBLICAÇÂO DO EDITAL 09/06/2017 

1 – Inscrição: período de inscrição com envio da 

documentação de regularidade jurídica, fiscal 

qualificação econômico-finaceira. 

De 12/06/2017 a 30/06/2017 até as 

16h00 

2 – Análise da documentação De 03/07/2017 a 05/07/2017 

3 – Divulgação do resultado da análise 

documentação  
De 05/07/2017 até 17h00 

4 – Entrega da amostra de um conjunto de 

cada modelo de fardamento para análise pelos 

inscritos como fabricantes. 

Até dia 04/08/2017 às 16h00 

5 – Análise das amostras de um conjunto de 

cada modelo de fardamento fornecidas pelos 

inscritos como fabricantes. 

De 07/08/2017 a 09/08/2017 

6 – Divulgação do Resultado das Amostras dos 

fabricantes: 
10/08/2017 até às 17h00 

7 – Nova entrega das amostras: entrega das 

amostras que necessitaram ser corrigidas por 

estarem em desacordo com as especificações.  

21/08/2017 até 16h00 

8 – Análise e divulgação do Resultado final das 

amostras corrigidas pelos fabricantes: 
25/08/2017 até às 17h00 

9 – Entrega dos 12 Conjuntos de B1: pelos 

inscritos como fabricantes e/ou revendedores 
Até 15/09/2017 às 16h00 

10 – Entrega dos protótipos à unidades para 

distribuição. 
De 19/09/2017 a 21/09/2017  

9 – Período dos Testes De 25/09/2017 até 16/03/2018 

10 - Analise Dos Relatórios – DAL6 Até 29/03/2018 

11 - Definição do Modelo Aprovado 30/03/2018 

12 – Confecção de especificação e modelagem 

final 
 Até 17/05/2018 

13 – Divulgação da especificação e modelagem 

final para os fabricantes. 
Até 18/05/2018 
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12. DESCREDENCIAMENTO E SUSPENSÃO  
 
12.1. O credenciado será descredenciado para a confecção, venda e/ou revenda do 
Novo B1 quando:  
 
12.1 a) Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas neste Edital de 
Credenciamento;  

12.1 b) Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, 
documentos que contenham informações inverídicas;  

12.1 c) Fabricar, fornecer ou revender o uniforme B1 para qualquer outra empresa que 
não tenha participado deste edital ou sem a prévio conhecimento ou autorização da DAL 
conforme as regras deste edital. 
12.1 d) Descumprir as normas previstas no Decreto nr 46.051 de 19 de setembro de 
2012 que regulamenta as normas de comercialização do vestuário da PMMG 
 
12.2. As pessoas físicas ou jurídicas descredenciadas pelos motivos acima ficarão 
impedidas de se credenciarem novamente para a comercialização do Novo Uniforme B1 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de comunicação do 
descredenciamento.  
 
12.3. Após o recebimento da Notificação a empresa credenciada terá 5 (cinco) dias úteis 
para apresentar pedido de reconsideração à penalidade aplicada.  
 
12.4. A DAL analisará o pedido e decidirá sobre a manutenção ou não da penalidade.  
 
12.5. O credenciado poderá requerer ao DAL, sua inativação temporária ou seu 
descredenciamento, mediante solicitação formal 
 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. A participação neste credenciamento importa na aceitação integral e irrestrita das 
normas contidas neste Edital. 
  
13.2. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral 
daqueles que deixarem de satisfazer às exigências estabelecidas neste edital de 
credenciamento.  
 
13.3. O representante legal, pessoa física ou jurídica, é responsável, em qualquer 
época, pela fidelidade e legitimidade das informações e pelos documentos 
apresentados.  
 
13.4. Integram este Edital de Credenciamento os seguintes anexos contendo as 
especificações abaixo enumeradas.: 
 
Anexo I Gandola Conjunto A – Gandola de Manga Curta e Dry Fit 
Anexo II Gandola Conjunto B – Gandola de Manga Comprida e Dry Fit 
Anexo III Gandola Conjunto C – Blusão Safari 
Anexo IV Calça Masculina 
Anexo V Calça Feminina 
Anexo VI Boné Preto 
Anexo VII Regiões de Polícia Militar  
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ANEXO I 

 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

GANDOLA (“COMBAT SHIRT”) MANGAS 
CURTAS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
001/2017 

 
1. Descrição da Camisa de Combate (“Combat Shirt”) 
1.1 Camisa de Combate (“Combat Shirt”) com o corpo confeccionado em malha 
mista de algodão e poliéster  e gola e mangas em tecido plano “Ripstop”, cor cáqui; 
 
- Gola: 

1.2 Gola com pé de gola e colarinho de pontas acentuadas em tecido Ripstop. Com 
comprimento variável L3 medindo 4,0 cm no meio das costas e 6,0 cm nas 
extremidades. Pé de gola com largura constante de 3,0 cm e com comprimento 
variável L4. Abertura do decote proporcionada por zíper sintético com trava 
automática, na cor cáqui, medindo 18,0 cm de comprimento (cursor de ponta 
emborrachada com a logo PMMG). Contra vista ou proteção da abertura com 2,5 cm 
de largura por 21,5 cm de comprimento. Pontas das golas com fechos de contato 
(velcro) tipo fêmea na cor cáqui aplicados (ver figuras 2, 4 e 5); 1.3 Gola e pé de 
gola entretelados, com entretela termocolante de acabamento firme, 100% algodão 
com aproximadamente 220g/m² ± 10 g/m2 (polietileno de alta densidade). Pontas das 
golas com fechos de contato (velcro) tipo fêmea na cor cáqui aplicados na face 
externa e na face interna. Fechos de contato com 4,0 cm de comprimento e 2,5 cm 
de largura (ver figuras 2, 4 e 5); 
 
- Mangas: 

1.4 Mangas curtas tipo raglã em tecido Ripstop e bainhas com 2,5 cm de largura (ver 
figura 2 e 3);  
1.5 Mangas com aplicações de emblema e bandeira. O Emblema deve ser 
posicionado na manga esquerda do usuário a 22,0 cm da base da gola. A Bandeira 
deve ser posicionada na manga direita do usuário a 26 cm da base da gola (ver 
figura 7); 
 
- Corpo e Recortes laterais: 

1.6 Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha, que se prolonga da 
bainha da peça até um pouco além das axilas. Este recorte tem comprimento 
variável e 10,0 cm de largura na barra e cava (ver figuras 2, 3 e 6); 
1.7 Corpo Frente com aplicação de fecho de contato (velcro)  fêmea (lado macio) na 
altura do peito, no lado direito do usuário, com 12,0 cm de comprimento e 2,5 cm de 
largura (ver figuras 2, 3 e 4); 
 
1.8 Bainha da barra: bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3). 
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2.  Desenho Técnico 
- Camisa de Combate – Masculina 
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- Camisa de Combate – Masculina 
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- Camisa de Combate – Feminina 
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- Camisa de Combate – Feminina 
 
 
 

 
Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 

 
 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
 

 
 
 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (conclusão) 
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3. Dimensões Masculinas (Medidas do produto acabado) 
 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas MASCULINA 

TABELA Tamanhos 

Medidas Básicas P M G GG EG 

TÓRAX (2,5 cm abaixo 

recorte cava) 
54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 

CINTURA (25 cm acima 

barra) 
45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 

COMPRIMENTO DA FRENTE 65,0 67,0 69,0 71,0 74,0 

COMPRIMENTO TOTAL 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 

CENTRO FRENTE 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 

CENTRO COSTAS 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 

LARGURA DA BARRA 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 

COMPRIMENTO DE MANGA 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 

ABERTURA MANGA 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 

RECORTE LATERAL 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 

 
 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns MASCULINA 
 

TABELA Tamanhos  

Medidas Comuns P M G GG EG 

L1 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 

L2 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 

L3  46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 

L4  44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 
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3. Dimensões Femininas (Medidas do produto acabado) 
 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas FEMININA 

TABELA Tamanhos 

Medidas Básicas P M G GG EG 

TÓRAX (2,5 cm abaixo 

recorte cava) 
46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 

CINTURA (25 cm acima 

barra) 
42,0 44,0 46,0 48,0 51,0 

COMPRIMENTO DA FRENTE 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

COMPRIMENTO TOTAL 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

CENTRO FRENTE 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 

CENTRO COSTAS 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 

LARGURA DA BARRA 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 

COMPRIMENTO DE MANGA 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 

ABERTURA MANGA 13,0 14,5 16,0 17,5 19,0 

RECORTE LATERAL 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 

 
 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns FEMININA 
 

TABELA Tamanhos  

Medidas Comuns P M G GG EG 

L1 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 

L2 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 

L3  43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

L4  42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 
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ANEXO II 

 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

CAMISA (“COMBAT SHIRT”) MANGAS 
LONGAS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
002/2017 

 

1. Descrição da Camisa de Combate (“Combat Shirt”) 
1.1 Camisa de Combate (“Combat Shirt”) com o corpo confeccionado em malha 
mista de algodão e poliéster e gola e mangas em tecido plano “Ripstop”, cor cáqui; 
- Gola: 
1.2 Gola com pé de gola e colarinho de pontas acentuadas em tecido Ripstop. Com 
comprimento variável L3 medindo 4,0 cm no meio das costas e 6,0 cm nas 
extremidades. Pé de gola com largura constante de 3,0 cm e com comprimento 
variável L4. Abertura do decote proporcionada por zíper sintético com trava 
automática, na cor cáqui, medindo 18,0 cm de comprimento (cursor de ponta 
emborrachada com a logo PMMG). Contra vista ou proteção da abertura com 2,5 cm 
de largura por 21,5 cm de comprimento. Pontas das golas com fechos de contato 
(velcro) tipo fêmea na cor cáqui aplicados (ver figuras 2, 4 e 5); 
1.3 Gola e pé de gola entretelados, com entretela termocolante de acabamento 
firme, 100% algodão com aproximadamente 220g/m² ± 10 g/m2 (polietileno de alta 
densidade). Pontas das golas com fechos de contato (velcro) tipo fêmea na cor cáqui 
aplicados na face externa e na face interna. Fechos de contato com 4,0 cm de 
comprimento e 2,5 cm de largura (ver figuras 2, 4 e 5); 
- Mangas: 

1.4 Mangas tipo raglã em tecido Ripstop. Punhos com 2 pregas de 2 cm de 
profundidade cada e abertura de carcela de 10,0 cm, ajustados por fecho de contato 
(velcro). Carcela pronta com 16,0 cm de comprimento e 3,0 cm de largura, 
terminando em ponta (ver figuras 2, 3 e 6); 
1.5 Punhos das mangas entretelados e medindo 9,0 cm de largura. No punho, de 
um dos lados é fixada a tira de fecho de contato (velcro) tipo fêmea (lado macio), na 
cor cáqui, com comprimento de 12,0 cm por 5,0 cm de largura e será fixada na parte 
da frente do punho, a 2,0 cm de distância da costura de fechamento da manga. Para 
fechamento, do lado oposto, uma aplicação de fecho de contato tipo macho (áspero) 
com 5,0 cm por 5,0 cm (ver figuras 2, 3 e 6); 

1.6 Mangas com aplicações de emblema e bandeira. O Emblema deve ser 
posicionado na manga esquerda do usuário a 22,0 cm da base da gola. A Bandeira 
deve ser posicionada na manga direita do usuário a 26 cm da base da gola (ver 
figura 8); 
 
- Corpo e Recortes laterais: 

1.7 Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha, que se prolonga da 
bainha da peça até um pouco além das axilas. Este recorte tem comprimento 
variável e 10,0 cm de largura na barra e cava (ver figuras 2, 3 e 7); 
1.8 Corpo Frente com aplicação de fecho de contato (velcro)  fêmea (lado macio) na 
altura do peito, no lado direito do usuário, com 12,0 cm de comprimento e 2,5 cm de 
largura (ver figuras 2, 3 e 4); 
1.9 Bainha da barra: bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3). 



29 

 
2.  Desenho Técnico 
- Camisa de Combate Manga Comprida – Masculina 
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2. Desenho Técnico  
- Camisa de Combate Manga Comprida – Masculina 
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2.  Desenho Técnico 
- Camisa de Combate Manga Comprida– Feminina 
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2. Desenho Técnico  
Camisa de Combate  Manga Comprida– Feminina 
 
 
 

 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 

 
Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas em cm 
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2.  Desenho Técnico (continuação) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas em cm 
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2.  Desenho Técnico (conclusão) 
 
 

 
 
 
 
 
 



38 

 

3. Dimensões MASCULINAS (Medidas do produto acabado) 
 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas MASCULINAS 

TABELA Tamanhos 

Medidas Básicas P M G GG EG 

TÓRAX (2,5 cm abaixo 

recorte cava) 
54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 

CINTURA (25 cm acima 

barra) 
45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 

COMPRIMENTO DA FRENTE 65,0 67,0 69,0 71,0 74,0 

COMPRIMENTO TOTAL 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 

CENTRO FRENTE 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 

CENTRO COSTAS 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 

LARGURA DA BARRA 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 

COMPRIMENTO DE MANGA 76,0 77,0 80,0 84,0 86,0 

PUNHO 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

RECORTE LATERAL 63,0 65,0 67,0 69,0 69,0 

 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns MASCULINAS 
TABELA Tamanhos  

Medidas Comuns P M G GG EG 

L1 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 

L2 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 

L3  46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 

L4  44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 
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3. Dimensões FEMININAS (Medidas do produto acabado) 
 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas FEMININAS 

TABELA Tamanhos 

Medidas Básicas P M G GG EG 

TÓRAX (2,5 cm abaixo 

recorte cava) 
46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 

CINTURA (25 cm acima 

barra) 
42,0 44,0 46,0 48,0 51,0 

COMPRIMENTO DA FRENTE 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

COMPRIMENTO TOTAL 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

CENTRO FRENTE 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 

CENTRO COSTAS 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 

LARGURA DA BARRA 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 

COMPRIMENTO DE MANGA 71,0 72,0 75,0 79,0 81,0 

PUNHO 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 

RECORTE LATERAL 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 

 
 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns FEMININAS 

TABELA Tamanhos  

Medidas Comuns P M G GG EG 

L1 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 

L2 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 

L3  43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

L4  42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 
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ANEXO III 

 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

BLUSÂO TIPO SAFARI 
MASCULINO E FEMININO  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
003/2017 

 
1. Objeto  
 

Blusão tipo safári  
 
2. Aplicação 
 
B1 (Uniforme para o Policiamento Ostensivo); 
   
3. Características Gerais 
 
Confeccionado em tecido sarja RipStop composto de 67% Poliéster e 33% Algodão 
na cor caqui padrão da PMMG..  
 
3.1.1 Blusão com dois bolsos chapados na parte superior com uma inclinação de 25 
graus em relação à vista dianteira; 
3.1.2 Os dois bolsos dianteiros superiores possuem portinholas sobre os mesmos, 
sendo que acima do bolso direito de quem veste haverá um velcro na cor preta para 
aplicação de tarjeta; 
3.1.3 Frente abotoada por seis botões personalizados PMMG, sendo um no pé de 
gola, costas da blusa com pala em tecido duplo, com pregas tipo fole partindo do 
ombro até a bainha contendo nas laterais (linha da cintura), dois travetes horizontais 
na costura do reforço interno de forma a prender os foles. Platina nos ombros;  
3.1.4 As pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina de uma 
agulha ponto fixo e devem ficar soltas até bainha da blusa, com exceção na parte 
onde passa o cadarço; 
3.1.5 Mangas compridas com reforço externo nos cotovelos e abertura pespontada 
com máquina de uma agulha ponto fixo com velcro para fechamento dos punhos;  
3.1.6 Gola com bicos de cantos vivos com botão no pé de gola para fechamento; 
3.1.7 Cintura com aplicação de reforço interno pespontado com máquina de uma 
agulha ponto fixo com início/fim próximo às vistas com cadarço para ajuste; Exceto 
para o Uniforme B7 que não possui cadarço para ajuste. 
3.1.8 Aviamentos: As linhas utilizadas para a confecção será na cor caqui.  
3.1.9 Os botões deverá ser na cor caqui. 
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Vista da frente do blusão 

 
 
Vista da Traseira do Blusão   
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4 Características Específicas 
 
4.1. Bolso Superior  
4.1.1 Os bolsos superiores, com medidas de 165mm de altura x 150mm de largura, 
são chapados e costurados com máquina de duas agulha ponto fixo; sendo o canto 
esquerdo (de quem veste) do bolso direito e o canto direito (de quem veste) do bolso 
esquerdo posicionados a 30mm acima da acima da costura da cava e a 70mm da 
vista da frente;  
4.1.2 Os bolsos superiores possuem velcros para fechamento, em toda sua 
extenção, sendo posicionados com uma inclinação de 25 graus ± 5 graus em 
relação a vista, inclinação esta, sendo feita no sentido anti-horário no bolso esquerdo 
(de quem veste) e horário no bolso direito (de quem veste);  
4.1.3 Bolsos superiores com pregas fêmeas ao centro com travetes nas 
extremidades.  

 
4.2 Portinhola do Bolso Superior . 
4.2.1 Portinholas em tecido duplo, com os cantos seccionados, pespontadas, 
costuradas à blusa com máquina de duas agulhas, ponto fixo (bitola 6,4mm), 
posicionada com sua borda superior paralela por toda a largura e acima 15mm da 
borda superior do bolso; 
4.2.2 Possui velcro na portinhola.   
 
4.3 Cadarço  
4.3.1 Cadarço 100% poliéster na cor caqui, arredondado, acabamento na ponta 
através de nó; 
4.3.2 Cadarço interno para ajuste. 
  
4.4 Gola  
4.4.1 Gola em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 75 ± 5 
graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm); 
4.4.2 Costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto fixo, com 
inserção da etiqueta de identificação no centro. 
 
4.5 Reforço externo do cotovelo  
4.5.1 Reforço quadrado, costurado externamente com máquina de duas agulhas  
ponto fixo, na altura do cotovelo, tendo 200mm de largura e comprimento. Possui 
costuras diagonais com inclinação de 45° que se cruzam perpendicularmente com 
uma distância de 45mm entre cada linha paralela. 
 
4.6 Manga 
4.6.1 Mangas compridas com reforço na altura do cotovelo distante de 10mm da 
ponta da carcela;  
4.6.2 Punho das mangas em tecido duplo e abertura com carcela do mesmo tecido, 
pregada a peça com máquina uma agulha e pespontada com máquina de duas 
agulhas ponto fixo;  
4.6.3 Carcela da manga com bico de canto vivo, medindo 25mm de largura e 
180mm de comprimento, com pesponto decorativo na posição horizontal a uma 
distância de 55mm do bico da mesma (Fig 8).  
4.6.4 Duas pregas de 20mm de profundidade cada, voltadas para trás, com uma 
distância de 30mm da carcela.   
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4.7 Bolso da Manga  
4.7.1 Bolso com revel e bolso sobreposto com portinhola e velcro. Velcro com 
medidas de 45mm x 70mm; 
4.7.2 Posicionado com sua extremidade superior centralizada com a linha média do 
ombro a uma distância de 130mm;  
4.7.3 Possui 185mm de comprimento e 130mm de largura de forma que seus cantos 
formem um retângulo;  
4.7.4 Possui também um bolso sobreposto porta 2 caneta, com 185mm de 
comprimento e 70mm de largura, e uma costura central que o divide no meio, 
possibilitando o acondicionamento de 02 (duas) canetas;  
4.7.5 Zíper sintético de poliéster, com 185mm de comprimento, pregado no centro do 
bolso, com máquina de uma agulha ponto fixo, ficando o cursor na parte superior 
quando fechado;  
4.7.6 O forro de bolso será o próprio tecido da blusa, e pregado à manga com 
máquina de uma agulha ponto fixo (prendendo parte do reforço do cotovelo).  
 
4.8 Detalhes do Bolso da Manga  
4.8.1 Bolso com quatro cantos vivos com pregas voltadas para o zíper e na lateral 
direita;  
4.8.2 A borda da prega e fole será pespontado com uma máquina de 01 agulha 
ponto fixo;  
4.8.3 A profundidade da prega e fole é de 20 mm;  
4.8.4 A lateral do bolso voltada para as costas é tipo fole, com profundidade de 30 
mm também;  
4.8.5 O bolso deve ser costurado à manga com máquina de duas agulhas ponto fixo 
(bitola 6,4mm) e deve ficar centralizado em relação a costura do ombro, com sua 
borda superior a uma distância de 130mm para todos tamanhos; 
4.8.6 O bolso possui sua abertura através de zíper posicionado a uma distância de 
60mm da lateral esquerda, junto da lateral direita do bolso porta caneta;  
4.8.7 Entre a borda direita e o zíper (de quem veste) possui um bolso porta caneta, 
com 70mm de comprimento, e uma costura central que o divide no meio, 
possibilitando o acondicionamento de 02 (duas) canetas, ou uma caneta e uma 
lanterna de pequeno diâmetro;  
4.8.8 O bolso porta caneta possui 185mm de comprimento e 70mm de largura, com 
uma costura central que o divide ao meio em dois compartimentos, cada um para 
acondicionamento para 01 (uma) caneta, com um velcro para fechamento com 
45mm de comprimento x 70mm largura. 
  
4.9 Portinhola 
4.9.1 Portinholas em tecido duplo com cantos vivos pespontados e costuradas à 
manga com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm).  
4.9.2 Posicionada com sua borda superior, entre o zíper e a lateral direita, com 
comprimento de 95mm e largura de 70mm, junto da borda superior do bolso.   
4.9.3 Tendo travetes nos cantos superiores no sentido horizontal.  
4.9.4 Possui velcro para fechamento interno, com 20mm de comprimento e 70mm de 
largura.  
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Fig 10 - Detalhe do Bolso Porta Caneta e Portinhola  
 
4.10 Punhos 
4.10.1 Punhos em tecido duplo, com as pontas embutidas e pespontadas com 
máquina de duas agulhas ponto fixo; 
4.10.2 Duas pregas em cada manga, sendo a primeira a 30mm da carcela da 
manga, voltadas para trás; 
4.10.3 pontas quadradas com fechamento através de velcro.  Velcro medindo 50mm 
de largura e 70mm de comprimento; 
 
4.11 Vistas Internas do Dianteiro  
4.11.1 Vistas dianteiras chuleadas com máquina de overloque na parte interna. A 
vista esquerda (de quem veste) deverá ser em tecido duplo, tipo carcela, com 40mm 
de largura;  
4.11.2 Os caseados do blusão deverão ser feitos na vista interna esquerda da blusa, 
(de quem veste), de modo que não fiquem visíveis externamente, e em número de 
cinco, na posição horizontal (Fig 13);  
4.11.3 Os mesmos deverão ser marcados na vista esquerda (de quem veste) a 
10mm da borda e distantes da seguinte maneira; 
4.11.3.1 Primeiro caseado no pé gola e segundo caseado a 100mm da gola. 
4.11.3.2 sexto caseado a 150mm da bainha da blusa;  
4.11.3.3 Os demais distantes entre si;  
4.11.4 A vista interna caseada é presa ao dianteiro da blusa com costuras em 
máquinas de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) a 45mm da borda. Dianteiro 
esquerdo (de quem veste) pespontado com máquina de duas agulhas ponto fixo 
(bitola 6,4 mm) em sua borda;  
4.11.5 A vista direita (de quem veste) deve ser virada, overlocada internamente e 
pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) e ter seis 
botões dispostos conforme posições dos caseados da vista esquerda (de quem 
veste) e com seus centros a uma distância de 20mm da borda. 
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4.12 Costas 
4.12.1 Costas com pala dupla com costura tipo matelassê, medindo 120 mm de 
altura e tendo seu comprimento de acordo com o tamanho da peça, com duas 
pregas tipo fole nas laterais (voltadas para lateral), com profundidade de 30mm, 
partindo do ombro à 60mm da cava da manga e indo até a bainha, pespontada com 
máquina de uma agulha ponto fixo, sendo que o fole fica preso a costura da bainha; 
4.12.2 Aplicação de dois travetes horizontais em cada prega para fixação do fole 
sobre os pespontos de uma agulha do reforço interno que dá passagem ao cordão 
para ajuste da cintura.  

 
4.13 Ombro 
4.13.1 Fechados com máquina de interloque e pespontado com agulha ponto fixo. 
4.13.2 Para medir o ombro, deve eliminar as dobras e rugas existentes e acomodar 
a blusa com a gola levantada;   
4.13.3 Platinas: Fixas ao  ombro, do mesmo tecido, com 5,5 cm de largura na parte 
fixa e 5,0 cm nas extremidades angulares, que deverão ser presas  por botões de 
poliéster com 04 furos, de 14,0 mm de diâmetro;  
4.14 Reforço Interno do Cadarço para Ajuste da Cintura; 
4.14.1 Reforço interno no mesmo tecido da blusa com largura de 25mm, costurado 
com máquina de uma agulha ponto fixo, sendo que nas suas extremidades serão 
aplicados dois travetes verticais; 
4.14.2 O reforço deverá ter início/fim a 60mm das vistas;  
4.14.3 Cadarço, embutido no reforço interno, deverá possuir acabamento em nó nas 
extremidades, com 150 cm de comprimento para todos os tamanhos.  
 
4.15 Distintivos 
4.15.1 Distintivo Bandeira de Minas Gerais costurado na manga direita de quem 
veste a uma distancia de 40mm da costura do ombro, medindo 50mm de altura x 
70mm de comprimento (formato retangular);  
4.15.2 Distintivo da Corporação (Tiradentes) costurado na manga esquerda de quem 
veste a uma distancia de 40mm da costura do ombro, medindo 75mm de altura x 
75mm de largura (formato triangular);  
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4.15.3 Bordados tipo etiquetas produzidas em teares eletrônicos Jacquard com 
inserção de trama por sistema de agulhas, acabamento de costura periférica 
manual  e recorte manual, fundo em tafetá, composição 100% poliéster. 

 
 

TABELA 1 

 MEDIDAS E TOLERÂNCIAS  - BLUSAO  

 

PONTOS DE MEDIDAS TOLERÂNCIA
S 

NUMERAÇÃO 

  1 2 3 4 5 6 

Colarinho +/- 0,5 cm 41,5 45 45 48 49 50 

Tórax +/- 1,0 cm 56 60,5 62,5 68 71 76 

Costas +/- 1,0 cm 44 48 50,5 54 54 56 

Contorno da cava +/- 1,0 cm 56 60 66 68 74 76 

Cintura +/- 1,0 cm 54 59 62 67,5 70 72 

Quadril +/- 1,0 cm 54,5 59 62,5 67,5 70,
5 

73 

Manga longa s/ punho +/- 1,0 cm 55,5 57 59,5 61 64 64 

Manga longa c/ punho +/- 1,0 cm 62 64 66 62 71 71 

Comprimentos c/ bainha 
feita 

+/- 1,0 cm 72,5 77,5 80 85 88 88 
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Anexo IV  

 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

CALÇA TÁTICA MASCULINA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
004/2017 

 
1. Descrição da Calça Tática - Masculina 
1.1 Calça Masculina confeccionada em tecido plano “Ripstop”, cor cáqui, com 
costuras triplas nas laterais e gancho; 
 
- Cós da calça: 
1.2 Cós reto medindo 4,5 cm de largura com túnel sobreposto de mesmo tecido da 
calça e transpassado nas laterais do dianteiro, com elástico na cor preta medindo 3,0 
cm de largura. O comprimento do túnel é dado pela variável L5. O transpasse do cós 
está localizado na direção da abertura dos bolsos dianteiros frontais e se estande até 
o passante do traseiro (ver figuras 2, 3, 4 e 5); 
1.3 Cós com dois passadores fixados no dianteiro, medindo 3,5 cm de largura e 9,0 
cm de comprimento total e preso à calça com costura reta a 6,5 cm do seu 
comprimento e com moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e nas 
costuras de fixação. Passadores distando L2 em relação ao centro do dianteiro. 
Traseiro com três passadores similares aos dianteiros, sendo um preso no centro do 
cós traseiro e os outros dois fixados nas laterais (ver figuras 2, 3, e 5); 
1.4 Cós com abotoamento transpassado. Ponta do cós (lado esquerdo do usuário) 
com abotoamento feito por um botão de pressão metálico bronze dourado, medindo 
1,7 cm de diâmetro e ponta do cós (lado direito do usuário) com caseado para 
abotoamento feito por um botão de massa com quatro furos na cor cáqui, medindo 
1,5 cm de diâmetro fixado na face interna, na ponta do cós (lado esquerdo do 
usuário) (ver figura 3, 4, 5, 9, 10 e 11); 

- Braguilha e pertingal: 
1.5 Braguilha medindo 4,2 cm de largura e 15,0 cm de comprimento, fechado com 
zíper metálico com trava e cadarço na cor cáqui. Pertingal medindo 15,0 cm de 
comprimento e 8,0 cm de largura na união com o cós e 6,5 cm de largura na direção 
do final do zíper (ver figuras 3, 9, 10 e 11); 
 
- Reforço do entre pernas: 

1.6 Reforço em formato arredondado (meia lua ovalada) com comprimento total de 
21,0 cm e largura máxima de 7,5 cm, aplicado nos dianteiros e traseiros na área 
entre gancho e entre pernas. Pespontado com três costuras paralelas distando 1,1 
cm entre si (ver figura 2); 
 
- Bolsos dianteiros: 

1.7 Dianteiro com dois bolsos tipo faca, com duplo pesponto e moscas aplicadas nas 
aberturas inferiores e superiores dos mesmos. Abertura superior dos bolsos com 4,5 
cm de largura e comprimento variável L3 na lateral. 
1.8 Forro dos bolsos em Tela (ou tafetá) 65% algodão e 35% poliéster na cor branca, 
medindo 32,0 cm de comprimento total por 21,5 cm de largura total. Forro com 
abertura superior (devido ao transpasse do cós) e acabamento de viés rebatido. 
Espelho do mesmo tecido da calça aplicado sobre forro com comprimento variável 
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L4 e Contra vista paralela à abertura do bolso, com 4,0 cm de largura, também do 
mesmo tecido da calça, na cor cáqui (ver figura 3 e 4); 
 
- Bolsos tipo cargo laterais: 

1.9 Dois bolsos tipo cargo semi-fole (fole somente em um dos lados) com 19,0 cm de 
largura e 20,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais medindo 
4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 19,0 cm de 
largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados a 23,0 cm de distância da 
borda inferior do cós, aplicado de forma centralizada em relação às costuras da 
lateral da calça, distribuindo metade do bolso para cada lado. Bolsos com pregas 
centrais tipo fêmea de bordas pespontadas e com 5,0 cm de profundidade. Bainha 
do bolso de 2,0 cm. Moscas de segurança aplicadas nas aberturas superiores, no 
centro inferior e a 3,0 cm do centro inferior, reduzindo a abertura da prega (ver figura 
6 e 7); 
 
- Reforço dos joelhos (dianteiro) 

1.10 Reforço na altura do joelho, posicionado baixo do bolso fole. Reforço com 
formato arredondado, com 24,5 cm de altura central e 19,0 cm de altura nas laterais. 
Reforço com pences nas laterais de 6,5 cm de comprimento, distando 7,5 cm entre 
si e o ápice das pences distando 10,5 cm (ver figura 6); 
 
- Traseiro: 

1.11 Traseiro com recorte tipo pala abaixo do cós, com 4,0 cm de altura na lateral e 
6,0 cm de altura no centro do gancho, com pesponto duplo (ver figuras 2); 
 
- Bolsos traseiros: 

1.12 Dois bolsos traseiros tipo semi-fole (fole somente em um dos lados), com 16,0 
cm de largura e 17,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais 
medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 16,0 
cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados paralelos à lateral da 
calça, distantes 6,0 cm da mesma. Na lateral esquerda do usuário o bolso traseiro é 
aplicado sobre um bolsinho lateral com 8,0 cm de largura e 12,5 cm de altura, com 
bainha de 2,0 cm com pesponto duplo (ver figura 6 e 8); 
 
- Bainha da barra e etiqueta: 
1.13 Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura, com elástico embutido da mesma 
medida, fornecendo efeito franzido (ver figura 2); 
1.14 Etiqueta de identificação aplicada na face interna do centro do cós traseiro (ver 
figura 2). 
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2.  Desenho Técnico 
 
- Calça – Masculina 
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2.  Desenho Técnico (continuação) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas em cm 



51 

 
2. Desenho Técnico (continuação) 
 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
 
 

 
 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
 
 

 

 
 
 

Medidas em cm 
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3. Dimensões (Medidas do produto acabado) 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas 
TABELA Tamanhos (medidas em centímetros) 

Medidas Básicas 38 40 42 44 46 48 50 52 

CINTURA 

40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 

CINTURA ESTICADA 

44,0 46,0  48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 

QUADRIL 

51,0 53,0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 
GANCHO 

DIANTEIRO (sem 

cós) 
23,0 

                                            
24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 

GANCHO TRASEIRO 

(sem cós) 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 

LATERAL (sem cós) 

98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 112,0 
ENTREPERNAS 

79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 

ABERTURA DA 

PERNA (esticada) 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 

ABERTURA DA 

PERNA (franzida) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 
 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns 

TABELA Tamanhos (medidas em centímetros) 

Medidas Comuns 38 40 42 44 46 48 50 52 

L1 
44,0 44,0 45,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 

L2 
6,5 6,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 

L3 
15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 

L4 
21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0 

L5 
53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 
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Anexo V  

 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

CALÇA TÁTICA FEMININA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
005/2017 

 

1. Descrição da Calça Tática- Feminina 
1.1 Calça Feminina confeccionada em tecido plano “Ripstop” (conforme item 4.1 
desta norma), cor cáqui, com costuras triplas nas laterais e gancho; 
 
- Cós da calça: 

1.2 Cós reto medindo 4,5 cm de largura com túnel sobreposto de mesmo tecido da 
calça e transpassado nas laterais do dianteiro, com elástico na cor preta medindo 
3,0 cm de largura. O comprimento do túnel é dado pela variável L5. O transpasse do 
cós está localizado na direção da abertura dos bolsos dianteiros frontais e se 
estande até o passante do traseiro (ver figuras 2, 3, 4 e 5); 
1.3 Cós com dois passadores fixados no dianteiro, medindo 3,5 cm de largura e 9,0 
cm de comprimento total e preso à calça com costura reta a 6,5 cm do seu 
comprimento e com moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e nas 
costuras de fixação. Passadores distando L2 em relação ao centro do dianteiro. 
Traseiro com três passadores similares aos dianteiros, sendo um preso no centro do 
cós traseiro e os outros dois fixados nas laterais (ver figuras 2, 3, e 5); 
1.4 Cós com abotoamento transpassado. Ponta do cós (lado esquerdo do usuário) 
com abotoamento feito por um botão de pressão metálico bronze dourado, medindo 
1,7 cm de diâmetro e ponta do cós (lado direito do usuário) com caseado para 
abotoamento feito por um botão de massa com quatro furos na cor cáqui, medindo 
1,8 cm de diâmetro fixado na face interna, na ponta do cós (lado esquerdo do 
usuário) (ver figura 3, 4, 5, 9 e 10); 

- Braguilha e pertingal: 

1.5 Braguilha medindo 4,2 cm de largura e 13,0 cm de comprimento, fechado com 
zíper metálico com trava e cadarço na cor cáqui. Pertingal medindo 13,0 cm de 
comprimento e 8,0 cm de largura na união com o cós e 6,5 cm de largura na direção 
do final do zíper (ver figuras 3, 9 e 10); 
 
- Reforço do entrepernas: 

1.6 Reforço em formato arredondado (meia lua ovalada) com comprimento total de 
19,0 cm e largura máxima frontal de 6,0 cm e posterior com 7,5 cm, aplicado nos 
dianteiros e traseiros na área entre gancho e entrepernas. Pespontado com três 
costuras paralelas distando 1,1 cm entre si (ver figura 2); 
 
- Bolsos dianteiros: 

1.7 Dianteiro com dois bolsos tipo faca, com duplo pesponto e moscas aplicadas nas 
aberturas inferiores e superiores dos mesmos. Abertura superior dos bolsos com 4,5 
cm de largura e comprimento variável L3 na lateral. 
1.8 Forro dos bolsos em Tela (ou tafetá) 65% algodão e 35% poliéster na cor branca, 
medindo 28,0 cm de comprimento total por 21,5 cm de largura total. Forro com 
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abertura superior (devido ao transpasse do cós) e acabamento de viés rebatido. 
Espelho do mesmo tecido da calça aplicado sobre forro com comprimento variável 
L4 e Contravista paralela à abertura do bolso, com 4,0 cm de largura, também do 
mesmo tecido da calça, na cor cáqui (ver figura 3 e 4); 
 
- Bolsos tipo cargo laterais: 

1.9 Dois bolsos tipo cargo semi-fole (fole somente em um dos lados) com 18,0 cm de 
largura e 16,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais medindo 
4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 19,0 cm de 
largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados a 21,0 cm de distância da 
borda inferior do cós, aplicado de forma centralizada em relação às costuras da 
lateral da calça, distribuindo metade do bolso para cada lado. Bolsos com pregas 
centrais tipo fêmea de bordas pespontadas e com 5,0 cm de profundidade. Bainha 
do bolso de 2,0 cm. Moscas de segurança aplicadas nas aberturas superiores, no 
centro inferior e a 3,0 cm do centro inferior, reduzindo a abertura da prega (ver figura 
6 e 7); 
 
- Reforço dos joelhos (dianteiro) 

1.10 Reforço na altura do joelho, posicionado baixo do bolso fole. Reforço com 
formato arredondado, com 24,5 cm de altura central e 19,0 cm de altura nas laterais. 
Reforço com pences nas laterais de 6,5 cm de comprimento, distando 7,5 cm entre 
si e o ápice das pences distando 10,5 cm (ver figura 6); 
 
- Traseiro: 

1.11 Traseiro com recorte tipo pala abaixo do cós, com 4,0 cm de altura na lateral e 
6,0 cm de altura no centro do gancho, com pesponto duplo (ver figuras 2); 
 
- Bolsos traseiros: 

1.12 Dois bolsos traseiros tipo semi-fole (fole somente em um dos lados), com 13,0 
cm de largura e 15,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais 
medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 14,0 
cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados paralelos à lateral da 
calça, distantes 6,0 cm da mesma. Na lateral esquerda do usuário o bolso traseiro é 
aplicado sobre um bolsinho lateral com 8,0 cm de largura e 12,5 cm de altura, com 
bainha de 2,0 cm com pesponto duplo (ver figura 6 e 8); 
 
- Bainha da barra e etiqueta: 
1.13 Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura, com elástico embutido da mesma 
medida, fornecendo efeito franzido (ver figura 2); 
1.14 Etiqueta de identificação aplicada na face interna do centro do cós traseiro (ver 
figura 2). 
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2.  Desenho Técnico 
 
- Calça – Feminina 
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2.  Desenho Técnico (continuação) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas em cm 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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2. Desenho Técnico (continuação) 
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3. Dimensões (Medidas do produto acabado) 
 

Tabela 1 – Medidas Básicas FEMININAS 
TABELA Tamanhos (medidas em centímetros) 

Medidas Básicas 38 40 42 44 46 48 50 52 

CINTURA 

44,0 46,0  48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 

CINTURA ESTICADA 

48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 

QUADRIL 

52,0 54,0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 
GANCHO DIANTEIRO 

(sem cós) 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 

GANCHO TRASEIRO 

(sem cós) 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 

LATERAL (sem cós) 

90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 
ENTREPERNAS 

73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 

ABERTURA DA PERNA 

(esticada) 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 

ABERTURA DA PERNA 

(franzida) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 
 
 

Tabela 2 – Medidas Comuns FEMININAS 

TABELA Tamanhos (medidas em centímetros) 

Medidas Comuns 38 40 42 44 46 48 50 52 

L1 
40,5 40,5 41,5 42,5 44,5 46,5 46,5 46,5 

L2 
6,5 6,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 

L3 
15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 

L4 
18,0 18,0 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 

L5 
61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 
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ANEXO VI 

BONÉ 
 

  
 

EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2017 
Revisão: 

ESPECIFICAÇÃO DO BONÉ  
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
006/2017 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

1-Boné  Preto no formato militar Ovulado. 

2- Intertela de memória ou (memória inteligente). 

3- Intertela normal. 

4- Aba de Polietileno reciclável 5x15 modelo curva. 

5- Tecido 67% CO e 33% PES gramatura mínima 230,0g/m2 e máxima 260,0g/m2 7,7oz, 

sarja 3x1, encolhimento “0,0 a – 3,0 urd  0,0 a 3,0 tr”, com tratamento, conforme 

especificações abaixo no item “ESPECIFICAÇÕES DE TECIDO”. 

6- desenho físico do tecido “dois desenhos foram aprovados” LISOS e RIP STOP. 

7- Forro tecido liso composição 100% CO, gramatura mínima 190,0g/m2 e Maximo 

208,0g/m2 6,1oz, encolhimento “0,0 a – 3,0 urd  0,0 a 3,0 tr”, sarja 2x1 profissional com 

tratamento fixação de cor. 

8- Carneira 100 CO com 4 costuras de 3,5 mm. 

9- viés de TNT 0,50 mm. 

10- 8 ilhós de metal de 0,8 mm cor preta. 

11- Regulador de Metal ouro velho ZAMAC. 

12- Viés 100 de 1,5 mm. 

13- Linha 0,80 cor preta. 

 

ESPECIFICAÇÕES DA MONTAGEM: 

 

Montagem com 5 partes , aba com debrum de acabamento 8 mm e com 4 costuras  intervalo 

entre si de 10mm da mesma cor do boné, fechamento do coco do bonés com 8 pontos por 

polegada, tampa do coco intertelado com memória, partes laterais do coco intertelado normal, 

costurado na interloque e na reta, arriata com 14 cm, regulador de metal ZAMAC, preso como 

um cinto, colocar entre a carneira e a barra do coco TNT para firmar a carneira, ter a etiqueta 

do fabricante e do revendedor e do tecido, 4 ilhós de cada lado com um intervalo entre si de 

1,0 cm a 1,0 cm da copa  e a 2 cm do fechamento central, acabamento da aba com tecido não 

pode passar de  6 cm, todo forrado com tecido da mesma cor sem costuras para prender, logo 

frontal bordado 85mm x 38mm cor prata conforme especificação de logo Marca do próprio 

PMMG. 

 

ESPECIFICAÇÕES TECIDO: 

 

Tecido 67% CO e 33% PES gramatura mínima 230,0g/m2 e máxima 260,0g/m2 7,7oz, sarja 

3x1, encolhimento  “0,0 a – 3,0 urd  0,0 a 3,0 tr”, com tratamento: REPELENTE A ÁGUA E 

OLEO, COM PROTEÇÃO 50UV+, NO TECIDO EM  RIP STOP. 

 Forro tecido liso composição 100% CO, gramatura mínima 190,0g/m2 e Maximo 208,0g/m2 

6,1oz, encolhimento  “0,0 a – 3,0 urd  0,0 a 3,0 tr”, sarja 2x1 profissional com tratamento 

fixação de cor. 
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DESENHO INLUSTRATIVO: 
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ANEXO VII 

Regiões de Policia Militar 
 

1ª Região de Polícia Militar  Belo Horizonte 
2ª Região de Polícia Militar Contagem 
3ª Região de Polícia Militar Vespasiano 
4ª Região de Polícia Militar Juiz de Fora 
5ª Região de Polícia Militar  Uberaba 
6ª Região de Polícia Militar Lavras 
7ª Região de Polícia Militar Divinópolis 
8ª Região de Polícia Militar Governador Valadares 
9ª Região de Polícia Militar  Uberlândia 
10ª Região de Polícia Militar Patos de Minas 
11ª Região de Polícia Militar Montes Claros  
12ª Região de Polícia Militar Ipatinga 
13ª Região de Polícia Militar  Barbacena 
14ª Região de Polícia Militar Curvelo 
15ª Região de Polícia Militar Teófilo Otoni 
16ª Região de Polícia Militar Unaí 
17ª Região de Polícia Militar  Pouso Alegre 
18ª Região de Polícia Militar Poços de Caldas 
19ª Região de Polícia Militar Sete Lagoas 
CPE - Comando de Policiamento Especializado Belo Horizonte 

 
 

 
 


