
 
 

 

  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO GCM Nº 01/2022 
 

 

A GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM, autarquia municipal criada nos termos da Lei 

Orgânica do Município de Salvador, modificada e reorganizada pelas Leis Municipais nº 4.992, 

de 06 de março de 1995, nº 7.236, de 11 de julho de 2007, nº 7.610, de 13 de fevereiro de 2008, e 

nº 9.070, de 04 de julho de 2016, dotada de personalidade jurídica de direito público, com esteio 

nas suas atribuições legais, vem, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

constituída pela Portaria nº 46/2022, tornar público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

DE UNIFORMES E/OU ACESSÓRIOS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE 

SALVADOR, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 

nº 12.664, de 05 de junho de 2012, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Municipal nº 4.484, de 08 de janeiro de 1992, Lei Complementar Municipal nº 01, de 15 de março 

de 1991 (alterada pela Lei Complementar Municipal nº 068, de 27 de setembro de 2017), Decreto 

Municipal nº 29.482, de 05 de fevereiro de 2018, Decreto Municipal nº 15.984, de 21 de setembro 

de 2005, na forma estabelecida no presente Edital e seus Anexos, aprovado pelo parecer da CAJ 

nº 116/2022, bem como em Termo de Referência que comporá o processo administrativo nº  

80696/2022 – GCM, contemplando os critérios técnicos específicos, os pré-requisitos e valores 

referenciais para a contratação.  

 

1. OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste certame o credenciamento de fornecedores para a comercialização de 

uniformes e acessórios da Guarda Civil Municipal de Salvador diretamente aos seus servidores 

devidamente autorizados, mediante adesão às condições previstas neste Edital. 

 

1.2 Este certame definirá relação de fornecedores habilitados ao credenciamento que, após 

formalização por Termo de Adesão ao Credenciamento, ficarão autorizados a 

fornecer/comercializar uniformes e/ou acessórios aos servidores, devidamente autorizados, da 

Guarda Civil Municipal de Salvador, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e do Decreto 

Municipal nº 29.482/2018 e das disposições contidas neste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

2.1. É inexigível a licitação, por inviabilidade de competição, quando, em razão da natureza do 

serviço a ser prestado e da impossibilidade prática de se estabelecer o confronto entre os 

interessados, no mesmo nível de igualdade, certas necessidades da Administração possam ser 

melhor atendidas mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, 

hipótese em que a Administração procederá ao credenciamento de todos os interessados que 

atendam às condições estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

 

2.2. É assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exigências estabelecidas para 

o credenciamento, devendo ser protocolado o requerimento, instruído com a documentação 

pertinente, no local definido neste edital, durante todo o prazo de vigência do credenciamento. 

 

2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado 

e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação 



 
 

 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, devendo assinalar sua situação no campo correspondente no Anexo XI, ficando 

esclarecido que deverão regularizar a situação como condição para a subscrição do contrato. 

 

2.4. O prazo de análise do requerimento de credenciamento será de até 30 (trinta) dias a contar 

do protocolo do pedido, prorrogável por idêntico período, mediante justificativa escrita, 

observado o prazo de apresentação da prestação de contas, com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, constando como data limite 31 de outubro, conforme Decreto nº 29.482/2018. 

 

2.5. Serão procedidos a novos julgamentos enquanto houver pedidos de inscrição pendentes de 

apreciação, incorporando-se os novos proponentes ao quadro de credenciados. 

 

2.6. Não serão admitidos os interessados que estejam suspensos temporariamente de participar 

e de licitar com a Administração Pública ou declarados inidôneos, na forma dos incisos III e IV 

do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 19, §§ 2º e 3º do Decreto Municipal nº 

15.984/2005. 

 

2.7. É vedado ao agente político e ao servidor público municipal de qualquer categoria, natureza 

ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 

representante de terceiros, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 

70 da Lei Municipal nº 4.484, de 08 de janeiro de 1992. 

 

2.8. É defeso ao servidor público transacionar com o Município quando participar de gerência 

ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do 

inciso X do art. 161 da Lei Complementar Municipal nº 01/91. 

 

2.9. Não poderá participar deste credenciamento: a) autor do projeto, básico ou executivo, 

pessoa física ou jurídica; b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; c) servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

2.10. Durante o prazo de vigência do credenciamento, os credenciados poderão ser convidados 

a firmar as contratações, nas oportunidades e quantidades de que o Credenciante necessitar, 

observadas as condições fixadas neste edital e as normas pertinentes, bem como o art. 6º do 

Decreto Municipal nº 29.482/2018. 

 

2.11. O credenciamento não implica no direito à contratação, a qual dar-se-á a critério da 

Administração, de acordo com as necessidades das unidades gestoras, as metas planejadas e 

programadas e a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 

2.12. A contratação será remunerada com base nos valores definidos neste Edital de abertura 

do Credenciamento, ficando expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em 

relação à proposta de preços adotada. 

 

2.12.1. Para itens que não possuam variedade de modelos/marcas, e representem padrão 

institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, a remuneração da contratação será 

observada de acordo com o preço referencial máximo descrito com base nas cotações. 



 
 

 

 

2.13. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o Credenciante 

por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

 

2.14. A admissão da fusão, cisão ou incorporação da contratada estará condicionada à 

manutenção das condições de habilitação relativas à prestação do serviço, e à demonstração, 

perante a Administração, da inexistência de comprometimento das condições originalmente 

pactuadas. 

 

2.15. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária definida na abertura do Credenciamento. 

 

2.16. Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua 

vigência, devendo ser executados pela contratada, sob a inteira responsabilidade trabalhista, 

funcional e operacional desta. 

 

2.17. O proponente deverá manter, durante todo o prazo de validade do credenciamento, todas 

as condições de habilitação exigidas. 

 

2.18. Findo o período de vigência, o Credenciante, se conveniente e oportuno, poderá adotar os 

atos necessários à renovação do credenciamento, mediante a publicação de aviso no Diário 

Oficial do Município, observadas as prescrições legais. 

 

2.19. O acompanhamento, monitoramento e fiscalização em decorrência do objeto deste 

Processo de Credenciamento serão exercidos pela Comissão Permanente de Uniformes e pela 

Comissão Permanente de Acessórios da Guarda Civil Municipal de Salvador. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar do processo de credenciamento para celebração do Termo de Adesão ao 

Credenciamento os fornecedores que: 

 

3.1.1. Estejam devidamente autorizadas pelo poder público a funcionar; 

 

3.1.2. Militem no ramo pertinente ao objeto descrito e especificado no Anexo X - 

Especificações Técnicas dos Materiais, deste instrumento convocatório;  

 

3.1.3. Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente, ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação, à vista dos originais. 

 

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo as empresas que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

  

3.2.1. Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

  



 
 

 

3.2.2. Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005), recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob 

concurso de credores, em dissolução ou liquidação;  

3.2.3. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração 

Pública Municipal. 

 

3.3. O credenciamento obedecerá às seguintes etapas: 

 

3.3.1. Publicação de edital e respectivo regulamento;  

3.3.2. Inscrição; 

3.3.3. Habilitação;  

3.3.4. Assinatura do instrumento jurídico; e  

3.3.5. Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do ente contratante. 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O prazo de vigência do credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar da publicação do 

Edital no Diário Oficial do Município, durante o qual as inscrições ficarão permanentemente 

abertas e os credenciados poderão ser convidados a firmar as contratações, nas oportunidades e 

quantidades de que o Contratante necessitar, observadas as condições fixadas no procedimento 

e as normas vigentes. 

 

4.2. As inscrições ficarão condicionadas às normas previstas no Decreto Municipal nº 29.482, 

de 05 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre o uso do uniforme e regulamenta a concessão do 

auxílio uniforme, considerando o prazo para prestação de contas até o mês de outubro de cada 

exercício. 

 

4.3. Findo o período de vigência, o Contratante, atendido o interesse público, adotará os atos 

necessários à renovação do credenciamento, atendidas as prescrições legais, mediante aviso 

publicado no Diário Oficial do Município. 

 

4.4. O reajuste de preço, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

administrativo celebrado pela Administração Pública, quando houver renovação do 

credenciamento, será feito com base na Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34, de 02 de 

outubro de 2014. 

 

5. LOCAL, DATA DE INÍCIO E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. A entrega da documentação ocorrerá a partir da data de publicação deste Edital, por meio 

do endereço: Comissão Permanente de Licitação da Guarda Civil Municipal, Av. General San 

Martin, nº 734, Fazenda Grande do Retiro, Salvador, Bahia, CEP 40.355-015. No horário das 

09h às 16h. 

 

5.2. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em envelope lacrado, 

opaco e contendo as seguintes informações: 

 

 

 



 
 

 

HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO  

MUNICÍPIO DE SALVADOR 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR - GCM 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 PROCESSO Nº 80696/2022 

RAZÃO SOCIAL:     CNPJ: 

PROPOSTA DE HABILITAÇÃO E PREÇOS 

 

5.3. As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira 

responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende 

a todos os requisitos para participar do processo de Credenciamento. 

 

5.4. Conforme o art. 4º do Decreto Municipal nº 32.387, de 06 de maio de 2020, que trata do 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito da Prefeitura 

Municipal do Salvador, e assegurando o princípio da vedação a condições que restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo do procedimento, será permitido o envio da documentação 

prevista para o credenciamento por correio eletrônico, no endereço: 

cel.gcm@salvador.ba.gov.br, desde que os documentos estejam assinados eletronicamente, por 

meio de certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

5.5. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e 

fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a verificação do documento 

objeto de controvérsia. 

 

5.6. A Administração Pública poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de rever 

os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no âmbito da 

Guarda Civil Municipal ou enviado eletronicamente pelo interessado. 

 

5.7. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do 

recebimento pelo sistema de processo eletrônico. Quando o ato processual tiver de ser praticado 

em prazo determinado, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos aqueles registrados 

no sistema até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia útil do prazo, no 

horário oficial de Brasília, devendo a protocolização de documentos observar o horário do 

expediente da Guarda Civil Municipal. 

 

5.8. Na hipótese prevista no item 5.7, se o sistema de processo eletrônico se tornar indisponível 

por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as dezessete horas do primeiro 

dia útil seguinte à resolução do problema, competindo ao interessado acostar a comprovação da 

indisponibilidade do sistema, ressalvadas, ainda, as hipóteses em que não se observa o 

expediente regular de funcionamento da Prefeitura. 

 

5.9. A apresentação da documentação implica no aceite do interessado em participar do 

processo de Credenciamento junto ao Município de Salvador e submissão, independentemente 

mailto:cel.gcm@salvador.ba.gov.br


 
 

 

de declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

não sendo permitida, em hipótese alguma, qualquer alteração ou entrega de documento diverso 

do solicitado neste instrumento convocatório. 

 

6. DA HABILITAÇÃO  

 

6.1. No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar, obrigatoriamente, além dos 

documentos relativos à Regularidade Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica, os 

seguintes documentos:  

 

a) Dados para assinatura do Termo de Credenciamento. (ANEXO III); 

b) Requerimento de Credenciamento; (ANEXO V); 

c) Declaração de inexistência de fato superveniente; (ANEXO VIII). 

d) Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

(ANEXO VI) 

e) Relação de Itens de interesse na comercialização; (ANEXO VII); 

 

6.2. A habilitação dos interessados far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 

6.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.2.1.1. A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 

inscrito, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devendo todos estar 

acompanhados de suas eventuais alterações supervenientes em vigor ou da 

consolidação respectiva; 

 

b) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

Diretoria em exercício; 

 

c) no caso de empresa individual, de registro comercial perante a Junta Comercial, da 

sede ou domicílio da Licitante. 

 

6.2.1.2. O objeto social contido no Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social deve ser 

pertinente e compatível com o objeto deste Edital de Credenciamento. 

 

6.2.1.3. Entende-se por pertinente e compatível com o objeto (Especificações Técnicas 

dos Materiais - Anexo X) deste Edital de Credenciamento, o objetivo social do qual 

conste, além de outros complementos, obrigatoriamente, “comércio e/ou comercialização 

de uniformes e/ou fardamentos e acessórios”. 

 

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

 

6.2.2.1. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação de: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 



 
 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da instituição, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal 

da sede do licitante; 

 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa 

da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN de nº 1.751/2014;  

 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou positiva 

com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

6.2.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/06 deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como 

indicar a existência ou não de restrição de regularidade fiscal, assinalando nos campos 

correspondentes no Anexo XI. 

 

6.2.2.3. A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de 

pequeno porte dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste 

registrada essa condição.  

 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.2.3.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de: 

 

a) Alvará de Licença de Localização emitido pelo órgão competente da Prefeitura; 

 

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando experiência anterior, compatível em natureza, no fornecimento 

ou comercialização de que trata o objeto do presente Edital de Credenciamento; 

 

c) Descrição ou comprovação da metodologia aplicável na produção do objeto 

(Especificações Técnicas dos Materiais - Anexo X) deste certame, contendo 

procedimentos de rastreabilidade dos uniformes e de suas peças e/ou partes. 

 

d) A metodologia aplicável na produção do objeto deste certame poderá ser em 

documento descritivo ou retirado de Sistema de Gestão da pessoa jurídica interessada 

em se credenciar, que contenha o procedimento de rastreabilidade dos uniformes e de 

suas peças e/ou partes. 

  

e) O procedimento de rastreabilidade, de que trata o subitem anterior, deverá indicar, 

no mínimo: 



 
 

 

 

I - a origem dos materiais e das peças; 

II - o histórico do processamento; e, 

III - a distribuição e localização do produto depois da entrega. 

 

6.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da 

empresa, com o número do CNPJ e endereço respectivo.  

 

6.3.1. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

  

6.3.2. Se a empresa for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

 

6.4. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados. 

 

6.5. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do credenciamento nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

 

7.1. A proposta de preços, com a razão social e, se houver, nome comercial ou fantasia, 

CNPJ/MF e a inscrição estadual da empresa, assinada por seu representante legal, devidamente 

identificado e qualificado no Anexo III deste Edital, deverá ser apresentada em uma via, 

devidamente digitada, na forma do Anexo IV, em que conste: 

 

a) Identificação dos itens, conforme especificações constantes do referido Anexo X, podendo 

apresentar mais de uma marca/modelo por item com seus devidos preços; 

 

b) Modelo/fabricante do produto oferecido, por item, conforme Anexo IV deste Edital; 

 

c) Garantia do produto/fabricante/fornecedor, independentemente da garantia legal, em 

especial a da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

 

d) Prazo para disponibilização de modelo do objeto descrito no Anexo X deste Edital; 

 

e) Preço unitário. 

 

7.2. Relação dos pontos comerciais, contendo razão social, nome fantasia ou comercial se 

houver, CNPJ e endereço completo, onde os itens cotados poderão ser adquiridos diretamente 

pelos guardas municipais devidamente autorizados. 

 

7.3. Os preços deverão ser cotados considerando-se as condições expressas nesta proposta, para 

fornecimento/comercialização diretamente ao servidor guarda municipal, devidamente 

autorizado, no endereço comercial do fornecedor legalmente credenciado. 

 

7.4. Os preços devem ser expressos em moeda corrente do País, em numeral com 02 (duas) 

casas decimais. 

 

7.5. O prazo de garantia do objeto, excluindo o prazo legal de decadência e prescrição de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, contra eventuais defeitos, deverá ser o 



 
 

 

oferecido pelo fornecedor, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de comercialização direta 

com o adquirente, servidor da Guarda Civil Municipal de Salvador, devidamente autorizado. 

 

7.6. Os prazos para entrega das amostras serão de 15 (quinze) dias, após o resultado da 

habilitação, os códigos 1 a 55 a disponibilização em loja deverá ser imediata a partir da 

homologação e de 30 (trinta) dias para os códigos 56 a 102. 

 

7.7. A entrega, pela pessoa jurídica interessada no credenciamento, de sua proposta comercial, 

implica na aceitação tácita das obrigações e determinações contidas neste Edital, inclusive das 

descrições/especificações, Anexo X. 

 

7.8 Para itens que não possuam variedade de modelos/marcas, e representem padrão 

institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, a remuneração da contratação será 

observada de acordo com o preço referencial máximo descrito com base nas cotações. O Mapa 

Comparativo de Preços está elaborado conforme Anexo do Termo de Referência não sendo 

permitida a comercialização por valores superiores ao quanto descrito no referido mapa. 

 

7.9. O credenciamento deverá ser reavaliado anualmente em todas as suas cláusulas, que 

poderão ser atualizadas, sobretudo a partir de nova pesquisa de preços. 

 

7.10. A contratação será remunerada com base nos valores definidos neste Edital de abertura 

do Credenciamento e Termo de Referência, ficando expressamente vedado o pagamento de 

qualquer sobretaxa em relação à proposta de preços adotada. 

 

8. DAS AMOSTRAS 

 

8.1. Os fornecedores habilitados no processo de credenciamento fornecerão peça 

piloto/amostra, em até 15 (quinze) dias, de seus produtos para avaliação das áreas técnicas 

responsáveis, a saber, comissão de uniforme e comissão de acessórios da Guarda Civil 

Municipal de Salvador. 

   

8.2. Poderá, ainda, ser solicitado laudo/parecer técnico de empresa ou profissional 

especializado para emissão de parecer sobre o material avaliado para encaminhamento à 

Comissão Permanente de Licitação, visando a conclusão do processo de credenciamento. 

  

8.3. Será desclassificado o fornecedor que apresentar peça piloto/amostra divergente do 

estabelecido no Anexo X deste Edital e especificação/layout constantes do Termo de 

Referência. 

 

9. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

 

9.1. A análise e julgamento serão processados em conformidade com as condições estipuladas 

neste Edital e seus anexos. 

 

9.2. Caso algum documento apresentado não satisfaça as exigências deste Edital e/ou da 

legislação aplicável, a CPL concederá ao interessado, por uma única vez, prazo nunca superior 

a 05 (cinco) dias corridos, para que o mesmo proceda à substituição ou complementação do 

referido documento. 



 
 

 

 

9.3. A não observância do prazo estipulado no subitem 9.2 implicará no indeferimento do 

pedido de credenciamento da pessoa jurídica interessada. 

 

9.4. Serão declaradas inabilitadas as instituições que, por qualquer motivo estejam declaradas 

inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Pública Direta ou Indireta, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial, pelo órgão 

que o expediu.  

 

9.5. Os pedidos de credenciamento eventualmente indeferidos constarão de ata própria, lavrada 

em reunião pública, na forma da legislação aplicável. 

 

9.6. Caso alguma instituição não tenha apresentado documentos exigidos no subitem 6.2.2 deste 

Edital, poderá fazê-lo até a data da publicação, bastando para tanto, na data prevista para entrega 

dos envelopes, apresentar declaração se comprometendo ao cumprimento da exigência na forma 

aqui prevista.  

 

9.7. Serão declaradas habilitadas para o Credenciamento todos os fornecedores que atenderem 

às exigências deste Edital e seus anexos, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do 

Município - DOM.  

 

10. DOS RECURSOS  

 

10.1. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado à autoridade superior, 

apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis contados do primeiro dia subsequente à publicação no Diário Oficial do Município, 

ficando, nesse período, autorizado vistas ao processo junto à Comissão Permanente de Licitação 

- CPL. 

 

10.2. O recurso será protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação, ficando 

estabelecido o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo à autoridade 

superior, que terá até 5 (cinco) dias úteis para análise e decisão, ouvida a área jurídica da 

entidade. 

10.3. Caso haja acatamento ao recurso de que trata item 10.1, a Comissão Permanente de 

Licitação fará publicar sua decisão no Diário Oficial do Município. 

 

10.4. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderá interpor 

recurso. 

 

10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por correio eletrônico, meio magnético ou por fax. 

 

10.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO  

 

11.1. Decorrido o prazo recursal, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a autoridade 

superior divulgará o resultado final do julgamento dos pedidos de Credenciamento dos 

fornecedores declarados aptos, para a devida homologação.  

 

12. DO CHAMAMENTO DOS CREDENCIADOS HABILITADOS PARA ASSINATURA 

DO TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO  

 

12.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Termo de Adesão ao 

Credenciamento (Contrato) com as instituições aptas, com vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por conveniência da Administração, mediante Aditivo. 

 

12.2. A Guarda Civil Municipal de Salvador – GCM convocará os fornecedores aptos a 

assinarem o Termo de Adesão ao Credenciamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito ao Credenciamento. 

 

12.3. O prazo estabelecido no subitem 12.2 para assinatura do Termo de Adesão ao 

Credenciamento poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pelo fornecedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

GCM. 

 

12.4. No ato da assinatura do Termo de Adesão ao Credenciamento, o credenciado deverá 

apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o referido instrumento. 

 

13. DO TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO  

 

13.1. A elaboração do Termo de Adesão ao Credenciamento para o fornecimento do objeto do 

Anexo X, ficará condicionada à apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 

relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, 

conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014.  

 

13.2. O Termo de Adesão ao Credenciamento estabelecerá as condições de prestação de serviço 

e os direitos e obrigações das partes, respeitando a autonomia técnica e financeira do fornecedor 

credenciado na execução dos serviços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada 

de maneira independente. 

 

13.3. Os fornecedores credenciados serão submetidos às condições previstas neste Edital e 

pactuadas no respectivo Termo de Adesão ao Credenciamento, quando da sua celebração. 

 

13.4. As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de Adesão ao Credenciamento 

anexo a este Edital, do qual é parte integrante, independentemente de transcrição. 

 

13.5. No ato da assinatura do Termo de Adesão ao Credenciamento, o credenciado deverá 

apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o referido instrumento. No caso de pessoas jurídicas, a representação 

legal do proponente para os atos do credenciamento deverá ser feita por seus sócios ou por 

mandatário especificamente constituído.  



 
 

 

 

13.6. A prova da condição de sócios far-se-á por meio da apresentação do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de 

eleição e posse dos administradores.  

 

13.7. A prova da condição de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do 

modelo do ANEXO XII, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da 

legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 

13.8. O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 

e Lei Municipal nº 4.484/92 no respectivo contrato, assegurado o direito à ampla defesa. 

 

13.9 . As pessoas jurídicas que vierem a ser credenciadas por força do presente Edital deverão 

iniciar suas atividades a partir da assinatura do Termo de Adesão ao Credenciamento. 

 

13.10. O Termo de Adesão ao Credenciamento, bem como de seus aditamentos, deverão ser 

publicados, na íntegra ou em extrato, no órgão de divulgação oficial do Município, dentro de 

15 (quinze) dias, contados da data da assinatura. 

 

14. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO  

 

14.1. São causas de descredenciamento o descumprimento de quaisquer das condições descritas 

no presente Edital, no Termo de Adesão ao credenciamento, ou ainda, a prática de atos que 

caracterizem má-fé em relação ao Município de Salvador apuradas em processo administrativo. 

 

15. DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES 

 

15.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 87 e 88 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Municipal nº 4.484, de 08 de janeiro de 1992, sujeitando-

se os proponentes às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

 

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

 

15.2.1. A multa a que alude o item 15.2 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei. 

 

15.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do respectivo contratado. 

 

15.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 



 
 

 

15.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

15.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

15.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.3 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

 

15.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 15.3 é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 

15.7. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 15.3 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93: 

 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

15.8. De acordo com a Lei Municipal nº 4.484/92, a multa a que se refere o inciso II do item 

15.3 será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 

 



 
 

 

I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprido; 

 

II - 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da caução ou em assinar o contrato dentro de 

05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação; 

 

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou etapa do cronograma 

de obras não realizado, nos casos de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente. 

 

15.9. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, 

fornecimento ou etapas de cronograma de obras, realizadas com atraso, ou de outros créditos, 

eventualmente existentes. 

 

15.10. A aplicação da pena de advertência, oral ou escrita, se dará, a critério da Administração, 

no caso de infrações leves. 

 

15.11. As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

15.12. Será advertido verbalmente o proponente cuja conduta vise perturbar o bom andamento 

da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na 

conduta faltosa. 

 

16. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

16.1. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

17.1. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em 

relação a este processo de Credenciamento.  

 

17.2. A inobservância, em qualquer fase do processo de Credenciamento, por parte do 

interessado, dos prazos estabelecidos sem notificações pessoais ou gerais, será caracterizada 

como desistência, implicando sua exclusão do certame. 

 

17.3. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, 

ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de 

Credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal, sem que haja qualquer 

indenização às credenciadas por isto.  



 
 

 

17.4. É de inteira responsabilidade dos interessados acompanhar as informações e os resultados 

divulgados no Diário Oficial do Município - DOM. 

  

17.5. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do Credenciamento, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde 

a realização da sessão pública. 

 

17.6. A empresa que tenha sua habilitação indeferida e por consequência não consiga seu 

credenciamento, poderá tentar novamente sua habilitação após sanar sua(s) pendência(s). 

 

17.7. A Autorização para o fornecimento fica restrita aos itens cotados na proposta de preços 

do fornecedor credenciado, podendo a qualquer tempo solicitar a inclusão de itens conforme o 

Anexo X - Especificações Técnicas do Edital, por meio de termo aditivo. 

 

17.8. A Guarda Civil Municipal - GCM informará a credenciada sobre a inclusão de novos itens 

na relação de uniformes/acessórios. 

 

17.9. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes na legislação 

municipal vigente e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993, e nos princípios de direito 

público. 

 

17.10. Fica eleito o foro da comarca de Salvador para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

provenientes deste Edital e seus anexos. 

 

18. ANEXOS DO EDITAL  

 

18.1 Fazem parte integrante deste Edital: 

        - Anexo I - Termo de Referência; 

- Anexo II - Minuta de Termo de Adesão ao Credenciamento; 

- Anexo III - Dados para assinatura do Termo de Credenciamento; 

- Anexo IV - Proposta de Preços dos Uniformes e/ou Acessórios; 

- Anexo V - Requerimento de Credenciamento; 

- Anexo VI - Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

- Anexo VII - Relação de Itens de Interesse na Comercialização; 

- Anexo VIII - Declaração de inexistência de fato superveniente; 

- Anexo IX - Guia para Aquisição de Uniforme;  

- Anexo X - Especificações Técnicas dos Materiais; 

- Anexo XI - Declaração quanto à regularidade fiscal (Lei Complementar nº 123/06) 

[exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]; 

- Anexo XII - Modelo de Procuração para a prática de atos concernentes ao certame; 

- Anexo XIII - Modelo de Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos. 

 

Salvador, 09 de Junho de 2022. 

 

Marcelo Oliveira Silva 

Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal de Salvador 



 
 

 

 ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Termo de Referência é parte integrante e documento guia para o credenciamento de 

pessoas jurídicas ou físicas interessadas em fornecer e comercializar uniformes e/ou acessórios da 

Guarda Civil Municipal de Salvador, diretamente aos seus servidores devidamente autorizados, 

necessários à realização das atividades inerentes ao seu funcionamento e considerando as normas 

dispostas no Decreto Municipal nº 29.482, de 05 de fevereiro de 2018, de acordo com as condições, 

exigências e as especificações técnicas constantes do seu Anexo.  

 

1.2. Devem os elementos apresentados ser seguidos integralmente e estarem de acordo com as 

quantidades e especificações deste documento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A Guarda Civil Municipal é autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, criada nos termos da Lei Orgânica do Município de Salvador, modificada e reorganizada 

pelas Leis Municipais nº 4.992, de 06 de março de 1995, nº 7.236, de 11 de julho de 2007, nº 7.610, 

de 13 de fevereiro de 2008, e nº 9.070, de 04 de julho de 2016. 

 

2.2. Dentre outras atribuições, a Guarda tem por finalidade planejar, coordenar e executar as ações 

e as atividades de prevenção à violência, proteção e valorização do cidadão e da proteção 

patrimonial dos bens, serviços e instalações do Poder Público Municipal, bem como o 

policiamento ostensivo.  

 

2.3. A ostensividade da atividade institucional traduz a obrigatoriedade de fardamento uniforme, 

bem como de utilização de equipamentos acessórios adequados ao cumprimento do mister 

institucional, nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, cuja 

comercialização se encontra disposta na Lei Federal nº 12.664, de 05 de junho de 2012, por meio 

da qual ficou instituído que as aquisições dos referidos bens serão feitas exclusivamente em postos 

e estabelecimentos credenciados pela respectiva entidade. 

 

2.4. Em âmbito municipal, foi expedido Decreto Municipal nº 29.482, de 05 de fevereiro de 2018, 

que dispõe sobre o auxílio-uniforme para servidores de cargo efetivo da Guarda Civil Municipal, 

buscando a padronização e a garantia de condições condizentes com o desempenho de suas 

atribuições, resguardando os aspectos de qualidade, apresentação, conforto e segurança. 

 



 
 

 

2.5. Na forma do art. 1º do supracitado Decreto, a utilização do uniforme e acessórios que o 

compõem é indispensável e, considerando seu art. 5º, o Guarda Civil Municipal somente poderá 

adquirir o uniforme com fornecedor devidamente credenciado. 

 

2.6. Dessa forma, diante da legislação mencionada, cumpre à Guarda estabelecer procedimento de 

credenciamento para que interessados comercializem uniformes e/ou acessórios, com a devida 

prestação de contas a ser efetuada pelo servidor, com notas fiscais emitidas pelos fornecedores 

devidamente credenciados e dentro do exercício financeiro vigente. 

 

2.7. É inexigível a licitação, por inviabilidade de competição, quando, em razão da natureza do 

serviço a ser prestado e da impossibilidade prática de se estabelecer o confronto entre os 

interessados, no mesmo nível de igualdade, certas necessidades da Administração possam ser 

melhor atendidas mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, 

hipótese em que a Administração procederá ao credenciamento de todos os interessados que 

atendam às condições estabelecidas em Edital, conforme o art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

2.8. No que tange à pesquisa de preços, foi encaminhado às empresas do ramo solicitação de 

cotação dos itens necessários ao uniforme e acessórios, conforme as especificações técnicas. 

Considerando que algumas empresas não comercializam todos os itens, o retorno à pesquisa de 

preços foi examinado com essa especificidade. Assim, foram anexadas ao processo 03 (três) 

propostas, com base no valor de mercado, para balizamento dos preços referenciais. 

 

2.9. Como é consabido, o método para estabelecer o preço de referência para aquisição/contratação 

é tarefa discricionária do gestor público, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União1. 

Dessa maneira, foi utilizada em alguns itens a média de preços e em outros a mediana, por refletir 

melhor a realidade de mercado e para não restringir o caráter competitivo na busca para sua 

configuração. Para itens que não possuam variedade de modelos/marcas, e representem padrão 

institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, a remuneração da contratação será observada 

de acordo com o preço referencial máximo descrito com base nas cotações. O Mapa Comparativo 

de Preços está elaborado conforme Anexo deste Termo de Referência. 

 

2.10. Cumpre esclarecer que em relação aos demais itens, os fornecedores possuem diversas 

marcas/modelos para apenas um único produto, como se pode observar a partir das cotações, dando 

uma melhor margem de escolha e preços para os usuários. Caso seja determinado valor máximo 

para sua contratação, poderá haver limitação de variedade dos produtos ofertados como opção de 

compra. Diante disso, e somente no que se refere aos a estes itens, a remuneração dos credenciados 

será feita com base na proposta de preços apresentada pelos fornecedores. 

 

 
1 Acórdão 4952/2012 e Acórdão nº 1.850/2020 do Tribunal de Contas da União. 



 
 

 

2.11. Sendo assim, justifica-se o procedimento, diante da vantajosidade, economicidade, 

impessoalidade e seleção da melhor proposta fornecida dentre os diversos interessados, para a livre 

escolha do servidor público na compra do uniforme e acessórios. 

 

3. PROCEDIMENTO 

 

3.1. Os documentos que integrarão os autos do credenciamento deverão ser apresentados pelos 

proponentes no original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que 

possam ser autenticados, podendo, a critério da Comissão Permanente de Licitação, proceder-se à 

verificação de autenticidade por meio da internet relativamente à documentação disponibilizada 

em sites oficiais, quando disponível. 

 

3.1.1. Conforme o art. 4º do Decreto Municipal nº 32.387, de 06 de maio de 2020, que trata do 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito da Prefeitura 

Municipal do Salvador, e assegurando o princípio da vedação a condições que restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo do procedimento, será permitido o envio da documentação 

prevista para o credenciamento por correio eletrônico, no endereço: 

cel.gcm@salvador.ba.gov.br, desde que os documentos estejam assinados eletronicamente, por 

meio de certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

3.1.2. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e 

fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a verificação do documento 

objeto de controvérsia. 

 

3.1.3. A Administração Pública poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de 

rever os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no 

âmbito da Guarda Civil Municipal ou enviado eletronicamente pelo interessado. 

 

3.1.4. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do 

recebimento pelo sistema de processo eletrônico. Quando o ato processual tiver de ser praticado 

em prazo determinado, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos aqueles registrados 

no sistema até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia útil do prazo, no 

horário oficial de Brasília, devendo a protocolização de documentos observar o horário do 

expediente da Guarda Civil Municipal. 

 

3.1.5. Na hipótese prevista no item 3.1.4, se o sistema de processo eletrônico se tornar 

indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as dezessete 

horas do primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, competindo ao interessado acostar 

a comprovação da indisponibilidade do sistema, ressalvadas, ainda, as hipóteses em que não se 

observa o expediente regular de funcionamento da Prefeitura. 
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3.2. No caso de pessoas jurídicas, a representação legal do proponente para os atos do 

credenciamento deverá ser feita por seus sócios ou por mandatário especificamente constituído. A 

prova da condição de sócios far-se-á por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse 

dos administradores. A prova da condição de mandatários far-se-á mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 

constante do modelo do ANEXO XII, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a 

prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 

3.3. Cada proponente poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas 

uma representação. 

 

3.4. Para a habilitação dos interessados no credenciamento, exigir-se-ão, exclusivamente, os 

documentos mencionados neste Edital, os quais deverão estar dispostos ordenadamente, lacrados, 

indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da empresa, ou por seu 

mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão social da empresa, o órgão credenciante, 

o número do credenciamento, o número do processo administrativo, o objeto do procedimento, 

além da expressão “Habilitação ao Credenciamento”. 

 

3.5. Os pedidos de credenciamento, instruídos com a documentação pertinente, deverão ser 

protocolados conforme disposto neste Edital, admitindo-se, também, o encaminhamento por via 

postal, mediante aviso de recebimento. 

 

3.6. A Comissão Permanente de Licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação 

bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo para os proponentes inscritos no Certificado de 

Registro Cadastral o extrato correspondente, conferindo, após, a regularidade da documentação 

exigida neste instrumento. 

 

3.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, verificar a autenticidade dos 

documentos e a veracidade das informações prestadas por atestados, certidões e declarações, bem 

como solicitar outros documentos que julgar necessários para a avaliação da documentação 

apresentada, esclarecimentos quanto aos dados apresentados e/ou informações adicionais, visando 

à perfeita compreensão do pleito e seu enquadramento, assinalando prazo para o interessado 

complementar a instrução processual, se for o caso. 

 

3.8. Havendo necessidade da realização de inspeção local, será designada data e local, notificando-

se o interessado. 

 

3.9. A Comissão Permanente de Licitação concluirá pela aptidão ou inaptidão do interessado, 

mediante parecer circunstanciado individualizado por proponente, o qual será submetido à 

consideração da autoridade superior, que emitirá o ato de deferimento ou indeferimento do pedido, 

conforme o caso. 

 



 
 

 

3.10. Indeferido o pedido de credenciamento do interessado que deixar de apresentar 

documentação ou informação exigida, que apresentá-la incompleta ou em desacordo com as 

disposições deste Edital, facultando-se ao proponente, a qualquer tempo, a formulação de novo 

pedido. 

 

3.11. Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos estabelecidos. 

 

3.12. Os resultados dos julgamentos dos pedidos de credenciamento serão publicados no Diário 

Oficial do Município - DOM. 

4. DOS RECURSOS 

 

4.1. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado à autoridade superior, apresentando 

suas razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados 

do primeiro dia subsequente à publicação no Diário Oficial do Município, ficando, nesse período, 

autorizado vistas ao processo junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

4.2. O recurso será protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação, ficando estabelecido 

o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo à autoridade superior, que 

terá até 5 (cinco) dias úteis para análise e decisão, ouvida a área jurídica da entidade. 

4.3. Caso haja acatamento ao recurso de que trata item 4.1, a Comissão Permanente de Licitação 

fará publicar sua decisão no Diário Oficial do Município. 

 

4.4. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderá interpor 

recurso. 

 

4.5. Não serão aceitos recursos interpostos por correio eletrônico, meio magnético ou por fax. 

 

4.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

5. TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Decorrido o prazo recursal ou após o julgamento dos recursos interpostos, a autoridade 

superior divulgará o resultado final do julgamento dos pedidos de credenciamento. 

 

5.2. O(s) proponente(s) credenciado(s) o(s) será(ão) convocado(s) a assinar o Termo de Adesão ao 

Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à futura 

contratação e de descredenciamento, facultada a solicitação de sua prorrogação por igual período, 

por motivo justo e aceito pela Administração. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. DA ALOCAÇÃO DA DEMANDA 

 

6.1. A alocação da demanda será realizada de forma isonômica, observadas as condições técnicas 

dos credenciados e do serviço, bem como a localidade ou região onde serão executados os 

trabalhos, com seleção a critério de terceiros beneficiários diretos da prestação. 

 

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Somente poderão executar os serviços os credenciados que estejam com sua documentação de 

habilitação regular. 

 

7.2. A contratação dar-se-á de acordo com as necessidades, as metas planejadas e programadas e 

a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 

7.3. A execução dos serviços será autorizada mediante a subscrição do Termo de Adesão ao 

Credenciamento, o qual contemplará a demanda atribuída a cada um dos credenciados. 

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados diretamente pelo servidor da Guarda 

Civil Municipal de Salvador, beneficiário do serviço, com recurso do auxílio-uniforme, 

considerando os valores estabelecidos com base nas propostas de preços, mediante a apresentação 

ao fornecedor credenciado da Guia para Aquisição de Uniforme, devidamente preenchida, 

conforme estabelece o Decreto Municipal nº 29.482/2018. 

 

8.2. Para itens que não possuam variedade de modelos/marcas, e representem o padrão 

institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, conforme especificações técnicas, a 

remuneração da contratação será observada de acordo com o preço referencial máximo descrito 

com base nas cotações e no Mapa de Preços deste Termo. 

 

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1. Competirá à Comissão Permanente de Uniformes e à Comissão Permanente de Acessórios 

proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal nº 

8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 

Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

 

9.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 

manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela 

Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 

 



 
 

 

9.3. O recebimento definitivo cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a 

modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 

 

10. DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES 

 

10.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Municipal nº 4.484, de 08 de janeiro de 1992, sujeitando-se 

os proponentes às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

 

10.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

 

10.2.1. A multa a que alude o item 10.2 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei. 

 

10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado. 

 

10.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

10.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

10.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 



 
 

 

10.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.3 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

10.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 10.3 é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

10.7. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.3 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93: 

 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

10.8. De acordo com a Lei Municipal nº 4.484/92, a multa a que se refere o inciso II do item 10.3 

será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 

 

I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprido; 

 

II - 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 

do adjudicatário em efetuar o reforço da caução ou em assinar o contrato dentro de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de sua convocação; 

 

III – 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou etapa do cronograma de 

obras não realizado, nos casos de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente. 

 

10.9. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, fornecimento 

ou etapas de cronograma de obras, realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente 

existentes. 

 

10.10. A aplicação da pena de advertência, oral ou escrita, se dará, a critério da Administração, no 

caso de infrações leves. 

 

10.11. As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 



 
 

 

10.12. Será advertido verbalmente o proponente cuja conduta vise perturbar o bom andamento da 

sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta 

faltosa. 

 

11. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 

 

11.1. Os credenciados contratados deverão executar os serviços com a devida diligência e 

observação dos padrões de qualidade exigidos no edital, cumprindo prazos e acordos de 

confidencialidade de dados e informações. 

 

11.2. A Guarda Civil Municipal de Salvador poderá, a seu critério, proceder à avaliação do 

desempenho dos credenciados, que serão dela informados. 

 

11.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá 

apresentar justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

11.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na rescisão do contrato e aplicação 

das penalidades. 

 

12. RESCISÃO 

 

12.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.3. A rescisão do contrato implica o descredenciamento do prestador, o que poderá ocorrer ainda: 

a) quando comprovado fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou 

administrativa do credenciado, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de não 

atender às exigências estabelecidas; b) quando o credenciado deixar de apresentar as atualizações 

dos documentos solicitados; c) quando o credenciado deixar de atender à demanda definida sem 

motivo justo, previamente informado. 

 

12.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma. 

 

12.5. O prestador poderá resilir administrativamente o contrato, desde que comunique 

expressamente esta intenção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, hipótese em que será 

procedido ao seu descredenciamento, desde que não haja prejuízo à conclusão dos serviços já 

iniciados. 

 



 
 

 

13. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 

 

13.1. Este procedimento poderá ser revogado ou anulado nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

14. IMPUGNAÇÕES 

 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do recebimento dos pedidos de 

credenciamento, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório, cabendo à comissão decidir sobre a petição no prazo de um (01) dia útil. 

 

14.2. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a 

Administração procederá à sua retificação e republicação, com devolução dos prazos. 

 

14.3. O usuário poderá comunicar, a qualquer tempo, a irregularidade na prestação dos serviços 

e/ou no faturamento. 

 

15. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para recebimento dos pedidos de credenciamento, 

poderá a comissão, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à 

divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

16.2. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase do credenciamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

16.3. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da 

comissão. 

 

16.4. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

16.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento, prevalecerá o Foro da 

Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

 

 

 

Salvador, 25 de maio de 2022. 

 

 

 

          Ebert Santa’nna da Paz       Samuel dos Santos Rodrigues  

Matrícula nº 3100507     Matrícula nº 3100772 

Comissão Permanente de Uniforme   Comissão Permanente de Acessórios 

 

 

 

De acordo. 

Atenciosamente, 

 

 

Marcelo Oliveira Silva 

Matrícula nº 3100765 

Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal de Salvador 



 
 

 

ANEXO - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

  

MAPA DE PREÇOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. ESPECIFICAÇÃO 
FORNECEDOR 

"A" 

FORNECEDOR 

"B" 

FORNECEDOR 

"C" 

PREÇO MÁXIMO 

REFERENCIAL 

1 insígnia de metal UN - R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 6,50 R$ 30,00 

2 camisa polo  UN - Não fornece R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 

3 boina de lã UN social R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 170,00 R$ 140,00 

4 chapéu caçador UN operacional R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 75,00 R$ 70,00 

5 quepe feminino azul UN social Não fornece R$ 144,00 R$ 165,00 R$ 155,00 

6 quepe masculino azul UN social Não fornece R$ 144,00 R$ 135,00 R$ 140,00 

7 vestido para gestante UN social Não fornece R$ 160,00 Não fornece R$ 160,00 

8 túnica masculina azul UN social Não fornece R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 

9 túnica feminina azul UN social Não fornece R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 

10 gravata masculina azul UN social Não fornece R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 60,00 

11 gravata feminina azul UN social Não fornece R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 

12 camisa interna branca social UN social Não fornece R$ 120,00 R$ 95,00 R$ 110,00 

13 camisa social azul masculina UN social Não fornece R$ 150,00 R$ 95,00 R$ 125,00 

14 camisa social azul feminina UN social Não fornece R$ 150,00 R$ 95,00 R$ 125,00 

15 calça social azul masculina UN social Não fornece R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00 

16 calça social azul feminina UN social Não fornece R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00 

17 gorro de pala azul marinho UN operacional R$ 55,00 R$ 50,00 R$ 65,00 R$ 55,00 

18 gandola operacional t-shirt UN operacional R$ 265,00 R$ 250,00 R$ 165,00 R$ 250,00 

19 calça operacional azul UN operacional R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00 



 
 

 

MAPA DE PREÇOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. ESPECIFICAÇÃO FORNECEDOR "A" FORNECEDOR "B" FORNECEDOR "C" PREÇO MÁXIMO REFERENCIAL 

20 gandola operacional GEPA UN operacional R$ 265,00 R$ 250,00 Não fornece R$ 250,00 

21 calça operacional GEPA UN operacional R$ 185,00 R$ 190,00 Não fornece R$ 185,00 

22 gandola operacional GOE UN operacional R$ 265,00 R$ 190,00 Não fornece R$ 250,00 

23 calça operacional GOE UN operacional R$ 185,00 R$ 190,00 Não fornece R$ 185,00 

24 camisa interna básica UN operacional R$ 49,90 R$ 45,00 R$ 48,90 R$ 48,00 

25 camiseta educação fisica UN educação física R$ 49,90 R$ 40,00 R$ 48,90 R$ 48,00 

26 short educação fisica UN educação física R$ 49,90 R$ 35,00 R$ 36,50 R$ 40,00 

27 bermuda  UN ciclista R$ 120,00 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00 

28 macacão de manutenção UN operacional Não fornece R$ 500,00 Não fornece R$ 500,00 

29 calça tactel  UN educação física R$ 75,00 R$ 70,00 R$ 65,00 R$ 70,00 

30 agasalho para frio UN educação física Não fornece R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00 

31 sunga UN educação física R$ 59,90 R$ 50,00 R$ 59,90 R$ 60,00 

32 maiô  UN educação física Não fornece R$ 150,00 R$ 185,00 R$ 168,00 

Obs: Foi utilizada em alguns itens a média de preços e em outros a mediana, por refletir melhor a realidade de mercado e para não restringir o caráter competitivo na busca 

para sua configuração. Para itens que não possuam variedade de modelos/marcas, e representem padrão institucional da Guarda Civil Municipal de Salvador, a remuneração 

da contratação será observada de acordo com o preço referencial máximo descrito com base nas cotações. 
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ANEXO II 
 

Credenciamento número 

 

Termo de Adesão número 

 

MINUTA DO TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 
 

 

Termo de Adesão ao Credenciamento de prestação de serviços e comercialização de uniformes 

e/ou acessórios, que entre si celebram a Guarda Civil Municipal de Salvador - GCM, e a 

........................................................, nos termos do Edital de Credenciamento para 

Comercialização de Uniformes e Acessórios para os Guarda Civil Municipal nº 001/2022, das Leis 

Federais nº 8.666/93 e nº 12.664/12 e Decreto Municipal nº 29.482/18. 

  

 

DA IDENTIFICAÇÃO  

 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 

09.075.910/0001-08, com sede na Av. General San Martin, 734, Fazenda Grande do Retiro, 

Salvador/Bahia, CEP 40.355-015, neste ato representada pelo Inspetor Geral Marcelo Oliveira 

Silva, inscrito no CPF sob o nº 914.311.745-72, e nomeado através de Decreto Simples, de 04 de 

abril de 2020, doravante denominada GCM; 

 

 

(nome da instituição), (endereço), inscrita no CNPJ sob nº ..........................., neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) ...................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida pela ..............., inscrita no CPF/MF sob o nº 

........................, residente na ....................................doravante denominada como 

CREDENCIADA. 

  

 

DO FUNDAMENTO LEGAL  

 

O presente termo de credenciamento decorre do processo de credenciamento das empresas para 

comercialização de uniformes e acessórios, aprovado pelo Inspetor Geral da Guarda Civil 

Municipal e pela representação da Coordenadoria para Assuntos Jurídicos/CAJ através do Parecer 

de nº 116/2022, nos termos e condições do Edital de Credenciamento GCM nº 001/2022 que 

integram este instrumento, que as partes declaram conhecer e aceitar. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Credenciamento CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 

PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA A GUARDA 

CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR/BA. 
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1.2 A descrição dos serviços objeto deste Termo de Credenciamento se encontra detalhada nas 

Especificações Técnicas – Anexo X do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

 

2.1 Manter todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas no processo de 

Credenciamento durante a execução do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

2.2 A empresa – pessoa jurídica devidamente credenciada – somente poderá 

fornecer/comercializar uniformes e peças que são objetos do Edital de Credenciamento nº 01/2022, 

mediante a apresentação, por parte do guarda civil municipal, da necessária “Guia para Aquisição 

de Uniformes – GAU”, documento de autorização retirado do site da Guarda Civil Municipal - 

GCM. 

 

2.2.1 A “Guia para Aquisição de Uniformes – GAU”, emitida em três vias, devidamente 

preenchidas e assinadas, na forma do Anexo IX do Edital, é o documento de autorização para 

aquisição do uniforme e/ou de suas peças ou partes dele. 

 

2.2.2 Além da necessária “Guia para Aquisição de Uniformes – GAU”, para 

fornecimento/comercialização de que trata o subitem 2.2, a empresa deverá: 

 

a) Confirmar a identificação do guarda municipal por meio de sua Carteira Funcional e de sua 

Carteira de Identidade, podendo este último documento ser substituído por outro documento de 

identificação com foto equivalente; 

 

b) Preencher os campos da “Guia para Aquisição de Uniformes – GAU” referida no subitem 2.2.1, 

sendo que os dados serão de sua responsabilidade; 

 

c) Reter a primeira via da “Guia para Aquisição de Uniformes – GAU” citada no subitem 2.2.1, 

para o seu controle e arquivo; 

 

d) Emitir Nota Fiscal de comercialização, devidamente preenchida, da qual conste o nome e RG 

do servidor e o número da “Guia para Aquisição de Uniformes – GAU”. 

 

2.3 Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade e dos profissionais 

envolvidos na prestação do serviço, para com a União, o Estado, o Município e/ou terceiros. 

 

2.4 Facilitar aos prepostos da GCM, estes devidamente credenciados, o acompanhamento e 

fiscalização permanentes dos serviços aqui avençados, além de lhes prestar os esclarecimentos que 

se fizerem necessários, quando solicitados. 

 

2.5 A empresa fica obrigada a comercializar/fornecer apenas os materiais relacionados na proposta 

de preços, podendo a qualquer tempo solicitar a inclusão de itens (Anexo X – Especificações 

Técnicas do Edital), através da apresentação de nova proposta de preços. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA GCM 

 

3.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e cláusulas contratuais, aplicando as 

penalidades previstas quando for o caso. 

3.2 Dar ciência à CREDENCIADA de quaisquer modificações que ocorrerem neste Termo. 

 

3.3 Acompanhar a execução dos serviços: 

 

3.3.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços será exercida pela Guarda 

Civil Municipal – GCM, através dos membros da Comissão Permanente de Uniformes da GCM; 

 

3.3.2 As relações entre a GCM e a CREDENCIADA serão mantidas, prioritariamente, por 

intermédio da fiscalização; 

 

3.3.3 A fiscalização tem autoridade para exercer, em nome da GCM, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, tendo plenos poderes para decidir sobre 

questões relacionadas à parte técnica dos serviços e para o fiel cumprimento das especificações 

dos materiais, em função das disposições do Edital de Credenciamento em referência, consultando 

a Administração nos casos de dúvida e sobre matérias que extrapolarem as previsões do mesmo. 

 

3.4 Informar à CREDENCIADA sobre a inclusão de novos itens na relação de uniformes e/ou 

acessórios. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MODIFICAÇÕES E AJUSTES DO UNIFORME 

 

4.1 A Guarda Civil Municipal poderá, a qualquer tempo, promover ajustes e modificações de 

modelo e/ou padrão do uniforme, em decorrência de alterações na legislação aplicável. 

 

4.1.1 Quando da ocorrência dos ajustes e modificações de modelo e/ou padrão, a GCM, 

encaminhará à CREDENCIADA a cópia do novo Regulamento de Uniformes. 

 

4.1.2 Ocorrendo modificação e/ou ajuste de modelo e/ou do padrão do uniforme, a GCM 

comunicará à CREDENCIADA para as providências cabíveis, com a antecedência definida no ato 

motivador, não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1 O credenciamento tem prazo de validade inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por acordo entre as partes, mediante Aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

6.1 Respeitadas às disposições da legislação em vigor, os preços contratuais pactuados poderão 

ser objeto de reajuste pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) ou, na sua 

falta, por índice legalmente previsto à época, visando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Termo de Credenciamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 

 

7.1 São causas de descredenciamento (1) o descumprimento de quaisquer das condições descritas 

neste Termo de Credenciamento e (2) a prática de atos que caracterizem má-fé em relação à GCM, 

as quais deverão ser apuradas em processo administrativo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a CREDENCIADA – 

garantida a defesa – fica sujeita às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de 

outras sanções legais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da GCM deixar de exigir da CREDENCIADA qualquer 

condição deste Termo de Credenciamento, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

10.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que será competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste Termo de Credenciamento, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma. 

 

Salvador,         de                                 de 2022. 

 

 

_________________________________________       

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR 

 

 

________________________________ 

CREDENCIADA 

 

Testemunhas  

(nome e RG) 
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ANEXO III 

 

DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

NOME: 

 
 

RG: 

Nº ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF Nº: 

 
 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 

CNPJ: 

 

 

Salvador,  de _  _  de    

 

 

 

___________________________________________________________ 
 

NOME DO CREDENCIADO / CPF /ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Termo de Credenciamento. 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS DOS UNIFORMES E/OU ACESSÓRIOS 
Proposta que faz a empresa Razão Social..........................................................................................., 
Nome Comercial ou Fantasia............................................................................................................., 

inscrita no CNPJ/MF nº ........................................, inscrição estadual nº ...................................... ....., 

estabelecida à ............................................................................................................................. ., Bairro 

........................................................., Cidade de..............................................................., 

Estado de ............................., para, como credenciada, fornecer/comercializar uniformes da Guarda Municipal de 

Salvador/BA diretamente aos seus servidores devidamente autorizados, nos termos do Decreto nº 29.482/2018 e do 

Edital de Credenciamento nº 001/2018 e como segue: 

 

Itens que declara ter interesse em ofertar/comercializar, sob as condições a seguir informadas e segundo as 

especificações constantes do Anexo I do Edital supracitado: 

 RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIFORME E/OU ACESSÓRIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. 
ESPECIFICAÇÃO 

(MODELO/MARCA) 
VALOR  

VALOR 

TOTAL 

1.  insígnia de metal UN    

11.  camisa polo  UN    

12.  meias para uniforme UN genérico   

13.  platina de identificação de função UN social   

14.  bucaneira identificação de função UN operacional   

15.  targeta de identificação UN operacional   

16.  plaqueta de identificação UN social   

17.  sapato social preto femenino  PR social   

18.  sapato social preto masculino PR social   

19.  coturno/bota tática PR operacional   

20.  cinto interno nylon UN genérico   

21.  boina de lã UN social   

22.  chapeu caçador UN operacional   

23.  quepe femenino azul UN social   

24.  quepe masculino azul UN social   

25.  vestido para gestante UN social   

26.  túnica masculina azul UN social   

27.  túnica femenina azul UN social   

28.  gravata masculina azul UN social   

29.  gravata femenina azul UN social   

30.  camisa interna branca social UN social   

31.  camisa social azul masculina UN social   

32.  camisa social azul femenina UN social   

33.  calça social azul masculina UN social   

34.  calça social azul femenina UN social   

35.  gorro de pala azul marinho UN operacional   

37.  gandola operacional t-shirt UN operacional   

38.  calça operacional azul UN operacional   

39.  gandola operacional gepa UN operacional   

40.  calça operacional gepa UN operacional   

41.  gandola operacional goe UN operacional   

42.  calça operacional goe UN operacional   

43.  camisa interna basica UN operacional   

44.  camiseta educação fisica UN educação física   

45.  short educação fisica UN educação física   

46.  tênis educação fisica PR educação física   
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47.  bermuda térmica UN educação física   

48.  top nadador UN educação física   

49.  camisa uv UN operação verão   

50.  bermuda  UN ciclista   

51.  macacão de manutenção UN operacional   

52.  calça tactel  UN educação física   

53.  agasalho para frio UN educação física   

54.  sunga UN educação física   

55.  maiô  UN educação física   

56.  Fiel retrátil para pistola  UN    

57.  Cinto tático  UN    

58.  Porta tonfa UN    

59.  Porta algema universal UN    

60.  Porta carregador universal UN    

61.  Capa para colete modular UN    

62.  Bornal Modular UN    

63.  Plataforma trila coldre perna  UN    

64.  Coldre tático de perna  UN    

65.  Coldre tático de cintura UN    

66.  Coldre velado UN    

67.  Algema de aço UN    

68.  Apito de segurança.  UN    

69.  Mochila UN    

70.  Bolsa Tática Operacional UN    

71.  Suporte de cintura com catraca  UN    

72.  Braçal de Identificação UN    

73.  Emborrachado UN    

74.  Brevê Emborrachado para colete UN    

75.  Brasão Emborrachado para colete UN    

76.  Porta Rádio UN    

77.  Porta Treco UN    

78.  Porta Lanterna UN    

79.  Porta espargidor UN    

80.  Porta Camelback UN    

81.  Suporte de colete com catraca UN    

82.  Gaveta de Encaixe Rápido UN    

83.  Adaptador Speed UN    

84.  Adaptador Strike 3 pontas  UN    

85.  Adaptador no estilo gaveta UN    

86.  Passador Padlle UN    

87.  Luva Tática UN    

88.  Suporte de Colete Modular  UN    

89.  Suporte de Perna com Catraca UN    

90.  Refil de Hidratação  UN    

91.  Suspensório de Campo UN    

92.  Canivete UN    

93.  Lanterna UN    

94.  Presilha Belt Keeper UN    

95.  Bandoleira UN    

96.  Protetor Lombar UN    

97.  Bastão Retratil UN    

98.  Torniquete UN    

99.  Porta Torniquete UN    
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100.  Porta Celular UN    

101.  Saco de Descarte UN    

102.  Coldre Tático de perna c/ catraca UN    

*Conforme especificações técnicas, Anexo X do Edital. 
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                                                    ANEXO V 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

Credenciamento número 

 

 

Ilmo. Senhor [titular da Guarda Civil Municipal] 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: 

RG: 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

(Município): 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

TELEFONE (DDD): 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:    CELULAR: 

E-MAIL: 
 

O proponente acima qualificado requer, por meio do presente documento, o seu 

CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por 

esta Secretaria, declarando, sob as penas da lei, que:  

 

a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;  

b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;  

c) conhece os termos do Edital de Credenciamento bem assim das informações e condições para 

o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 

d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;  

e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar 

com órgão ou entidades da Administração Pública;  

f) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no Edital do Credenciamento;  

g) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o 

registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a 

infraestrutura adequada à prestação dos serviços conforme exigido;  

h) realizará todas as atividades a que se propõe.  

 

Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 

devidamente assinada e rubricada, pede deferimento,  

Local, _______de____________________de 20___. 

_________________________________________________________ 

NOME DO CREDENCIADO / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA  

CONSTITUIÇÃO  
  

  

  

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido 

pela Lei Federal n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.  

  

  

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ).  

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

Salvador,         de                   de 2022.  

   

  

  

  

 
NOME E IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal da instituição. 
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ANEXO VII 

 

RELAÇÃO DE ITENS DE INTERESSE NA COMERCIALIZAÇÃO  
  

  

Eu ___________________, representante da empresa __________________, 

CNPJ:_____________________, declaro possuir interesse na comercialização dos itens e 

quantidades relacionados abaixo, referente ao Credenciamento nº _______:  

  

LISTAR ITENS  
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

Para fins de participação no Chamamento Público nº CNPJ nº sediada declara, sob as pena da lei que, até a presente 

data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
 

Salvador,  ……. de ……………… de 2022. 

 

 

Nome e identificação do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal da instituição. 
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ANEXO IX 

 

GUIA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME 
 

 

Nº GAU

Nome Matrícula Nº Identidade/ Órgão emissor/ UF

Posto de serviço  ou unidade de lotação Área CPF 

Assinatura Data

Razão social CNPJ/MF

Nome do vendedor Nº Identidade/ Órgão emissor/ UF

Nota(s) fiscal(is) de comercialização nº(s)

Assinatura do vendedor/ carimbo Data

1ª VIA: SEGEM; 2ª VIA: GCM

GUIA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (GAU)

IDENTIFICAÇÃO DO  GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ADQUIRENTE

DADOS DO FORNECEDOR CREDENCIADO

1

3

Declaro  que atendi e vendi, nesta data, ao servidor da Guarda Civil Municipal de Salvador acima identificado, peça (s), parte (s), acessório (s) 

ou uniforme (s) da Guarda Civil Municipal de Salvador, conforme discriminado n (s) Nota(s) Fiscal(is) de comercialização acima relacinada(s), 

que segue(m) em anexo.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Secretária Municipal Ordem - SEMOP

Guarda Civil Municipal de Salvador

ANEXO II

DECRETO Nº 29.482 de 05 de fevereiro 2018

 



 
 

  

  

ANEXO X - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CALÇA SOCIAL - FEMININA 
 

 

ASSUNTO  

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça social feminina, cor azul marinho, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda 

Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento 

e/ou aquisição da calça social feminina, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 

de Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para 

validação de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma 

análise métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, 

serem verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação 

de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

 



 
 

  

  

 

  

DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO   

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão 

das peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de 

responsabilidade do confeccionista.  

  

COSTURAS   

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e 

excelente aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), no tecido 

da calça.  

  

AVIAMENTOS  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da 

amostra e/ou de recebimento do lote.  

O zíper metálico com cadarço na cor do tecido.  

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma 

cor.  

  

EMBALAGENS  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das 

peças dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  



 
 

  

  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente 

cada caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 

(paisagem), no mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

•  Quantidade de peças acondicionadas e  

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS  

O tecido utilizado na confecção de toda a calça, será o PANAMÁ, conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), cor azul marinho, (PANTONE 194010).  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal 

de Salvador.   

  

Tabela 1. Características do tecido.  

  

DADOS FÍSICOS     

100% POLIESTER  100.00   AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME  Ne 15,25 Filamento   ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA  Ne15,33 Filamento   ASTM D 1059  

FIOS/ Cm  23,50   -  

BATIDAS/Cm  22,00   -  

LIGAMENTO  Tela   NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,50 m   NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)  185 g/m²   ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

84,00 kgf   ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  
(URDUME)  
Valor mínimo  

85,60 kgf   ASTM D5034 

GRAB  



 
 

  

  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

4,00 kgf   ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

4,0 kgf   ASTM D2261  
TONGUE  

CARACTERISTICAS DE 

ENCOLHIMENTO  
   

LAVAGEM CASEIRA  
AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ     

Notas mínimas  Transf.   Alteração   Normas  

Suor Ácido  4   4   AATC 15  

Ferro quente seco  -   4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4   4   AATC 133  

Lavagem II A (industrial)  4   4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4   -   AATC 8  

Fricção Úmido  4   -   AATC 8  

Cloro  -   4   ISSO 105 – N01  

Luz  -   4   AATC 16 - E  

  

DESCRIÇÃO DA CALÇA SOCIAL  

Calça social feminina, confeccionada em tecido plano, panamá, com a composição 100% 

poliéster, armação tela, tratamento anti-piling, gramatura 185,0 g/m², com tingimento a 

base de corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor azul negro B90 (PANTONE 

194010).  

Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na mesma cor do tecido, 

com uma prega voltada para o lado interno, em ambos os lados. Calça com cós duplo 

fechado por um botão personalizado (na mesma cor do tecido e com quatro furos) e 

guarnecidos com passadores, tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação 

inserida internamente.  

BRAGUILHA  

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper 

metálico reforçado.  

Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem 

veste) e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da 

mesma formando um “J” (Figura).  



 
 

  

  

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocadas e pespontada 

com ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e outro no 

final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

  

LATERAIS E ENTRE PERNAS  

Pernas ligeiramente cônicas, sem bainha.  

Ilhargas fechadas em máquina interlock (bitola 10 mm) com uma (01) agulha e 

pespontado com ponto corrente.  

Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme orientações finais.   

  

CINTURA  

Dobrar a calça conforme figura, deslocando 60 mm o lado dianteiro direito para trás, de 

forma a evitar distorções na medida (Figura 4).  

  

GANCHOS  

Ganchos devem ser costurados em toda a extensão, com máquina reta e limpeza em 

overloque, deixando 3,0 cm no gancho traseiro junto ao cós para eventuais ajustes.  

 CÓS  

Cós em tecido panamá com aplicação interna de entretela termocolante, com forro na 

mesma cor da calça.  

Cós com 45 mm de largura (acabado), costurado e pespontado com máquina de cós de 

duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  

  

O fechamento do cós é feito através de um botão personalizado, tamanho 28, centralizado 

e distando a 20 mm da ponta direita (de quem veste).  

A outra parte do cós terá um caseado horizontal, centralizado na largura do cós, distando 

10 mm da borda da ponta direita (de quem veste).  

O cós é guarnecido com 7 passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm 

de largura (medidas das peças acabado). Os passadores são fixados nas duas 

extremidades, com travetes horizontais, posicionados da seguinte maneira (Figura 5):  

Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste).  



 
 

  

  

Passadores C – Um em cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais 

(passadores B) e do gancho traseiro (passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da 

borda da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que 

a distância entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 

(cotas EF).  

QUADRIL  

A calça está posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento 

lateral da calça.  

 BOTÕES    

Os botões utilizados na calça serão em resina de poliéster, com 4 furos, fundo branco, 

com tingimento azul, mesma cor do tecido, acabamento fosco. Os botões serão do 

tamanho 28” (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), com o dizer “GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL SALVADOR”, fonte “Times New Roman”, impresso a laser, conforme 

ilustração (Figura 7).  

 

DESENHO TÉCNICO  

Figura 1. Calça social de passeio.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 Figura 2. Braguilha.  

  

  
   

 Figura 3. Entrepernas e ilhargas.  

  

 

  

Figura 4. Cintura.  

  

 

 

 



 
 

  

  

Figura 5. Posição dos passadores.  

  

 

  

Figura 6. Quadril.  

  

  

 

 

Figura 7. Ilustração do botão com 4 furos, personalizado, de resina de poliéster, tamanho 

28”, com dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR” a laser.  

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

AVIAMENTO  

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma 

cor.  

O tamanho dos botões serão número 28” (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), na 

mesma cor do tecido, personalizado, de resina de poliéster, na cor azul, com o dizer 

“GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR”, conforme descrição desta norma.  

O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na mesma cor do tecido.  

A linha 100% poliéster, 120, na mesma cor do tecido, para as costuras do fechamento, 

caseado, fixação e para pregar os botões.  

  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da 

peça e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão 

Social, CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As etiquetas 

serão fixadas na costura que une a cós a parte traseira, por dentro da calça.  
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ASSUNTO  

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça social masculina, cor azul marinho, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil 

Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da calça social masculina, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

 

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

 

TECIDO   

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

COSTURAS   

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

 

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), no tecido da 

calça.  

 

AVIAMENTOS  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

O zíper metálico com cadarço na cor do tecido.  

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

  

EMBALAGENS  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  
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• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS  

O tecido utilizado na confecção de toda a calça, será o PANAMÁ, conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), cor azul marinho, (PANTONE 194010).  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.   

  

Tabela 1. Características do tecido.  

 DADOS FÍSICOS     

100% POLIESTER  100.00   AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME  Ne 15,25 Filamento   ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA  Ne15,33 Filamento   ASTM D 1059  

FIOS/ Cm  23,50   -  

BATIDAS/Cm  22,00   -  

LIGAMENTO  Tela   NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,50 m   NBR 10589  
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PESO (+ / - 5%)  185 g/m²   ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

84,00 kgf   ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  
(URDUME)  
Valor mínimo  

85,60 kgf   ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

4,00 kgf   ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

4,0 kgf   ASTM D2261  
TONGUE  

CARACTERISTICAS DE 

ENCOLHIMENTO  
   

LAVAGEM CASEIRA  
AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ     

Notas mínimas  Transf.   Alteração   Normas  

Suor Ácido  4   4   AATC 15  

Ferro quente seco  -   4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4   4   AATC 133  

Lavagem II A (industrial)  4   4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4   -   AATC 8  

Fricção Úmido  4   -   AATC 8  

Cloro  -   4   ISSO 105 – N01  

Luz  -   4   AATC 16 - E  

  

DESCRIÇÃO DA CALÇA SOCIAL  

Calça social masculina, confeccionada em tecido plano, panamá, com a composição 100% 

poliéster, armação tela, tratamento anti-piling, gramatura 185,0 g/m², com tingimento a base 

de corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor azul negro B90 (PANTONE 194010).  
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Calça com quatro bolsos, sendo dois dianteiros, tipo faca e dois traseiros embutidos com 

portinholas e dois botões (Figura 1).  

Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na mesma cor do tecido, com 

uma prega voltada para o lado interno, em ambos os lados.  

Calça com cós duplo, fechado por um botão personalizado, tendo um botão reserva e 

guarnecidos com passadores, tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação 

inserida internamente.  

  

BOLSOS  

Bolsos dianteiros laterais tipo faca, costurados a calça a ponto fixo e com bainha (Figuras 1 

e 2).  

Bolsos traseiros embutidos, com portinholas e medidas conforme tabela 1.  

  

PORTINHOLAS  

Portinholas em tecido duplo, entretelado, com bico central, pespontada e costurada a calça 

com ponto fixo (Figura 1).  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura e a 15 mm da borda superior 

do bolso.  

Portinholas com medidas.  

 BRAGUILHA  

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper metálico 

reforçado.  

Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem veste) 

e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma 

formando um “J”.  

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocadas e pespontada com 

ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e outro no 

final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

Laterais e entre pernas  
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Ilhargas fechadas em máquina interlock (bitola 10 mm) com uma (01) agulha e pespontado 

com ponto corrente.  

Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme orientações finais.   

CINTURA  

Dobrar a calça conforme figura, deslocando 60 mm o lado dianteiro direito para trás, de forma 

a evitar distorções na medida.  

 CÓS  

Cós com 45 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e pespontado com máquina 

de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  

O fechamento do cós é feito através de um botão personalizado, tamanho 28, centralizado e 

distando a 20 mm da ponta direita (de quem veste). A outra parte do cós terá um caseado 

horizontal, centralizado na largura do cós, distando 10 mm da borda da ponta direita (de quem 

veste).  

O cós é guarnecido com 7 passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm de 

largura (medidas das peças acabado). Os passadores são fixados nas duas extremidades, com 

travetes horizontais, posicionados da seguinte maneira;  

Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste).  

Passadores C – Um em cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais (passadores 

B) e do gancho traseiro (passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da borda 

da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que a distância 

entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 (cotas EF).  

QUADRIL  

A calça estar posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento lateral 

da calça.  

 BOTÕES    

Os botões utilizados na calça serão em resina de poliéster, com 4 furos, fundo branco, com 

tingimento azul, mesma cor do tecido, acabamento fosco. Os botões serão do tamanho 28” 
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(17,78 mm de diâmetro aproximadamente), com o dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

SALVADOR”, fonte “Times New Roman”, impresso a laser, conforme ilustração.  

 

DESENHO TÉCNICO  

Figura 1. Calça social de passeio masculina.  

 

 

  

  Figura 2. Vistas interna dos bolsos dianteiros e traseiros.  
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  Figura 3. Braguilha.  

  

 

Figura 4. Entrepernas e ilhargas.  
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Figura 5. Cintura.  

  

                                                   
Figura 6. Posição dos passadores.  

 

  

  

Figura 7. Quadril.  
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 Figura 7. Ilustração do botão com 4 furos, personalizado, de resina de poliéster, tamanho 

28”, com dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR” a laser.  

 

 

TABELA 2. Medidas dos bolsos acabados em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA   

  BOLSO TRASEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,0  16,0  18,0  

CD  33,0  35,0  37,00  

  BOLSO DIANTEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  16,0  18,0  20,0  

CD  33,0  35,0  37,0  
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TABELA 3. Medidas das portinholas acabadas em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA  

  PORTINHOLA DO BOLSO TRASEIRO (cm)  

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,5  16,5  18,5  

CD  7,0  8,0  9,0  

  

 AVIAMENTO  

 

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28” (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), na 

mesma cor do tecido, personalizado, de resina de poliéster, na cor azul, com o dizer 

“GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR”, conforme descrição desta norma.  

O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na mesma cor do tecido.  

A linha 100% poliéster, 120, na mesma cor do tecido, para as costuras do fechamento, 

caseado, fixação e para pregar os botões.  

 ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As etiquetas serão 

fixadas na costura que une a cós a parte traseira, por dentro da calça.  

  

  



  

 

  

  

CAMISA INTERNA  BÁSICA  BRANCA 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
  

COMISSÃO  PERMANENTE DE UNIFORMES   

ASSUNTO  

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

camisa interna básica, cor branca, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da camisa interna básica, cor branca, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar: 

 

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   
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As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor branca, no tecido da camisa.  
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AVIAMENTOS  

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS  

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 

A camisa interna básica, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, 

com gramatura 170 g/m² (mínimo), gola careca, com meia manga, na cor branca (Figura 1).   

A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 25 mm de largura, na mesma 

cor do tecido.  
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As ribanas serem feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior.  

A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça acabada), 

pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

 LOGOMARCAS:  

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira 

da camisa (de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, largura 

x altura), localizado no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  

Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o “nome de guerra”, 

tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores preta e vermelha, respectivamente. O bordado será na 

fonte “ARIAL BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito “GCM FULANO 

AB+”, apenas para exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” 

na forma de semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES 

NEW ROMAN”, com preenchimento na cor preta, sendo no total do comprimento 

aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de altura, aplicado diretamente na camisa, conforme 

esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  

 BORDADOS  

 

Segue tabela de bordados do distintivo da GCM e tarjeta de identificação (com nome de 

guerra e tipo sanguíneo com fator RH).  
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CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR 

COR  

 

BORDADOS    
COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRENCIA  
DENSIDADE  

NÚMERO  

DE  

PONTOS  

Distintivo  

GCM   

Escudo  Azul  2728      

Pontas  Amarelo 

ouro   

7565      

Golfinhos  Amarelo  124      

Pomba  Branco  -----------B      

3 folhas  Verde  347      

Coroa mural c/ 5  

torres  

Cinza médio  Cool Gray 4      

Cinza claro  Cool Gray 1      

Preto  ------------      

Raios  Branco  ------------      

Dizer “GUARDA 

CIVIL  

MUNICIPAL  

SALVADOR”  

Branco  ------------      

  

DESENHO TÉCNICO 

 

Figura 1. Vista da frente da camisa, com descrição da identificação.  
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Figura 2.  Vista da traseira da camisa, com a dimensão do letreiro. 

 

 Figura 3. Distintivo da Guarda Civil Municipal - GCM de Salvador. 

 

 

 

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO) 

 

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT  
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AVIAMENTO 

 

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  

A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

  

ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim). 
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça social masculina, cor azul marinho, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil 

Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da calça social masculina, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA 

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  
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INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

   

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), no tecido da 

calça.  
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 AVIAMENTOS 

  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

O zíper metálico com cadarço na cor do tecido.  

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

  

EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS 

 

O tecido utilizado na confecção de toda a calça, será o PANAMÁ, conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), cor azul marinho, (PANTONE 194010).  
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O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.   

  

Tabela 1. Características do tecido.  

 DADOS FÍSICOS     

100% POLIESTER  100.00   AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME  Ne 15,25 

Filamento  

 ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA  Ne15,33 

Filamento  

 ASTM D 1059  

FIOS/ Cm  23,50   -  

BATIDAS/Cm  22,00   -  

LIGAMENTO  Tela   NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,50 m   NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)  185 g/m²   ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

84,00 kgf   ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(URDUME)  

Valor mínimo  

85,60 kgf   ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,00 kgf   ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,0 kgf   ASTM D2261  

TONGUE  

CARACTERISTICAS DE 

ENCOLHIMENTO  

   

LAVAGEM CASEIRA  

AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ     
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Notas mínimas  Transf.   Alteração   Normas  

Suor Ácido  4   4   AATC 15  

Ferro quente seco  -   4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4   4   AATC 133  

Lavagem II A 

(industrial)  

4   4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4   -   AATC 8  

Fricção Úmido  4   -   AATC 8  

Cloro  -   4   ISSO 105 – N01  

Luz  -   4   AATC 16 - E  

 BORDADOS 

O distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM de Salvador e a miniatura da bandeira do 

município de Salvador serão confeccionados em tecnologia de etiquetas, tecnologia 

conhecida como etiqueta bordada, conforme tabela abaixo (Tabela 2).   

A miniatura da bandeira tem 50 mm de altura por 65 mm de largura (50 mm x 65 mm) e o 

distintivo da GCM tem 65 mm de altura por 50 mm de largura (65 mm x 50 mm).  

Tabela 2. “Etiquetas bordadas” do distintivo da GCM e da miniatura da bandeira do 

município de Salvador.  

  

Cores padrões do logotipo e quantidade de pontos por cor    

BORDADO  COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRENCIA  

DENSIDADE  

 (Fios/cm)  

TOTAL DE 

FIOS  

Distintivo GCM 

(manga esquerda)  

Azul  2728  56  504  

Amarelo ouro   7565  56  274  

Amarelo  124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  347  56  91  

Cinza médio  Cool Gray 4  56  504  

Cinza claro  Cool Gray 1  56  504  

Preto  ------------  56    
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Miniatura da bandeira 

do município de  

Salvador (manga 

direita)  

Azul  2728  56  392  

Branco  ------------  56  157  

Vermelho  --------  56  67  

Verde  347  56  28  

Preto  -------------  56  157  

  

DESCRIÇÃO DA CAMISA SOCIAL MASCULINA 

  

A camisa social masculina, será confeccionado em tecido plano, otawa, com a composição 

100% poliéster, armação tela, tratamento anti-piling, gramatura 185,0 g/m², cor azul marinho 

(PANTONE 194010).  

Possuirá dois (2) bolsos, chapados, portinholas entreteladas, e com porta insígnias nos 

ombros.  

Frente aberta, abotoada com botões personalizados, tendo um (1) botão reserva, localizado 

na parte interna.  

Terá manga curta, na manga esquerda (de quem veste) distintivo da Guarda Civil Municipal 

– GCM, com 65mm de altura x 50 mm de largura, aproximadamente. E na manga direita (de 

quem veste) miniatura da bandeira do município de Salvador com 50 mm de altura x 65mm 

de largura, aproximadamente.  

Gola com bicos de cantos vivos, aplicada no lado direito (de quem veste) botão 

personalizado, para fechamento.  

A carcela da frente da camisa terá 30 mm de largura, tipo malhete, pespontada e costurada a 

ponto fixo.  

 Os botões personalizados, com inscrição GUARDA CIVIL MUNICIPAL, em alto relevo, 

na cor dourada, tamanho 24”, 15,24 mm de diâmetro aproximadamente.  

  

BOLSOS 

   

Todos os bolsos, chapados, com prega macho, cantos superiores vivos e inferiores 

chanfrados, costurados com máquina de ponto fixo.  

Bolsos com portinholas, com fechamento por botão personalizado e medidas conforme tabela 

(Tabela 3).  
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Todos os bolsos possuem bainha na parte superior, com travetes nas extremidades, na 

horizontal.  

O bolso do lado esquerdo (de quem veste) terá passagem para canetas  (Figura 3b).  

Os bolsos serão costurados a camisa com máquina de ponto fixo, paralelos a barra da camisa, 

centralizados na altura do peito.  

  

PORTINHOLAS 

 

Portinholas em tecido duplo, entretelada, com bico central pespontada e costurada a camisa 

com ponto fixo (Figura 3c).  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura e a 15 mm da borda superior 

do bolso.  

A portinhola do bolso esquerdo (de quem veste) terá abertura para alojamento de caneta 

(Figura 3d).  

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e fechamento por botão 

personalizado, tamanho 24’’.  

 PORTA INSÍGNIAS 

  

Um porta insígnia em cada lado dos ombros da camisa, em tecido duplo, com 50 mm de 

largura na base, com as pontas embutidas, overlocadas internamente e pespontadas com 

máquina ponto fixo e comprimento de 140 mm (Figura 5).  

Caseado horizontal aplicado a 10 mm da extremidade da porta insígnia com bico central, com 

centro a 20 mm da borda e abertura para um botão tamanho 24” (diâmetro 15,24 mm 

aproximadamente).  

GOLA  

 

Gola em tecido duplo, com bico canto vivo, inclinação lateral de 75º ± 5º (graus), pespontada 

a ponto fixo (Figura 4).  

Costurada no degolo e rebatida com costura ponto fixo, com etiqueta de identificação no 

centro.  



CAMISA SOCIAL - FEMININA  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES  

  

 

  

  

Caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto, com 22 mm de comprimento e ter 

abertura para um botão tamanho 24” (15,24 mm de diâmetro aproximadamente).  

  

COSTAS E TÓRAX 

  

Costas com pala em tecido duplo, pespontada a ponto fixo (Figura 2).  

Na medição do tórax acomodar a camisa, de forma a eliminar rugas e dobras.  

 MANGAS 

 

Mangas curtas com bainha fixa. 

Na manga esquerda (de quem veste) terá fixado o distintivo da GCM, na manga direita (de 

quem veste) terá fixada a miniatura da bandeira do município de Salvador. Ambos terão a 

distância de 120 mm da costura que une a manga e o ombro até o centro do distintivo da 

GCM (manga esquerda) e da miniatura da bandeira (manga direita), conforme imagem 

(Figura 6).  

O distintivo da GCM será pregado à camisa com maquina overloque, contornando-o. A 

miniatura da bandeira será pregada a camisa com máquina ponto fixo.  

 BOTÃO 

 

O botão personalizado, em plástico, na cor preta, tamanho 24” (15,24 mm de diâmetro, 

aproximadamente), com quatro furos.  

Os botões terão ao seu redor a inscrição– “GUARDA CIVIL MUNICIPAL”, em alto relevo, 

conforme ilustração (Figuras 9).  

Vista interna e externa do dianteiro  

Vistas dianteiras chuleadas com overloque na parte interna.  

Os caseados da camisa deverão ser feitos no lado direito e esquerdo (de quem veste), na 

mesma quantidade dos botões.  

Os caseados do lado direito (de quem veste) serão para colocação e fixação dos botões de pé, 

personalizados, na camisa.  
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Os caseados do lado esquerdo (de quem veste) serão para fechamento da camisa.  

A vista externa do dianteiro terá carcela tipo malhete, com 30 mm de largura, pespontada e 

costurada a ponto fixo.  

Os caseados fiquem marcados a 15 mm da borda no lado esquerdo (de quem veste) e o 

primeiro fique a 10 mm da gola (Figura 9).  

A vista direita (de quem veste) terá botões dispostos da mesma forma que os caseados e ter 

os centros a 25 mm da borda (Figura 8).  

DESENHO TÉCNICO 

Figura 1. Vista da frente da camisa.  

  

 
 

Figura 2. Vistas das costas da camisa.  
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Figura 3. Vistas dos bolsos direito e esquerdo, portinholas e o bolso sem a portinhola.  

  

 

 

Figura 4. Gola da camisa.  
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  Figura 5. Ilustração das portas insígnias localizadas nos ombros.  

  

 

 

Figura 6. Ilustração da localização do distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM e da 

miniatura da bandeira do município de Salvador.  
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Figura 7. Vista interna do lado direito (de quem veste) da camisa.  

 

Figura 8. Vista interna do lado esquerdo (de quem veste) da camisa.  

  

 

  

Figura 9. Ilustração do botão com 4 furos, personalizado, de resina de poliéster, tamanho 28”, 

com dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR” a laser.  
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TABELA 2. Medidas dos bolsos acabados em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA   

  BOLSO TRASEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,0  16,0  18,0  

CD  33,0  35,0  37,00  

  BOLSO DIANTEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  16,0  18,0  20,0  

CD  33,0  35,0  37,0  

  

TABELA 3. Medidas das portinholas acabadas em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA  

  PORTINHOLA DO BOLSO TRASEIRO (cm)  

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,5  16,5  18,5  

CD  7,0  8,0  9,0  

  

AVIAMENTO 

 

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28” (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), na 

mesma cor do tecido, personalizado, de resina de poliéster, na cor azul, com o dizer 

“GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR”, conforme descrição desta norma.  
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O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na mesma cor do tecido.  

A linha 100% poliéster, 120, na mesma cor do tecido, para as costuras do fechamento, 

caseado, fixação e para pregar os botões.  

  

ETIQUETAS 

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As etiquetas serão 

fixadas na costura que une a cós a parte traseira, por dentro da calça.  
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça social masculina, cor azul marinho, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil 

Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da calça social masculina, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), no tecido da 

calça.  
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AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

O zíper metálico com cadarço na cor do tecido.  

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

  

EMBALAGENS  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

 

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

TECIDOS 

 

O tecido utilizado na confecção de toda a calça, será o PANAMÁ, conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), cor azul marinho, (PANTONE 194010).  
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O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.   

  

Tabela 1. Características do tecido.  

  

DADOS FÍSICOS     

100% POLIESTER  100.00   AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME  Ne 15,25 

Filamento  

 ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA  Ne15,33 

Filamento  

 ASTM D 1059  

FIOS/ Cm  23,50   -  

BATIDAS/Cm  22,00   -  

LIGAMENTO  Tela   NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,50 m   NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)  185 g/m²   ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

84,00 kgf   ASTM 

D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(URDUME)  

Valor mínimo  

85,60 kgf   ASTM 

D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,00 kgf   ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,0 kgf   ASTM D2261  

TONGUE  

CARACTERISTICAS DE 

ENCOLHIMENTO  

   

LAVAGEM CASEIRA  

AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  
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DADOS SOLIDEZ     

Notas mínimas  Transf.   Alteração   Normas  

Suor Ácido  4   4   AATC 15  

Ferro quente seco  -   4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4   4   AATC 133  

Lavagem II A 

(industrial)  

4   4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4   -   AATC 8  

Fricção Úmido  4   -   AATC 8  

Cloro  -   4   ISSO 105 – N01  

Luz  -   4   AATC 16 - E  

  

BORDADOS 

 

O distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM de Salvador e a miniatura da bandeira do 

município de Salvador serão confeccionados em tecnologia de etiquetas, tecnologia 

conhecida como etiqueta bordada, conforme tabela abaixo (Tabela 2).   

A miniatura da bandeira tem 50 mm de altura por 65 mm de largura (50 mm x 65 mm) e o 

distintivo da GCM tem 65 mm de altura por 50 mm de largura (65 mm x 50 mm).  

Tabela 2. “Etiquetas bordadas” do distintivo da GCM e da miniatura da bandeira do 

município de Salvador.  
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Cores padrões do logotipo e quantidade de pontos por cor    

BORDADO  COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRENCIA  

DENSIDADE  

 (Fios/cm)  

TOTAL DE 

FIOS  

Distintivo GCM 

(manga esquerda)  

Azul  2728  56  504  

Amarelo ouro   7565  56  274  

Amarelo  124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  347  56  91  

Cinza médio  Cool Gray 4  56  504  

Cinza claro  Cool Gray 1  56  504  

Preto  ------------  56    

Miniatura da bandeira 

do município de  

Salvador (manga 

direita)  

Azul  2728  56  392  

Branco  ------------  56  157  

Vermelho  --------  56  67  

Verde  347  56  28  

Preto  -------------  56  157  

  

DESCRIÇÃO DA CAMISA SOCIAL MASCULINA 

 

A camisa social masculina, será confeccionado em tecido plano, otawa, com a composição 

100% poliéster, armação tela, tratamento anti-piling, gramatura 185,0 g/m², cor azul marinho 

(PANTONE 194010).  

Possuirá dois (2) bolsos, chapados, portinholas entreteladas, e com porta insígnias nos 

ombros.  

Frente aberta, abotoada com botões personalizados, tendo um (1) botão reserva, localizado 

na parte interna.  

Terá manga curta, na manga esquerda (de quem veste) distintivo da Guarda Civil Municipal 

– GCM, com 65mm de altura x 50 mm de largura, aproximadamente. E na manga direita (de 

quem veste) miniatura da bandeira do município de Salvador com 50 mm de altura x 65mm 

de largura, aproximadamente.  

Gola com bicos de cantos vivos, aplicada no lado direito (de quem veste) botão 

personalizado, para fechamento.  
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A carcela da frente da camisa terá 30 mm de largura, tipo malhete, pespontada e costurada a 

ponto fixo.  

 Os botões personalizados, com inscrição GUARDA CIVIL MUNICIPAL, em alto relevo, 

na cor dourada, tamanho 24”, 15,24 mm de diâmetro aproximadamente.  

  

BOLSOS 

 

Todos os bolsos, chapados, com prega macho, cantos superiores vivos e inferiores 

chanfrados, costurados com máquina de ponto fixo.  

Bolsos com portinholas, com fechamento por botão personalizado e medidas conforme tabela 

(Tabela 3).  

Todos os bolsos possuem bainha na parte superior, com travetes nas extremidades, na 

horizontal.  

O bolso do lado esquerdo (de quem veste) terá passagem para canetas (Figura 3b).  

Os bolsos serão costurados a camisa com máquina de ponto fixo, paralelos a barra da camisa, 

centralizados na altura do peito.  

 

PORTINHOLAS 

 

Portinholas em tecido duplo, entretelada, com bico central pespontada e costurada a camisa 

com ponto fixo (Figura 3c).  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura e a 15 mm da borda superior 

do bolso.  

A portinhola do bolso esquerdo (de quem veste) terá abertura para alojamento de caneta 

(Figura 3d).  

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e fechamento por botão 

personalizado, tamanho 24’’.  
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 PORTA INSÍGNIAS  

 

Um porta insígnia em cada lado dos ombros da camisa, em tecido duplo, com 50 mm de 

largura na base, com as pontas embutidas, overlocadas internamente e pespontadas com 

máquina ponto fixo e comprimento de 140 mm (Figura 5).  

Caseado horizontal aplicado a 10 mm da extremidade da porta insígnia com bico central, com 

centro a 20 mm da borda e abertura para um botão tamanho 24” (diâmetro 15,24 mm 

aproximadamente). 

GOLA 

 

Gola em tecido duplo, com bico canto vivo, inclinação lateral de 75º ± 5º (graus), pespontada 

a ponto fixo (Figura 4).  

Costurada no degolo e rebatida com costura ponto fixo, com etiqueta de identificação no 

centro.  

Caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto, com 22 mm de comprimento e ter 

abertura para um botão tamanho 24” (15,24 mm de diâmetro aproximadamente).  

  

COSTAS E TÓRAX 

 

Costas com pala em tecido duplo, pespontada a ponto fixo (Figura 2).  

Na medição do tórax acomodar a camisa, de forma a eliminar rugas e dobras.  

  

MANGAS 

 

Mangas curtas com bainha fixa.  

Na manga esquerda (de quem veste) terá fixado o distintivo da GCM, na manga direita (de 

quem veste) terá fixada a miniatura da bandeira do município de Salvador. Ambos terão a 

distância de 120 mm da costura que une a manga e o ombro até o centro do distintivo da 

GCM (manga esquerda) e da miniatura da bandeira (manga direita), conforme imagem 

(Figura 6).  
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O distintivo da GCM será pregado à camisa com maquina overloque, contornando-o. A 

miniatura da bandeira será pregada a camisa com máquina ponto fixo.  

 BOTÃO 

 

O botão personalizado, em plástico, na cor preta, tamanho 24” (15,24 mm de diâmetro, 

aproximadamente), com quatro furos.  

Os botões terão ao seu redor a inscrição– “GUARDA CIVIL MUNICIPAL”, em alto relevo, 

conforme ilustração (Figuras 9).  

Vista interna e externa do dianteiro  

Vistas dianteiras chuleadas com overloque na parte interna.  

Os caseados da camisa deverão ser feitos no lado direito e esquerdo (de quem veste), na 

mesma quantidade dos botões.  

Os caseados do lado direito (de quem veste) serão para colocação e fixação dos botões de pé, 

personalizados, na camisa.  

Os caseados do lado esquerdo (de quem veste) serão para fechamento da camisa.  

A vista externa do dianteiro terá carcela tipo malhete, com 30 mm de largura, pespontada e 

costurada a ponto fixo.  

Os caseados fiquem marcados a 15 mm da borda no lado esquerdo (de quem veste) e o 

primeiro fique a 10 mm da gola (Figura 9).  

A vista direita (de quem veste) terá botões dispostos da mesma forma que os caseados e ter 

os centros a 25 mm da borda (Figura 8).  
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DESENHO TÉCNICO  

Figura 1. Vista da frente da camisa.  

  

 
 

 

Figura 2. Vistas das costas da camisa.  
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Figura 3. Vistas dos bolsos direito e esquerdo, portinholas e o bolso sem a portinhola. 

 

 

Figura 4. Gola da camisa.  
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 Figura 5. Ilustração das portas insígnias localizadas nos ombros.  

  

 

 

Figura 6. Ilustração da localização do distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM e da 

miniatura da bandeira do município de Salvador.  
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Figura 7. Vista interna do lado direito (de quem veste) da camisa.  

 

 

Figura 8. Vista interna do lado esquerdo (de quem veste) da camisa.  

  

 

 

Figura 9. Ilustração do botão com 4 furos, personalizado, de resina de poliéster, tamanho 28”, 

com dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR” a laser.  
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TABELA 2. Medidas dos bolsos acabados em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA   

  BOLSO TRASEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,0  16,0  18,0  

CD  33,0  35,0  37,00  

  BOLSO DIANTEIRO (cm)   

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  16,0  18,0  20,0  

CD  33,0  35,0  37,0  

 

TABELA 3. Medidas das portinholas acabadas em centímetros.  

MEDIDAS DA PEÇA ACABADA  

  PORTINHOLA DO BOLSO TRASEIRO (cm)  

TAMANHOS  

PP – P  M – G  GG – XG  

-– 1  2 – 3  4 – 5  

36 – 42  44 – 50  52 – 58  

AB  14,5  16,5  18,5  

CD  7,0  8,0  9,0  

  

AVIAMENTO 

Os botões personalizados, todos serão com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28” (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), na 

mesma cor do tecido, personalizado, de resina de poliéster, na cor azul, com o dizer 

“GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR”, conforme descrição desta norma.  
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O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na mesma cor do tecido.  

A linha 100% poliéster, 120, na mesma cor do tecido, para as costuras do fechamento, 

caseado, fixação e para pregar os botões.  

  

ETIQUETAS 

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As etiquetas serão 

fixadas na costura que une a cós a parte traseira, por dentro da calça.  

  

  



  

 

 

  

CINTO SO C IAL AZUL 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL   

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

cinto de nylon social, cor azul marinho, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal 

de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do cinto de nylon social, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

   

CONDIÇÕES GERAIS 

AMOSTRA 

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS. 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 
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verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote. 

 

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul marinho, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

 

 

 

 



  

 

 

  

CINTO SO C IAL AZUL 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL   

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

•  Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL 

 

Para a aquisição mediante auxilio uniforme, dispensar-se-á a caixa de papelão.  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Cinto confeccionado em nylon, 100% polipropileno, com 3,4 cm de largura, comprimento de 

130,0 cm e espessura de 0,25 cm (Figura 1).  

A estrutura do cinto deve ser do tipo tela plana dupla, com tratamento que evite o seu 

desfiamento.  

O cinto será na cor azul marinho, tendo em uma das extremidades uma fivela, e na outra uma 

proteção de metal, no mesmo material da fivela (Figura 1).  

A fivela do cinto é do tipo rolete, abaulada, retangular em ferro e níquel, na cor dourada. 

Tendo em sua superfície em alto relevo o símbolo da Guarda Civil Municipal – GCM de 

Salvador (Figura 3).   
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DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista do cinto, proteção de metal em uma das extremidades e medidas do produto.  

  
 

 

 

Figura 2. Vista da fivela de metal, tipo rolete, com o símbolo da GCM em alto relevo.  

 

 

MEDIDAS MÍNIMAS DO CINTO 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas (cm) 

Comprimento  130,0  

Largura  3,4  

Espessura  0,25  



  

 

 

  

CINTO SO C IAL AZUL 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL   

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

 

TOLERÂNCIAS 

 

Medidas comuns (em cm)  
Medidas básicas  

Entre  Tolerância  

0,0 – 0,2  ±0,1  

Nas medidas básicas do produto 

acabado, constantes na tabela 2, admite-

se uma variação de ± 2%.  

0,2 – 2,0  ±0,1  

2,0 – 5,0  ±0,2  

5,0 – 10,0  ±0,3  

>10,0  ±0,4  

  

 

ETIQUETAS 

 

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As peças devem 

vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do tecido com 

composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça e outras 

informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, CNPJ e 

origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas serão fixadas na costura que une a copa a carneira, por dentro do boné.  
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ASSUNTO 
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

boina, cor azul marinho, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO 
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da boina azul marinho da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA 

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

 INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote. 

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

 TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

 COSTURAS 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 
 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul marinho, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS 

Alma da aba do boné deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc.  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote. 
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EMBALAGENS 
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

 EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS 

 

O tecido em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, na cor azul marinho.  

Tecido em poliéster/algodão, cor preta, para o forro.  

 DESCRIÇÃO DA BOINA 

Boina confeccionada em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, forma circular, 

com diâmetro variável e tamanhos conforme tabela 2 (Figura 1).  

Boina com debrum, com tira em couro, na cor preta, com 1,4 cm de largura (Figura 2).  

 Possui um cadarço preta, para ajuste da boina, que passa por dentro do debrum (Figura 3).  

 A boina possui, no lado esquerdo, um botão de pressão, cor preta, posicionado entre dois 

ilhoses (Figura 4).   
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Possui dois ilhoses, tamanho universal 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 10 mm 

externo, em alumínio, na cor preta (Figura 5).  

No lado direito da boina, fixado na parte interna, entre a boina e o forro, possui um reforço 

em couro, para fixação do distintivo, em forma de semicírculo, com as dimensões de 11,5 cm 

de largura e 6,5 cm de altura. O forro deve ter mesmo formato e medidas da boina, na cor 

preta, em tecido poliéster/algodão.  

 

DESENHO TÉCNICO 

Figura 1. Vista da parte superior da boina.  

 

  

Figura 2. Vista da parte inferior da boina. 
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Figura 3. Vista da boina pelo avesso, com detalhes do debrum e do vinco. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Vista da boina pelo avesso, com detalhes internos.  
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Figura 5. Ilustração do reforço em couro (a), ilhoses (b) e do botão de pressão, fêmea e macho 

(c, d), bem como medidas referenciais.  

  

 

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO) Medidas Básicas. 

TABELA  Tamanhos (medidas em cm)   

MEDIDAS COMUNS  54  55  56  57  58  59  60  61  62  

L1  16,5  16,8  17,0  17,3  17,5  17,8  18,0  18,3  18,5  

L2  17,0  17,2  17,5  17,7  18,0  18,2  18,5  18,7  19,0  

DIÂMETRO DA BOINA  23,0  23,0  23,5  23,5  24,  24,  24,5  24,5  25,0  

CIRCUNFERÊNCIA  68,0  69,0  70,0  71,0  72,0  73,0  74,0  75,0  76,0  

DIÂMETRO DA 

CARNEIRA  

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  

  

AVIAMENTO 
 

Os ilhoses em alumínio, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro 

interno e 10 mm externo, com arruela, na cor preta.  

Botão de pressão de metal, cor preta, tamanho 80 (13 mm aproximadamente).  

A linha ser 100% poliéster, 120, cor preta.  
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ETIQUETAS 

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   
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O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

gorro de pala azul, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do gorro azul da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426               Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de amostragem 

e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011                  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do             Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

COMMETRO de 06  

de  

Maio de 2008  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

Amostra  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  
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INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.   

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO   

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS   

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010 TP), no tecido 

do produto.  
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 AVIAMENTOS  

 

Alma da aba do gorro deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc.  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS  

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  Quantidade de peças acondicionadas e  Tamanho 

acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS  

 

O tecido utilizado na confecção de todo gorro, exceto o forro, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (Tabela 1), na cor azul (PANTONE 194010).  
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O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante.  

O tecido utilizado no forro do gorro será um tecido, na cor preto, com composição 

poliéster/algodão.  

  

DESCRIÇÃO DO BONÉ  

 

O boné será confeccionado em tecido plano com a composição 50% poliéster e 50% algodão, 

armação RIP STOP, FPS 50+, tratamento anti-piling, gramatura 220,0g/m² (mínimo), com 

tingimento a base de corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor azul (PANTONE 

194010).  O boné é composto por aba, copa (topo e lateral), carneira, forro e dispositivo de 

ajustagem (Figura 1). Na copa na parte frontal terá bordado o distintivo da Guarda Municipal 

de Salvador (s/ escudo de fundo), com 50 mm (altura) x 45mm (largura), com contorno em 

amarelo, conforme imagem ilustrativa (Figura 2).  

Na parte lateral em ambos os lados o dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL”, na horizontal, 

na cor branco, centralizado e na fonte “Times New Roman Bol”, com 15 mm de altura (Figura 

3).  

  

ABA   

 

Confeccionada em tecido duplo, com alma em polipropileno, tipo bico de pato e com cantos 

arredondados.  

A aba é unida a copa com máquina de uma agulha ponto fixo, de maneira que o acabamento 

não fique aparente.  

Entre a alma da aba e a união da copa terá 5 mm de distância para ajuste à cabeça durante 

uso (Figura 4).  

 COPA   

 

A copa é formada por topo em forma de elipse e lateral, sendo a lateral formada por dois 

tecidos, conforme desenho (Figura 1).  

A lateral terá 70 mm de altura no dianteiro e 80 mm na traseira, peça acabada. Na lateral o 

tecido superior que será unido ao topo, terá três ilhoses em ambos os lados (esquerdo e 
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direito), conforme desenho, e o tecido inferior terá o dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL”, 

de forma que fique centralizado na lateral da peça (Figura 3).  

Na copa, no tecido superior da lateral terá três ilhoses de metal, 3,5 mm, na cor preto, 

centralizados e com distância de 15mm entre eles.  

O topo terá 190 mm de comprimento por 160 mm de largura (Figura 5). A base terá 210 

mm de comprimento por 180 mm de largura (Figura 6).  

 CARNEIRA E DISPOSITIVO DE AJUSTAGEM.  

Peça retangular, confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor azul (PANTONE 194010), 

de 30mm de largura, 0,3 mm de espessura (mínima). É aplicada na parte interna do gorro, 

sendo costurada em todo o perímetro da sua borda inferior.  

O dispositivo de ajustagem será confeccionado em tecido duplo, com 90 mm de comprimento 

e 20 mm de largura (peça acabada).  

O dispositivo de ajustagem possui duas peças de medidas e formato iguais, costurados ao 

velcro, cor preto, de forma que o acabamento não fique aparente (Figura 7).  

 FORRO  

Confeccionado em tecido poliéster/algodão, na cor preto, da mesma maneira que a face 

externa da copa.  

O forro e a copa serão unidos de tal forma que os acabamentos não fiquem aparentes 
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DESENHO TÉCNICO  

Figura 1. Gorro azul.  

Figura 2. Bordado do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador, e sua localização no 

gorro  

 Figura 3. Caseados no tecido superior da lateral, dizer “GUARDA CIVIL MUNICIPAL”, 

na horizontal, bordado nas laterais e altura do dianteiro e traseira do gorro.  
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Figura 4. Aba do gorro. 
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Figura 5. Medidas do topo da copa.  

 
  

  

  

Figura 6. Medidas da base da copa.  
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Figura 7. Dispositivo de ajustagem.  

   

 

  

 DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO)  

 

Peça em tamanhos P, M, G, GG. Conforme padrão ABNT.  

  

AVIAMENTO  

 

Os ilhoses de metal, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 

10 mm externo, com arruela, na cor preto.  

As linhas utilizadas nos bordados serão 100% poliéster brilhante trilobal, as cores conforme 

a tabela 6. As linhas utilizadas na costura da peça serão 100% poliéster fiada, TEX 40 

(aproximadamente), na cor preto.  

O velcro será na cor preto.  

 ETIQUETAS 

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça operacional azul, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição das calças operacionais da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICÁVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426 Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de amostragem e 

procedimentos na inspeção por atributos.  

Resolução nº 2 do  Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

COMMETRO de 06  

de  

Maio de 2008  

  

CONDIÇÕES GERAIS 

 

Amostra  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

TECIDO  

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

COSTURAS  

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), nos tecidos.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma 

 análise visual, ser  verificados para  efeito  de aprovação  do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote. O zíper metálico com cadarço na cor 

preta, velcro na cor preta.  
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EMBALAGENS 

 

Embalagem individual:  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

Nomenclatura da peça;  

Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

Número ou tamanho da peça; 

 

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

Nomenclatura do uniforme;  

Quantidade de peças acondicionadas e Tamanho 

acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Matéria prima  

Tecidos  

O tecido utilizado na confecção de toda a calça operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), na cor azul (PANTONE 194010).  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  
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Características do tecido.  

DADOS FÍSICOS    

% ALGODÃO  45,00  AATCC - 20 e 20A  

%POLIÉSTER  47,00  AATCC - 20 e 20A  

ELASTANO  08,00  AATCC - 20 e 20A  

TÍTULO URDUME  
Ne 20,00   
50% poliéster / 50% algodão  

ASTM D 1059  

DIMENSÕES INTERNAS DO 

EFEITO QUADRICULADO – 

TRAMA  
6 mm  -  

DIMENSÕES INTERNAS DO 

EFEITO QUADRICULADO – 

URDUME  
6 mm  -  

FIOS/ Cm  39,75  -  

BATIDAS/Cm  22,30  -  

LIGAMENTO  Tela Rip Stop  NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,57 m  NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)  220 g/m² (mínimo)  ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  48,00 kgf  ASTM D5034  

(TRAMA) 

Valor mínimo  
  GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  
(URDUME)  
Valor mínimo  

75,00 kgf  
 

ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

3,00 kgf  
 

ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  
(TRAMA)  
Valor mínimo  

3,0 kgf  
 

ASTM D2261 

TONGUE  

FATO DE PROTEÇÃO 

ULTRAVIOLETA Valor mínimo  
50 UPF  

 
AS / NZS 4399  

CARACTERISTICAS DE ENCOLHIMENTO    

LAVAGEM CASEIRA  
AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ    
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Notas mínimas  Transf.  Alteração   Normas  

Suor Ácido  4  4   AATC 15  

Ferro quente seco  -  4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4  4   AATC 133  

Lavagem III A (industrial)  3-4  4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4  -   AATC 8  

Fricção Úmido  4  -   AATC 8  

Cloro  -  4   ISO 105 – N01  

Ácido  4  4   ISO 105 – E04  

 

DESCRIÇÃO DA CALÇA OPERACIONAL 

 

Calça operacional  

Calça operacional, tipo combate para Guarda Municipal, confeccionada em tecido plano com 

a composição 50% poliéster e 50% algodão, armação RIP STOP, FPS 50+, tratamento anti-

piling, gramatura 230,0g/m², com tingimento a base de corante profissional resistente ao uso 

e lavagens, cor (PANTONE 194010).  

Calça com seis bolsos e portinholas, tipo envelope, sendo dois bolsos faca na frente, dois 

bolsos nas laterais e dois na traseira.  

Calça com reforço interno na região dos joelhos da frente da calça e reforço nos ganchos.  

Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na cor preto.  

Calça com cós duplo fechado por um botão (cor preto e com quatro furos) e guarnecido com 

passadores, tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente.  

  

BOLSO 

 

Bolso com quatro cantos vivos com prega fêmea, costurado a calça com máquina de duas 

agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), com dimensões conforme tabela.  
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Os dois bolsos e duas portinholas nas laterais, bolso tipo envelope, com fechamento interno 

por velcro (parte fêmea, com 20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

E dois bolsos traseiros, tipo envelope, com fechamento interno por velcro (parte fêmea, com 

20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

As profundidades das pregas do bolso das cotas EF, GH e IJ, são respectivamente 17,5mm, 

35mm e 17,5mm (milímetro).  

O bolso possui bainha na parte superior com travetes nas extremidades, no sentido horizontal.  

Os bolsos laterais devem ficar centralizado em relação a costura do fechamento lateral da 

calça, com sua borda superior paralela à borda inferior do cós. E com distância de 250 mm 

(milímetro) da borda inferior do cós para os tamanhos de 34 até 44, e 270mm (milímetro) 

para os demais tamanhos. Os bolsos da traseira da calça têm suas bordas superiores paralela 

à borda inferior do cós e com distância de 75mm (milímetro) da mesma.  

  

PORTINHOLA 

 

Portinhola em tecido duplo com cantos vivos pespontadas e costurada a calça com ponto fixo.  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura, a 15mm (milímetro) da 

borda superior do bolso.  

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e velcro (parte macho, com 20 mm 

de largura e na cor preto).  

Reforço Interno e acolchoamento dos joelhos  

O acolchoamento dos joelhos deve ser costurado externamente na frente da calça, entre o 

tecido externo e sobre posto à frente da calça, ter 20,0 cm de altura e mesma largura da frente 

da calça na região do joelho.  

O acolchoamento nos joelhos ser em espuma com 6mm de espessura. Reforço nos ganchos 

da calça com mesmo tecido.  
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BRAGUILHA 

 

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper metálico 

reforçado.  

Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem veste) 

e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma 

formando um “J”.  

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e pespontada com 

ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e o outro no 

final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

  

Laterais e entre pernas  

Ilhargars fechadas em máquina interlock (bitola 10mm) com uma (1) agulha e pespontado 

com ponto corrente.  

Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme orientações finais.  

  

CINTURA 

 

Dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar 

distorções na medida.  

  

CÓS 

 

Cós com 45 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e pespontado com máquina 

de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  

O fechamento do cós é feito através de um botão reforçado metálico, centralizado e distando 

a 20 mm da ponta direita (de quem veste).  

A outra parte do cós terá um caseado horizontal, centralizado na largura do cós, distando 10 

mm da borda da ponta direita (de quem veste).  
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O cós é guarnecido com 7 passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm de 

largura (medidas das peças acabado). Os passadores são fixados nas duas extremidades, com 

travetes horizontais, posicionados da seguinte maneira:  

Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste).  

Passadores C – Um em cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais (passadores 

B) e do gancho traseiro (passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da borda 

da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que a distância 

entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 (cotas EF).  

  

QUADRIL 

 

A calça estar posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento lateral 

da calça.  

 Desenho técnico  

Figura 1. Calça Operacional.  
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Figura 2. Bolso da calça. 

 

 

Figura 3. Portinhola vista externa.  

 

  

Figura 4. Portinhola vista interna.  
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Figura 5. Braguilha  

 

Figura 6.  Cintura 
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Figura 7 Posição dos passadores 

 

  

 Figura 8.Quadril  
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Figura 9.Ilustração dos ganchos  

  

 

Figura 10. Posição para medir os ganchos
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AVIAMENTO  

Os botões, todos deverão ser com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28 (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), numa 

cor preta.  

O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na cor preto. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

O velcro utilizado para fechamento dos bolsos superiores e inferiores será na cor preta.  

A espuma utilizada será de espessura de 6 mm (milímetro)  

  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

camisa interna básica, cor azul marinho, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal 

de Salvador.  

  

OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da camisa interna básica, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

Amostra  

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

 

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

 COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul marinho, no tecido da camisa.  
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AVIAMENTOS  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

 

 

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e 

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

A camisa interna básica, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, 

com gramatura 170 g/m² (mínimo), gola careca, com meia manga, na cor azul marinho 

(Figura 1).   

A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 25 mm de largura, na mesma 

cor do tecido.  
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As ribanas serem feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior.  

A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça acabada), 

pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

  

LOGOMARCAS 

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira 

da camisa (de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, largura 

x altura), localizado no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  

Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o “nome de guerra”, 

tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente. O bordado será 

na fonte “ARIAL BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito “GCM FULANO 

AB+”, apenas para exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” 

na forma de semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES 

NEW ROMAN”, com preenchimento na cor branca, sendo no total do comprimento 

aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de altura, aplicado diretamente na camisa, conforme 

esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  
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BORDADOS 

Segue tabela de bordados do distintivo da GCM e tarjeta de identificação (com nome de 

guerra e tipo sanguíneo com fator RH).  

  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS 

POR COR  
  

BORDADOS    
COR DA 

LINHA  
PANTONE 

REFÊRENCIA  
DENSIDADE  

NÚMERO 

DE PONTOS  

Distintivo  
GCM   

Escudo  Azul  2728      

Pontas  Amarelo ouro   7565      

Golfinhos  Amarelo  124      

Pomba  Branco  -----------B      

3 folhas  Verde  347      

Coroa  mural  c/  5  
torres  

Cinza médio  Cool Gray 4      

Cinza claro  Cool Gray 1      

Preto  ------------      

Raios  Branco  ------------      

Dizer “GUARDA 

CIVIL  
MUNICIPAL  
SALVADOR”  

Branco  ------------      

  

DESENHO TÉCNICO 

  

Figura 1. Vista da frente da camisa, com descrição da identificação.  

  

  



  

 

 

  

CAMISA INTERNA  BÁSICA  AZUL 
  

GUARDA CIVIL 
  MUNICIPAL 

  
COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

Figura 2.  Vista da traseira da camisa, com a dimensão do letreiro. 

  

  

 

 

 

Figura 3. Distintivo da Guarda Civil Municipal - GCM de Salvador 
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DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO) 

 

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT  

  

AVIAMENTO 

 

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  

A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

gandola operacional azul, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da calça operacional da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS 

Amostra 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

Inspeção visual e verificação de medidas.  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

 

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010 TP), no tecido 

do produto.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

Os botões utilizados na peça terão mesma cor e tamanho. O velcro na 

cor preto.   
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 EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

•  Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

•  Quantidade de peças acondicionadas e  

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Tecidos  

O tecido utilizado na confecção de toda a gandola, será conforme a tabela de especificação 

técnica abaixo, na cor azul (PANTONE 194010).  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  
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 Características do tecido.  

DADOS FÍSICOS    

% ALGODÃO   45,00  AATCC - 20 e 20A  

%POLIÉSTER   47,00  AATCC - 20 e 20A  

ELASTANO   08,00  AATCC - 20 e 20A  

TÍTULO URDUME  
 Ne 20,00   

50% poliéster / 50% algodão  
ASTM D 1059  

DIMENSÕES  INTERNAS  DO    

EFEITO 

 QUADRICULADO 

TRAMA  

–  6 mm  -  

DIMENSÕES  INTERNAS  DO    

EFEITO 

 QUADRICULADO 

URDUME  

–  6 mm  -  

FIOS/ Cm   39,75  -  

BATIDAS/Cm   22,30  -  

LIGAMENTO   Tela Rip Stop  NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)   1,57 m  NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)   220 g/m² (mínimo)  ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO 

(TRAMA)  

 
48,00 kgf  

ASTM D5034 

GRAB  

Valor mínimo     

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(URDUME)  

Valor mínimo  

75,00 kgf  

 
ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

3,00 kgf  

 
ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

3,0 kgf  

 
ASTM D2261 

TONGUE  
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FATO  DE  PROTEÇÃO  

ULTRAVIOLETA  

Valor mínimo  

50 UPF  

 

AS / NZS 4399  

CARACTERISTICAS DE ENCOLHIMENTO    

LAVAGEM CASEIRA  

AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA   MÁXIMA 3%  

URDUME   MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ    

Notas mínimas  Transf.  Alteração   Normas  

Suor Ácido  4  4   AATC 15  

Ferro quente seco  -  4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4  4   AATC 133  

Lavagem  III  A  

(industrial)  
3-4  4  

 
AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4  -   AATC 8  

Fricção Úmido  4  -   AATC 8  

Cloro  -  4   ISO 105 – N01  

Ácido  4  4   ISO 105 – E04  
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BORDADOS  

Bordado do distintivo da GCM, da miniatura da bandeira do município de Salvador.  

  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR 

COR  

 

BORDADO  
COR DA 

LINHA  
PANTONE   DENSIDADE (Fios/cm)  TOTAL DE FIOS  

Distintivo  

GCM  

Azul  2728  56  504  

Amarelo ouro   7565  56  274  

Amarelo  124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  347  56  91  

 Cinza médio  Cool Gray 4  56  504  

Cinza claro  Cool Gray 1  56  504  

Preto  ------------  56    

Descrição da gandola COMBATE SHIRT  

Gandola de Combate com o corpo confeccionado em meia malha 30/1 penteada, 93% 

poliéster e 7% elastano, cor preta, e gola, mangas e punho em RIPSTOP 50% Poliéster e 50% 

Algodão (conforme item 4.1 desta norma), cor AZUL com tingimento a base de corante 

profissional resistente ao uso e lavagens, cor azul (PANTONE 194010).  

  

BOLSOS 

 

Dois bolsos em tecido RIPSTOP, medindo 15,5 cm de comprimento e 14,0 cm de largura, 

com portinholas medindo largura 14,5 cm por 5,5 cm de altura. Portinhola retangular com 

aplicação de travetes nos cantos superiores e fecho de contato fêmea (lado macio) na cor 

preta (ver figuras 8, 9 e 10). Bolsos possui fole em uma das laterais e na extremidade inferior, 

medindo 4,5 cm de profundidade, pregado com o fole voltado para a parte das costas. 

Aplicação de travetes no canto inferior da lateral que não possui fole e nos cantos superiores 

dos bolsos (ver figura 8).  

Portinholas com dois fechos de contato macho (lado áspero) medindo 2,5 cm de largura por 

5,0 cm de comprimento aplicados na parte interna, ambos na cor preta (ver figura 8).  
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Bolsos com fecho de contato fêmea (lado macio) na cor preta, medindo 12,0 cm de largura e 

13,0 cm de comprimento, pregado sobreposto à frente do bolso, a 1,0 cm de distância das 

laterais do bolso (ver figura 8).  

Bainha do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figura 8).  

Bolsos pregados nas mangas em posição inclinada, com distâncias 19,0 cm e 28 cm da 

extremidade superior da manga (ver figura 8)  

 GOLA 

 

Gola tipo olímpica anatômica em tecido RIPSTOP. Com comprimento superior variável L3 

e comprimento inferior variável L4, medindo 6,0 cm de altura. Abertura do decote 

proporcionada por zíper sintético com trava automática, na cor preta, medindo 18,0 cm de 

comprimento. Contra vista ou proteção da abertura em RIPSTOP, com 2,5 cm de largura por 

24,0 cm de comprimento (ver figuras 2, 4 e 5).  

  

REFORÇO DO COTOVELO 

 

Reforço circular, acolchoado com espuma de 6 mm de espessura, costurado externamente 

(ponto fixo), na altura do cotovelo, com raio de 80 mm (Figura 9).  

  

MANGA 

 

Mangas tipo raglan em tecido RIPSTOP. Punhos ajustados por aleta presa na costura de união 

das extremidades do punho. Aleta medinho 8,0 cm de comprimento e 5,5 cm de largura, com 

canto inferior chanfrado. Aleta com fecho de contato tipo macho (lado áspero) fixado na face 

interna da aleta, medindo 5,0 cm de largura por 5,0 cm de comprimento. No punho, é fixada 

a tira de fecho de contato fêmea (lado macio), na cor preta. Essa tira terá comprimento de 

16,0 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 (ver figuras 2, 3, 6, e 10). 

 

PUNHOS 

 

Punhos das mangas medindo 9,0 cm de largura (ver figura 6).  
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 COSTAS E TÓRAX 

 

Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha 93% poliéster e 7% elastano, 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).  

A gandola terá bordado na altura do peito lado esquerdo (de quem veste) distintivo da guarda 

municipal e no lado direito (de quem veste) o no mede guerra bordado. O distintivo da Guarda 

Civil Municipal terá dimensões: 60 mm de largura por 80 mm de altura (55X60 mm, largura 

x altura).  

Bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

COMBATE SHIRT 
  AZUL 

  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

DESENHO TÉCNICO  
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AVIAMENTO 

 

O zíper sintético utilizado na gola da peça, será com cadarço na cor preta. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

A linha utilizada nos bordados deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal. O velcro 

utilizado para fechamento dos bolsos e aletas será na cor preto.   

  

ETIQUETAS 

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça operacional, do vestuário utilizado pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental - GEPA 

da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição das calças operacionais da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICÁVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 

de Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS 

AMOSTRA  

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

 

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor camuflado digital cerrado, nos tecidos.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser  verificados para  efeito  de aprovação  do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote. O zíper metálico com cadarço na cor 

preta, velcro na cor preta.  

  

EMBALAGENS 

 

Embalagem individual:  
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Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

Nomenclatura da peça;  

Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

Número ou tamanho da peça;  

  

 EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

Nomenclatura do uniforme; Quantidade de 

peças acondicionadas; Tamanho acondicionado 

na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

  

TECIDOS  

O tecido utilizado na confecção de toda a calça operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo, na cor camuflado digital cerrado. O tecido deverá ter em seu 

verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.  

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO TECIDO ACABADO  

Título do Fio/Título Del Hilo Yarn 

count (Ne)  

Urdume/Urdimbre/War 

p  
ASTM  D  

1059  

21,0  

Trama/Trama/Welf  12,0  

Armação/Estructura/Weave  BS 2861  RIP STOP  

Composição/Composición/Composition  AATCC 20  
67%  

PES/33% CO  

Espessura/Espesor/Thickness  ISO 5084  0,45  



CALÇA OPERACIONAL GEPA  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES  
 

  

  

Total Fios Urdume/Total Hilos de Urdimbre/Total Warp Yarn  
ISO 7211  7.152  

Largura/Anchura/Width Total  cm  ISO 3932  160,0  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/cm,  Hilos/cm, 

Yarn/cm  
ASTM 3775  45  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/Polegada,  

Hilos/pulgada,  

Yarn/inch  

ASTM 3775  114  

Densidade Trama/Densidad  Fios/cm,  Hilos/cm,  ASTM 3775  19  

 

Trama/Welf Density  Yarn/cm    

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/Polegadas,  

Hilos/pulgada, Yarn/inch  ASTM 3775  47  

Resistência Tração Urdume /  

  Resistencia  Tracción  

Urdimbre /  

 Warp Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimu m 

(Kgf)  
ISO 5081  

 

90,00  

Resistência Tração Trama /   

Resistencia Tracción Trama /  

 Weft Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimu m 

(Kgf)  
ISO 5081  

 

65,00  

Resistência ao Rasgo Urdume / 

Resistencia al  

Rasgón Urdimbre /  

 Warp Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimu m 

(Kgf)  

ASTM  

2261  

D  

3,20  

Resistência ao Rasgo Trama / 

Resistencia al Rasgón Trama  

/   

Weft Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimu m 

(Kgf)  

ASTM  

2261  

D  

3,50  

Estabilidade Dimensional Urdume/ 

Estabilidad  

Dimensional Urdimbre/   

Warp Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maxim 

um (%)  

ASTM  

1905 IV  

D  

-3,0  

 Estabilidade  Dimensional  

 Trama/  Estabilidad  

Dimensional Trama/  

 Weft Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maxim 

um (%)  

ASTM  

1905 IV  

D  

-3,0  

Pilling  
Mínimo/Mínimo/Minimu m  

BS 5811  
 

4/5  

Skew/Torsión/Skew  
Máximo/Máximo/Maxim 

um (%)  

ASTM  

3882  

D  
3,0  
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Lavagem Doméstica/   

Lavado Casero/   

Home Washing  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  

ISO 105 C  

06  
4,5  

Lavagem com Cloro/   

Lavado com Cloro/   

Bleach Washing  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  

ISO 105 C  

06  
3/4  

Transferência/  

Transferencia/Transfer  

- MIN  

ISO 105 X 12  3,0  

Ao Suor Ácido/  

Al Sudor Acido/  

Fastness to Acid  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 E 04  4/5  

Transferência/  

Transferencia/Transfer  

- MIN  

ISO 105 E 04  4,0  

Ao Suor Alcalino/ Al 

Sudor Alcalino/  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 E 04  4/5  

 Fastness  to 

 Alkaline Sweat  

Transferência/  

Transferencia/Transfer  

- MIN  

ISO 105 E 04  4,0  

 
À Luz/ A la Luz/ To Light  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  

ISO 105 B  

02  
4/5  

 
Fricção à seco/ Friccion Seco / 

Dry Friction  

Transferência/  

Transferencia/Transfer - 

MIN  

ISO 105 X 12  4/5  

Fricção Úmido/ Fricción  

Húmedo / Wet Friction  

Transferência/  

Transferencia/Transfer – 

MIN  

ISO 105 X 12  4,0  

Gramatura/ Gramaje/ Basic Weight 

(g/m²)  

Máximo/Máximo/Maxim um 

(±5%)  
AATCC – 96  

230,00  

Gramatura/ Gramaje/ Basic Weight 

(Oz/Yd2)  

Máximo/Máximo/Maxim um 

(±5%)  
6,8  

  

DESCRIÇÃO DA CALÇA OPERACIONAL 

 

Calça operacional, tipo combate para o Grupo Especial de Proteção Ambiental - GEPA da 

Guarda Civil Municipal de Salvador, confeccionada em tecido plano com a composição 67% 

poliéster e 33% algodão, armação RIP STOP, FPS 50+, tratamento anti-piling, gramatura 

230,0g/m², com tingimento a base de corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor: 

camuflado digital cerrado.  

Calça com seis bolsos e portinholas, tipo envelope, sendo dois bolsos faca na frente, dois 

bolsos nas laterais e dois na traseira.  

Calça com reforço interno na região dos joelhos da frente da calça e reforço nos ganchos.  
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Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na cor preto. Calça com cós 

duplo fechado por um botão (cor preto e com quatro furos) e guarnecido com passadores, 

tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente.  

BOLSO 

 

Bolso com quatro cantos vivos com prega fêmea, costurado a calça com máquina de duas 

agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), com dimensões conforme tabela.  

Os dois bolsos e duas portinholas nas laterais, bolso tipo envelope, com fechamento interno 

por velcro (parte fêmea, com 20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

E dois bolsos traseiros, tipo envelope, com fechamento interno por velcro (parte fêmea, com 

20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

As profundidades das pregas do bolso das cotas EF, GH e IJ, são respectivamente 17,5mm, 

35mm e 17,5mm (milímetro).  

O bolso possui bainha na parte superior com travetes nas extremidades, no sentido horizontal.  

Os bolsos laterais devem ficar centralizado em relação a costura do fechamento lateral da 

calça, com sua borda superior paralela à borda inferior do cós. E com distância de 250 mm 

(milímetro) da borda inferior do cós para os tamanhos de 34 até 44, e 270mm (milímetro) 

para os demais tamanhos. Os bolsos da traseira da calça têm suas bordas superiores paralela 

à borda inferior do cós e com distância de 75mm (milímetro) da mesma.  

 PORTINHOLA 

 

Portinhola em tecido duplo com cantos vivos pespontadas e costurada a calça com ponto fixo.  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura, a 15mm (milímetro) da 

borda superior do bolso.  

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e velcro (parte macho, com 20 mm 

de largura e na cor preto).  

Reforço Interno e acolchoamento dos joelhos  

O acolchoamento dos joelhos deve ser costurado externamente na frente da calça, entre o 

tecido externo e sobre posto à frente da calça, ter 20,0 cm de altura e mesma largura da frente 

da calça na região do joelho.  
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O acolchoamento nos joelhos ser em espuma com 6mm de espessura. Reforço nos ganchos 

da calça com mesmo tecido.  

 BRAGUILHA 

 

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper metálico 

reforçado.  

Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem veste) 

e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma 

formando um “J”.  

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e pespontada com 

ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e o outro no 

final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

 LATERAIS E ENTRE PERNAS 

 

Ilhargars fechadas em máquina interlock (bitola 10mm) com uma (1) agulha e pespontado 

com ponto corrente.Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme 

orientações finais.  

Cintura  

Dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar 

distorções na medida.  

CÓS 

 

Cós com 45 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e pespontado com máquina 

de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  

O fechamento do cós é feito através de um botão reforçado metálico, centralizado e distando 

a 20 mm da ponta direita (de quem veste).  

A outra parte do cós terá um caseado horizontal, centralizado na largura do cós, distando 10 

mm da borda da ponta direita (de quem veste).  

O cós é guarnecido com 7 passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm de 

largura (medidas das peças acabado). Os passadores são fixados nas duas extremidades, com 

travetes horizontais, posicionados da seguinte maneira:  
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Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste).  

Passadores C – Um em cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais (passadores 

B) e do gancho traseiro (passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da borda 

da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que a distância 

entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 (cotas EF).  

 QUADRIL 

 

A calça estar posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento lateral 

da calça.  

  

DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Calça Operacional.  
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Figura 2. Bolso da calça.  

 

  

Figura 3. Portinhola vista externa.  

 

  

Figura 4. Portinhola vista interna.  
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Figura 5. Braguilha  

 

 

 Figura 6. Cintura  

                        

 

Figura 7. Posição dos passadores.  
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Figura 8. Quadril.  

  

 
 Figura 9. Ilustração dos ganchos  
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Figura 10. Posição para medir os ganchos 

 

 AVIAMENTO  

Os botões, todos deverão ser com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28 (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), numa 

cor preta.  

O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na cor preto. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

O velcro utilizado para fechamento dos bolsos superiores e inferiores será na cor preta.  

A espuma utilizada será de espessura de 6 mm (milímetro)  

 ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

  



  

 

 

  

CAMISA INTERNA  BÁSICA  VERDE 
  

GUARDA CIVIL  MUNICIPAL 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

camisa interna básica, cor verde musgo, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal 

de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da camisa interna básica, cor verde musgo, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   
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As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

 COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor verde musgo, no tecido da camisa.  
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AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e 

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

A camisa interna básica, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, 

com gramatura 170 g/m² (mínimo), gola careca, com meia manga, na cor verde musgo 

(Figura 1).   

A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 25 mm de largura, na mesma 

cor do tecido.  
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As ribanas serão feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior.  

A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça acabada), 

pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

  

LOGOMARCAS 

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira 

da camisa (de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, 

largura x altura), localizado no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  

Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o “nome de guerra”, 

tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores preta e vermelha, respectivamente. O bordado será na 

fonte “ARIAL BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito “GCM FULANO 

AB+”, apenas para exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” 

na forma de semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES 

NEW ROMAN”, com preenchimento na cor branca, sendo no total do comprimento 

aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de altura, aplicado diretamente na camisa, conforme 

esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  
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BORDADOS 

 

Segue tabela de bordados do distintivo da GCM e tarjeta de identificação (com nome de 

guerra e tipo sanguíneo com fator RH).  

  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS 

POR COR  
  

BORDADOS    
COR DA 

LINHA  
PANTONE 

REFÊRENCIA  
DENSIDADE  

NÚMERO 

DE 

PONTOS  

Distintivo  
GCM   

Escudo  Azul  2728      

Pontas  Amarelo ouro   7565      

Golfinhos  Amarelo  124      

Pomba  Branco  -----------B      

3 folhas  Verde  347      

Coroa  mural  c/  5  
torres  

Cinza médio  Cool Gray 4      

Cinza claro  Cool Gray 1      

Preto  ------------      

Raios  Branco  ------------      

Dizer “GUARDA 

CIVIL  
MUNICIPAL  
SALVADOR”  

Branco  ------------      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

CAMISA INTERNA  BÁSICA  VERDE 
  

GUARDA CIVIL  MUNICIPAL 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

DESENHO TÉCNICO 

 

 

  

 Figura 2.  Vista da traseira da camisa, com a dimensão do letreiro. 

 

 

                             

  

  

frente da camisa, com    
  

Figura 1. Vista da identificação 
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 Figura 3. Distintivo da Guarda Civil Municipal - GCM de Salvador.  

  

 

 

  

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO)  

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT  

 AVIAMENTO  

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  

A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

  ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO 

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

gandola tipo combate shirt, cor camuflado cerrado, do vestuário utilizado pelo Grupo 

Especial de Proteção Ambiental - GEPA da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da gandola operacional da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA 

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote 

 

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  
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TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes. As bordas do 

tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor camuflado cerrado, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

Os botões utilizados na peça terão mesma cor e tamanho.  

O velcro na cor preto.   

  

EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 
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• Número ou tamanho da peça.  

 

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente 

cada caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), 

no mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

• Quantidade de peças acondicionadas e 

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS 

 

O tecido utilizado na confecção de toda a gandola operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), na cor camuflado cerrado.  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.  

BORDADOS 

 

Bordado do distintivo da GCM, da miniatura da bandeira do município de Salvador. 

 

DESCRIÇÃO DA GANDOLA COMBATE SHIRT 

 

Gandola de Combate com o corpo confeccionado em meia malha 30/1 penteada, 93% 

poliéster e 7% elastano na cor verde oliva e gola, mangas e punho em RIPSTOP 67% 

Poliéster e 33% Algodão, cor camuflado cerrado com tingimento a base de corante 

profissional resistente ao uso e lavagens.  
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BOLSOS 

 

Dois bolsos em tecido RIPSTOP, medindo 15,5 cm de comprimento e 14,0 cm de largura, 

com portinholas medindo largura 14,5 cm por 5,5 cm de altura. Portinhola retangular com 

aplicação de travetes nos cantos superiores e fecho de contato fêmea (lado macio) na cor 

preta (ver figuras 8, 9 e 10).  

Bolsos possui fole em uma das laterais e na extremidade inferior, medindo 4,5 cm de 

profundidade, pregado com o fole voltado para a parte das costas. Aplicação de travetes no 

canto inferior da lateral que não possui fole e nos cantos superiores dos bolsos (ver figura 8).  

Portinholas com dois fechos de contato macho (lado áspero) medindo 2,5 cm de largura por 

5,0 cm de comprimento aplicados na parte interna, ambos na cor preta (ver figura 8).  

Bolsos com fecho de contato fêmea (lado macio) na cor preta, medindo 12,0 cm de largura e 

13,0 cm de comprimento, pregado sobreposto à frente do bolso, a 1,0 cm de distância das 

laterais do bolso (ver figura 8).  

Bainha do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figura 8).  

Bolsos pregados nas mangas em posição inclinada, com distâncias 19,0 cm e 28 cm da 

extremidade superior da manga (ver figura 8)  

  

GOLA 

 

Gola tipo olímpica anatômica em tecido RIPSTOP. Com comprimento superior variável L3 

e comprimento inferior variável L4, medindo 6,0 cm de altura. Abertura do decote 

proporcionada por zíper sintético com trava automática, na cor preta, medindo 18,0 cm de 

comprimento. Contra vista ou proteção da abertura em RIPSTOP, com 2,5 cm de largura por 

24,0 cm de comprimento ver figuras 2,4 e 5) 

 

REFORÇO DO COTOVELO  

 

Reforço circular, acolchoado com espuma de 6 mm de espessura, costurado externamente 

(ponto fixo), na altura do cotovelo, com raio de 80 mm (Figura 9.).  

 MANGA  

 

Mangas tipo raglan em tecido RIPSTOP. Punhos ajustados por aleta presa na costura de união 

das extremidades do punho. Aleta medinho 8,0 cm de comprimento e 5,5 cm de largura, com 

canto inferior chanfrado. Aleta com fecho de contato tipo macho (lado áspero) fixado na face 
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interna da aleta, medindo 5,0 cm de largura por 5,0 cm de comprimento. No punho, é fixada 

a tira de fecho de contato fêmea (lado macio), na cor preta. Essa tira terá comprimento de 

16,0 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 (ver figuras 2, 3, 6, e 10).  

  

PUNHOS  

 

Punhos das mangas medindo 9,0 cm de largura (ver figura 6).  

  

COSTAS E TÓRAX  

 

Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha 93% poliéster e 7% elastano, 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).  

A gandola terá bordado na altura do peito lado esquerdo (de quem veste) distintivo da guarda 

municipal e no lado direito (de quem veste) o no mede guerra bordado. O distintivo da Guarda 

Civil Municipal terá dimensões: 60 mm de largura por 80 mm de altura (55X60 mm, largura 

x altura).  

Bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3)  
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DESENHO TÉCNICO 
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AVIAMENTO  

O zíper sintético utilizado na gola da peça, será com cadarço na cor preta. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

A linha utilizada nos bordados deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal. O velcro 

utilizado para fechamento dos bolsos e aletas será na cor preto.   

  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

chapéu caçador, cor camuflado verde cerrado, do vestuário Grupo Especial de Proteção 

Ambiental – GEPA da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do chapéu caçador, cor camuflado digital cerrado, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos 

 de  amostragem  e  procedimentos  na inspeção por 

atributos.  

NP 01/2011 Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes da GCM.  

Resolução nº 2 do  Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

COMMETRO de 06  

de maio de 2008  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRAGENS  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  
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INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.   

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  
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DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor camuflado digital cerrado, no tecido da 

peça.  

 AVIAMENTOS  

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

EMBALAGENS  

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações: 

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  

 

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante  
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 DESCRIÇÃO DO CHAPÉU CAÇADOR  

 

O chapéu caçador será confeccionado em tecido plano com a composição 67% poliéster e 

33% algodão, armação RIP STOP, FPS 50+, tratamento antipiling, gramatura 230,0g/m², 

com tingimento a base de corante profissional resistente ao uso e lavagens na cor Camuflado 

Digital Cerrado. O chapéu é composto por copa, carneira, aba e jugular.  

  

COPA  

A copa é formada por três partes: topo, lateral e tira (Fig.1).  

O topo é confeccionado com tecido duplo fixado a lateral com máquina de uma agulha ponto 

fixo.  

A lateral é confeccionada em tecido duplo, tendo dois ilhoses de metal com acabamento da 

cor preta, centralizados em cada lateral e com 65 mm de distância da aba e com 60 mm de 

distância entre eles. A lateral será costurada com máquina interloque, ficando a emenda na 

parte traseira do chapéu (Fig.2).  

Nas laterais terão dois botões de pressão (fêmea), entre os ilhoses, um de cada lado de quem 

veste, com 50 mm de distância da aba, permitindo manter dobrada ambos os lados da aba 

sobre a copa, pela fixação do botão de pressão.  

Tira com 40 mm de largura (peça acabada), pregada nas laterais e na aba com máquina de 

uma agulha ponto fixo, em todo o seu contorno.  

ABA 

 

A aba é formada por quatro tecidos revestida em ambas as faces, com pespontos em forma 

espiral, com máquina de uma agulha ponto fixo, com 6,4 mm de distância entre si, começando 

na borda externa e terminando na borda interna (copa), prendendo todos os tecidos (Fig.3).  

Aba é presa à copa com máquina de uma agulha ponto fixo. Possui debrum com mesmo 

tecido do chapéu, com 10mm de largura (peça acabada). A aba terá dois botões de pressão 

(macho), um de cada lado da aba para prende-la a copa.  

 CARNEIRA 

 Carneira com 40 mm de largura, em couro macio tratado, na cor bege claro, fixada na 

extremidade inferior, em toda a circunferência da copa (Fig.4).  
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 JUGULAR  

 

Confeccionado em cordão trançado, com diâmetro de 5 mm, em poliéster, sem ponteira 

plásticas (peça acabada) e na cor verde musgo, sendo suas pontas embutidas internamente 

nas laterais do chapéu, nas costuras de união da copa com a aba.  

Possui 80,0 cm de comprimento e um ajustador de cordão em material plástico (Figura 5).  

  

DESENHO TÉCNICO  

Figura 1. Chapéu caçador e descrição de suas partes.  

 

  Figura 2. Vista lateral do chapéu.  
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Figura 3. Vista da aba do chapéu.  

 

  

 

 

 

 Figura 4. Vista da carneira  
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 Figura 5. Vista do ajustador de cadarço em material plástico.  

 

  

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO)  

IDENTIFICAÇÃO 

PARTES  

DAS  PONTUAÇÃO/MEDIDAS (cm)      

54  55  56  57  58  59  60  61  62  

Circunf. Interna   56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  

Largura da Aba   7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  

Altura do Chapéu   10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  

Largura Carneira   4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  

Comprimento 

cordão da jugular  

do  
80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  

  

 TOLERÂNCIAS  

Medidas comuns (em cm)   
Medidas básicas  

Entre  Tolerância  

0,0 – 0,2  ±0,1  

Nas medidas básicas do produto acabado, 

constantes na tabela 1, admite-se uma 

variação de ± 2%.  

0,2 – 2,0  ±0,1  

2,0 – 5,0  ±0,2  

5,0 – 10,0  ±0,3  

>10,0  ±0,4  
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 AVIAMENTO 

 

Os ilhoses de metal, tamanho universal 51, que possuem 4,5 mm de diâmetro interno e 10 

mm externo, com arruela e na cor ouro envelhecido. As linhas utilizadas na costura da peça 

serão 100% poliéster fiada, TEX 40 (aproximadamente), na cor verde musgo.  

O cordão em poliéster, trançado, com diâmetro de 10 mm, sem ponteira plásticas (peça 

acabada) e na cor verde musgo.  

  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO 
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

boina, cor preta, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da boina preta da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos 

uniformes da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 

de Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido do produto.  

 

AVIAMENTOS  
 

Alma da aba do boné deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc.  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  
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EMBALAGENS  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

• Número ou tamanho da peça.  

  

  EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  
 

O tecido em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, na cor preta. Tecido em 

poliéster/algodão, cor preta, para o forro.  

  

DESCRIÇÃO DA BOINA 

  

Boina confeccionada em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, forma circular, 

com diâmetro variável e tamanhos conforme tabela 2 (Figura 1).  

Boina com debrum, com tira em couro, na cor preta, com 1,4 cm de largura (Figura 2).  

 Possui um cadarço preta, para ajuste da boina, que passa por dentro do debrum (Figura 3).  

 A boina possui, no lado esquerdo, um botão de pressão, cor preta, posicionado entre dois 

ilhoses (Figura 4).   
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Possui dois ilhoses, tamanho universal 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 10 mm 

externo, em alumínio, na cor preta (Figura 5).  

No lado direito da boina, fixado na parte interna, entre a boina e o forro, possui um reforço 

em couro, para fixação do distintivo, em forma de semicírculo, com as dimensões de 11,5 cm 

de largura e 6,5 cm de altura. O forro deve ter mesmo formato e medidas da boina, na cor 

preta, em tecido poliéster/algodão.  

DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista da parte superior da boina.  

  

 

 Figura 2. Vista da parte inferior da boina.  
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Figura 3. Vista da boina pelo avesso, com detalhes do debrum e do vinco.  

  

 

 

  

Figura 4. Vista da boina pelo avesso, com detalhes internos.  
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Figura 5. Ilustração do reforço em couro (a), ilhoses (b) e do botão de pressão, fêmea e 

macho (c, d), bem como medidas referenciais.  

 

  

  

 

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO) Medidas 

Básicas.  

TABELA  Tamanhos (medidas em cm)  

MEDIDAS COMUNS  54  55  56  57  58  59  60  61  62  

L1  16,5  16,8  17,0  17,3  17,5  17,8  18,0  18,3  18,5  

L2  17,0  17,2  17,5  17,7  18,0  18,2  18,5  18,7  19,0  

DIÂMETRO DA BOINA  23,0  23,0  23,5  23,5  24,  24,  24,5  24,5  25,0  

CIRCUNFERÊNCIA  68,0  69,0  70,0  71,0  72,0  73,0  74,0  75,0  76,0  

DIÂMETRO DA 

CARNEIRA  

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  

  

AVIAMENTO  

Os ilhoses em alumínio, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro 

interno e 10 mm externo, com arruela, na cor preta.  



  

 

  

  

BOINA  PRETA 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL   
COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

Botão  de  pressão  de  metal,  cor  preta,  tamanho  80  (13mm 

aproximadamente).  

A linha ser 100% poliéster, 120, cor preta.  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça operacional, do vestuário utilizado pelo efetivo do Grupo de Operações Especiais da 

Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição das calças operacionais da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICÁVEIS  

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

NÚMERO  TÍTULO  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

 DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  
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TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas. A peça deverá 

apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (PANTONE 194010), nos tecidos.  

  

AVIAMENTOS 

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma 

 análise visual, ser  verificados para  efeito de aprovação do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote. O zíper metálico com cadarço na cor 

preta, velcro na cor preta.  

  

EMBALAGENS 

 

Embalagem individual:  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça;  

  

EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 
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caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; • Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS  

 

O tecido utilizado na confecção de toda a calça operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo, na cor camuflado azul woodland. O tecido deverá ter em seu 

verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.  

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO TECIDO ACABADO    

Título do Fio/Título Del Hilo 

Yarn count (Ne)  
Urdume/Urdimbre/Warp  

ASTM D 1059  
21,0  

Trama/Trama/Welf  12,0  

Armação/Estructura/Weave  BS 2861  RIP STOP  

Composição/Composición/Composition  AATCC 20  67% PES/33% CO  

Espessura/Espesor/Thickness  ISO 5084  0,45  

Total Fios Urdume/Total Hilos de Urdimbre/Total Warp Yarn  ISO 7211  7.152  

Largura/Anchura/Width Total  cm  ISO 3932  160,0  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  
Fios/cm, Hilos/cm, Yarn/cm  ASTM 3775  45  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  
Fios/Polegada,  
Hilos/pulgada, Yarn/inch  

ASTM 3775  114  

Densidade Trama/Densidad 

Trama/Welf Density  
Fios/cm, Hilos/cm, Yarn/cm  ASTM 3775  19  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  
Fios/Polegadas,  
Hilos/pulgada, Yarn/inch  

ASTM 3775  47  

Resistência Tração Urdume /  
 Resistencia Tracción Urdimbre /  
 Warp Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimum  
(Kgf)  

ISO 5081  90,00  

Resistência Tração Trama /   
Resistencia Tracción Trama /  
 Weft Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimum  
(Kgf)  

ISO 5081  65,00  

Resistência ao Rasgo Urdume /  
Resistencia al Rasgón Urdimbre /  
 Warp Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimum  
(Kgf)  

ASTM D 2261  3,20  
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Resistência ao Rasgo Trama /  
Resistencia al Rasgón Trama /   
Weft Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minimum  
(Kgf)  

ASTM D 2261  3,50  

Estabilidade Dimensional 

Urdume/ Estabilidad  
Dimensional Urdimbre/   
Warp Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maximum  
(%)  

ASTM D 1905  
IV  

-3,0  

Estabilidade Dimensional Trama/  
Estabilidad Dimensional Trama/  
 Weft Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maximum  
(%)  

ASTM D 1905  
IV  

-3,0  

Pilling  Mínimo/Mínimo/Minimum  BS 5811  4/5  

Skew/Torsión/Skew  
Máximo/Máximo/Maximum  
(%)  

ASTM D 3882  3,0  

 

Lavagem Doméstica/   
Lavado Casero/   
Home Washing  

Alteração/  Alteración/  
alteration / MIN  

ISO 105 C 06  4,5  

Lavagem com Cloro/   
Lavado com Cloro/   
Bleach Washing  

Alteração/  Alteración/  
alteration / MIN  

ISO 105 C 06  3/4  

Transferência/  
Transferencia/Transfer - 

MIN  
ISO 105 X 12  3,0  

Ao Suor Ácido/  
Al Sudor Acido/  
Fastness to Acid  

Alteração/  Alteración/  
alteration / MIN  

ISO 105 E 04  4/5  

Transferência/  
Transferencia/Transfer - 

MIN  
ISO 105 E 04  4,0  

Ao Suor Alcalino/  
Al Sudor Alcalino/  
Fastness to Alkaline Sweat  

Alteração/  Alteración/  
alteration / MIN  

ISO 105 E 04  4/5  

Transferência/  
Transferencia/Transfer - 

MIN  
ISO 105 E 04  4,0  

À Luz/ A la Luz/ To Light  
Alteração/  Alteración/  
alteration / MIN  

ISO 105 B 02  4/5  

Fricção à seco/ Friccion  
Seco / Dry Friction  

Transferência/  
Transferencia/Transfer - 

MIN  
ISO 105 X 12  4/5  

Fricção Úmido/ Fricción  

Húmedo / Wet Friction  

Transferência/  
Transferencia/Transfer  –  
MIN  

ISO 105 X 12  4,0  

Gramatura/  Gramaje/  Basic  
Weight (g/m²)  

Máximo/Máximo/Maximum  
(±5%)  

AATCC – 96  

230,00  

Gramatura/  Gramaje/  Basic  
Weight (Oz/Yd2)  

Máximo/Máximo/Maximum  
(±5%)  

6,8  
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DESCRIÇÃO DA CALÇA OPERACIONAL 

 

Calça operacional, tipo combate para Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal, 

confeccionada em tecido plano com a composição 67% poliéster e 33% algodão, armação 

RIP STOP, FPS 50+, tratamento anti-piling, gramatura 230,0g/m², com tingimento a base de 

corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor: força aérea brasileira.  

Calça com seis bolsos e portinholas, tipo envelope, sendo dois bolsos faca na frente, dois 

bolsos nas laterais e dois na traseira.  

Calça com reforço interno na região dos joelhos da frente da calça e reforço nos ganchos.  

Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na cor preto. Calça com cós 

duplo fechado por um botão (cor preto e com quatro furos) e guarnecido com passadores, 

tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente.  

  

BOLSO 

 

Bolso com quatro cantos vivos com prega fêmea, costurado a calça com máquina de duas 

agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), com dimensões conforme tabela.  

Os dois bolsos e duas portinholas nas laterais, bolso tipo envelope, com fechamento interno 

por velcro (parte fêmea, com 20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

E dois bolsos traseiros, tipo envelope, com fechamento interno por velcro (parte fêmea, com 

20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea. As profundidades das pregas do bolso 

das cotas EF, GH e IJ, são respectivamente 17,5mm, 35mm e 17,5mm (milímetro).  

O bolso possui bainha na parte superior com travetes nas extremidades, no sentido horizontal.  

Os bolsos laterais devem ficar centralizado em relação a costura do fechamento lateral da 

calça, com sua borda superior paralela à borda inferior do cós. E com distância de 250 mm 

(milímetro) da borda inferior do cós para os tamanhos de 34 até 44, e 270mm (milímetro) 

para os demais tamanhos. Os bolsos da traseira da calça têm suas bordas superiores paralela 

à borda inferior do cós e com distância de 75mm (milímetro) da mesma. 

  

PORTINHOLA 

 

Portinhola em tecido duplo com cantos vivos pespontadas e costurada a calça com ponto fixo.  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura, a 15mm (milímetro) da 

borda superior do bolso.  

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e velcro (parte macho, com 20 mm 

de largura e na cor preto).  

Reforço Interno e acolchoamento dos joelhos  

O acolchoamento dos joelhos deve ser costurado externamente na frente da calça, entre o 

tecido externo e sobre posto à frente da calça, ter 20,0 cm de altura e mesma largura da frente 

da calça na região do joelho.  
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O acolchoamento nos joelhos ser em espuma com 6mm de espessura. Reforço nos ganchos 

da calça com mesmo tecido.  

  

BRAGUILHA 

 

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper metálico 

reforçado.  

Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem veste) 

e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma 

formando um “J”.  

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e pespontada com 

ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e o outro no 

final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

  

LATERAIS E ENTRE PERNAS 

 

Ilhargars fechadas em máquina interlock (bitola 10mm) com uma (1) agulha e pespontado 

com ponto corrente.  

Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme orientações finais.  

  

CINTURA 

 

Dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar 

distorções na medida. 

 

CÓS 

 

Cós com 45 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e pespontado com máquina 

de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  

O fechamento do cós é feito através de um botão reforçado metálico, centralizado e distando 

a 20 mm da ponta direita (de quem veste).  

A outra parte do cós terá um caseado horizontal, centralizado na largura do cós, distando 10 

mm da borda da ponta direita (de quem veste).  

O cós é guarnecido com 7 passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm de 

largura (medidas das peças acabado). Os passadores são fixados nas duas extremidades, com 

travetes horizontais, posicionados da seguinte maneira:  

Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste). Passadores C – Um em 
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cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais (passadores B) e do gancho traseiro 

(passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da borda 

da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que a distância 

entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 (cotas EF).  

  

QUADRIL 

 

A calça estar posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento lateral 

da calça.  

  

DESENHO TÉCNICO  

 

Figura 1. Calça Operacional.  
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Figura 2. Bolso da calça.  

 

  

Figura 3. Portinhola vista externa.  

 

  

Figura 4. Portinhola vista interna.  
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Figura 5. Braguilha  

 

 Figura 6. Cintura 

                                     
 

Figura 7. Posição dos passadores 

 
  



CALÇA OPERACIONAL GOE  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES  
 

  

  

Figura 8. Quadril.  

 

                       
  

 Figura 10. Ilustração dos ganchos  

               
Figura 10. Posição para medir os ganchos 
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AVIAMENTO  

 

Os botões, todos deverão ser com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor.  

O tamanho dos botões serão número 28 (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), numa 

cor preta.  

O zíper reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na cor preto. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

O velcro utilizado para fechamento dos bolsos superiores e inferiores será na cor preta.  

A espuma utilizada será de espessura de 6 mm (milímetro)  

  

ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

camisa interna básica, cor preta, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO 

  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da camisa interna básica, cor preta, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

 INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   
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As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

 COSTURAS 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido da camisa.  
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AVIAMENTOS 
 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS 
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

•  Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  
 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

•  Quantidade de peças acondicionadas e 

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

A camisa interna básica, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, 

com gramatura 170 g/m² (mínimo), gola careca, com meia manga, na cor preta (Figura 1).   

A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 25 mm de largura, na mesma 

cor do tecido.  
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As ribanas serem feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior.  

A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça acabada), 

pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

  

LOGOMARCAS 

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira 

da camisa (de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, largura 

x altura), localizado no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  

Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o  

“nome de guerra”, tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente. 

O bordado será na fonte “ARIAL BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito 

“GCM FULANO AB+”, apenas para exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” 

na forma de semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES 

NEW ROMAN”, com preenchimento na cor branca, sendo no total do comprimento 

aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de altura, aplicado diretamente na camisa, conforme 

esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  

BORDADOS 

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO)  
 

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT  

  

AVIAMENTO  
 

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  
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A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

ETIQUETAS  
 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

gandola tipo combate shirt, cor camuflado azul woodland, do vestuário utilizado pelo Grupo 

de Operações Especiais da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da gandola operacional da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS. 

  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote 
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 DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas. A peça deverá 

apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes. As bordas do tecido deverão ser 

overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor camuflado azul woodland, no tecido do 

produto.  

  

AVIAMENTOS 

  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

Os botões utilizados na peça terão mesma cor e tamanho.  

O velcro na cor preto.   

  

EMBALAGENS 

  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  
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• Número ou tamanho da peça.  

 EMBALAGEM FINAL 

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; • Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

TECIDOS  

 

O tecido utilizado na confecção de toda a gandola operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), na cor camuflado azul woodland.  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

 CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.  

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO TECIDO 

ACABADO  

  

Título do Fio/Título Del Hilo 

Yarn count (Ne)  

Urdume/Urdimbre/War 

p  ASTM D 1059  
21,0  

Trama/Trama/Welf  12,0  

Armação/Estructura/Weave  BS 2861  RIP STOP  

Composição/Composición/Composition  AATCC 20  
67% PES/33%  

CO  

Espessura/Espesor/Thickness  ISO 5084  0,45  

Total Fios Urdume/Total Hilos de Urdimbre/Total Warp 

Yarn  
ISO 7211  7.152  

Largura/Anchura/Width Total  cm  ISO 3932  160,0  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/cm, Hilos/cm, 

Yarn/cm  
ASTM 3775  45  
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Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/Polegada,  

Hilos/pulgada, 

Yarn/inch  

ASTM 3775  114  

Densidade Trama/Densidad 

Trama/Welf Density  

Fios/cm, Hilos/cm, 

Yarn/cm  
ASTM 3775  19  

Densidade Urdume/Densidad 

Urdimbre/Warp Density  

Fios/Polegadas,  

Hilos/pulgada,  

Yarn/inch  

ASTM 3775  47  

Resistência Tração Urdume /  

 Resistencia Tracción Urdimbre /  

 Warp Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minim 

um (Kgf)  
ISO 5081  90,00  

Resistência Tração Trama /   

Resistencia Tracción Trama /  

Weft Tensile Strength  

Mínimo/Mínimo/Minim 

um (Kgf)  
ISO 5081  65,00  

Resistência ao Rasgo Urdume /  

Resistencia al Rasgón Urdimbre  

/  

 Warp Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minim 

um (Kgf)  
ASTM D 2261  3,20  

Resistência ao Rasgo Trama /  

Resistencia al Rasgón Trama /  

Weft Tear Strength  

Mínimo/Mínimo/Minim 

um (Kgf)  
ASTM D 2261  3,50  

Estabilidade Dimensional  

Urdume/ Estabilidad  

Dimensional Urdimbre/   

Warp Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maxi 

mum (%)  

ASTM D 1905  

IV  
-3,0  

Estabilidade Dimensional  

Trama/ Estabilidad Dimensional  

Trama/  

 Weft Dimensional Stability  

Máximo/Máximo/Maxi 

mum (%)  

ASTM D 1905  

IV  
-3,0  

Pilling  
Mínimo/Mínimo/Minim 

um  
BS 5811  4/5  

Skew/Torsión/Skew  
Máximo/Máximo/Maxi 

mum (%)  
ASTM D 3882  3,0  

Lavagem Doméstica/   

Lavado Casero/   

Home Washing  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 C 06  4,5  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 C 06  3/4  
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Lavagem com Cloro/   

Lavado com Cloro/   

Bleach Washing  

Transferência/  

Transferencia/Transfer - 

MIN  

ISO 105 X 12  3,0  

Ao Suor Ácido/ 

Al Sudor Acido/  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 E 04  4/5  

 Fastness to Acid  Transferência/  

Transferencia/Transfer - 

MIN  

ISO 105 E 04  4,0  

 

Ao Suor Alcalino/  

Al Sudor Alcalino/  

Fastness to Alkaline Sweat  

Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 E 04  4/5  

 Transferência/  

Transferencia/Transfer - 

MIN  

ISO 105 E 04  4,0  

À Luz/ A la Luz/ To Light  
Alteração/ Alteración/ 

alteration / MIN  
ISO 105 B 02  4/5  

Fricção à seco/ Friccion 

Seco / Dry Friction  

Transferência/  

Transferencia/Transfer - 

MIN  

ISO 105 X 12  4/5  

Fricção Úmido/ Fricción  

Húmedo / Wet Friction  

Transferência/  

Transferencia/Transfer  

– MIN  

ISO 105 X 12  4,0  

Gramatura/ Gramaje/ Basic 

Weight (g/m²)  

Máximo/Máximo/Maxi 

mum (±5%)  
AATCC – 96  

230,00  

Gramatura/ Gramaje/ Basic 

Weight (Oz/Yd2)  

Máximo/Máximo/Maxi 

mum (±5%)  
6,8  
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BORDADOS  

 

Bordado do distintivo da GCM, da miniatura da bandeira do município de Salvador.  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR 

COR  

 

BORDADO  
COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRÊNCIA  

DENSIDADE 

(Fios/cm)  

TOTAL DE 

FIOS  

Distintivo  

GCM  

Azul  2728  56  504  

Amarelo ouro   
7565  56  274  

Amarelo  124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  347  56  91  

Cinza médio  Cool Gray 4  56  504  

Cinza claro  Cool Gray 1  56  504  

Preto  ------------  56    

  

DESCRIÇÃO DA GANDOLA COMBATE SHIRT 

  

Gandola de Combate com o corpo confeccionado em meia malha 30/1 penteada, 93% 

poliéster e 7% elastano na cor preta e gola, mangas e punho em RIPSTOP 67% Poliéster e 

33% Algodão, cor camuflado azul woodland com tingimento a base de corante profissional 

resistente ao uso e lavagens. Bolsos  

Dois bolsos em tecido RIPSTOP, medindo 15,5 cm de comprimento e 14,0 cm de largura, 

com portinholas medindo largura 14,5 cm por 5,5 cm de altura. Portinhola retangular com 

aplicação de travetes nos cantos superiores e fecho de contato fêmea (lado macio) na cor 

preta (ver figuras 8, 9 e 10).  

Bolsos possui fole em uma das laterais e na extremidade inferior, medindo 4,5 cm de 

profundidade, pregado com o fole voltado para a parte das costas. Aplicação de travetes no 

canto inferior da lateral que não possui fole e nos cantos superiores dos bolsos (ver figura 8).  

Portinholas com dois fechos de contato macho (lado áspero) medindo 2,5 cm de largura por 

5,0 cm de comprimento aplicados na parte interna, ambos na cor preta (ver figura 8).  

Bolsos com fecho de contato fêmea (lado macio) na cor preta, medindo 12,0 cm de largura e 

13,0 cm de comprimento, pregado sobreposto à frente do bolso, a 1,0 cm de distância das 

laterais do bolso (ver figura 8).  

Bainha do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figura 8).  
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Bolsos pregados nas mangas em posição inclinada, com distâncias 19,0 cm e 28 cm da 

extremidade superior da manga (ver figura 8)  

  

GOLA  

 

Gola tipo olímpica anatômica em tecido RIPSTOP. Com comprimento superior variável L3 

e comprimento inferior variável L4, medindo 6,0 cm de altura. Abertura do decote 

proporcionada por zíper sintético com trava automática, na cor preta, medindo 18,0 cm de 

comprimento. Contra vista ou proteção da abertura em RIPSTOP, com 2,5 cm de largura por 

24,0 cm de comprimento (ver figuras 2, 4 e 5).  

  

 REFORÇO DO COTOVELO  

Reforço circular, acolchoado com espuma de 6 mm de espessura, costurado externamente 

(ponto fixo), na altura do cotovelo, com raio de 80 mm (Figura 9.) 

  

MANGA  

Mangas tipo raglan em tecido RIPSTOP. Punhos ajustados por aleta presa na costura de união 

das extremidades do punho. Aleta medinho 8,0 cm de comprimento e 5,5 cm de largura, com 

canto inferior chanfrado. Aleta com fecho de contato tipo macho (lado áspero) fixado na face 

interna da aleta, medindo 5,0 cm de largura por 5,0 cm de comprimento. No punho, é fixada 

a tira de fecho de contato fêmea (lado macio), na cor preta. Essa tira terá comprimento de 

16,0 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 (ver figuras 2, 3, 6, e 10).  

  

PUNHOS  

Punhos das mangas medindo 9,0 cm de largura (ver figura 6).  

  

COSTAS E TÓRAX  

 

Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha 93% poliéster e 7% elastano, 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).  

A gandola terá bordado na altura do peito lado esquerdo (de quem veste) distintivo da guarda 

municipal e no lado direito (de quem veste) o no mede guerra bordado. O distintivo da Guarda 

Civil Municipal terá dimensões: 60 mm de largura por 80 mm de altura (55X60 mm, largura 

x altura).  

Bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3)  
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DESENHO TÉCNICO  
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AVIAMENTO  

 

O zíper sintético utilizado na gola da peça, será com cadarço na cor preta. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar 

os botões.  

A linha utilizada nos bordados deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal. O velcro 

utilizado para fechamento dos bolsos e aletas será na cor preto.   

  

ETIQUETAS 

  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO 
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

gandola tipo combate shirt, cor azul petróleo 5195 do vestuário utilizado pelo Grupamento 

Rondas da Capital e Grupamento Especial de Motociclista da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO 
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da gandola operacional da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

 INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 



  

 

  

  

COMBATE SHIRT 
  RONDAC/GEM 

  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL   

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

DEFEITOS 

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

TECIDO 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

 COSTURAS 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

 As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  
 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor camuflado azul petróleo 5195, no tecido do 

produto.  

 AVIAMENTOS  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

Os botões utilizados na peça terão mesma cor e tamanho. O velcro na 

cor preto.   
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EMBALAGENS  
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações: 

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL 
 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

 Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

• Quantidade de peças acondicionadas e 

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  
 

O tecido utilizado na confecção de toda a gandola operacional, será conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), na cor camuflado azul petróleo 5195  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  
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Características do tecido.  
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BORDADOS  
 

Bordado do distintivo da GCM, da miniatura da bandeira do município de Salvador.  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR 

COR  

 

BORDADO  
COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRÊNCIA  

DENSIDADE 

(Fios/cm)  

TOTAL DE 

FIOS  

Distintivo  

GCM  

Azul  2728  56  504  

Amarelo ouro   
7565  56  274  

Amarelo  124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  347  56  91  

Cinza médio  Cool Gray 4  56  504  

Cinza claro  Cool Gray 1  56  504  

Preto  ------------  56    

  

DESCRIÇÃO DA GANDOLA COMBATE SHIRT  

  

Gandola de Combate com o corpo confeccionado em meia malha 30/1 penteada, 90% 

poliéster e 10% elastano na cor preta e gola, mangas e punho em RIPSTOP 70% Poliéster e 

30% Algodão, cor azul petróleo 5195 com tingimento a base de corante profissional resistente 

ao uso e lavagens.  

  

BOLSOS  

Dois bolsos em tecido RIPSTOP, medindo 15,5 cm de comprimento e 14,0 cm de largura, 

com portinholas medindo largura 14,5 cm por 5,5 cm de altura. Portinhola retangular com 

aplicação de travetes nos cantos superiores e fecho de contato fêmea (lado macio) na cor preta 

(ver figuras 8, 9 e 10).  
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Bolsos possui fole em uma das laterais e na extremidade inferior, medindo 4,5 cm de 

profundidade, pregado com o fole voltado para a parte das costas. Aplicação de travetes no 

canto inferior da lateral que não possui fole e nos cantos superiores dos bolsos (ver figura 8).  

 Portinholas com dois fechos de contato macho (lado áspero) medindo 2,5 cm de largura por 

5,0 cm de comprimento aplicados na parte interna, ambos na cor preta (ver figura 8).  

Bolsos com fecho de contato fêmea (lado macio) na cor preta, medindo 12,0 cm de largura e 

13,0 cm de comprimento, pregado sobreposto à frente do bolso, a 1,0 cm de distância das 

laterais do bolso (ver figura 8).  

Bainha do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figura 8).  

Bolsos pregados nas mangas em posição inclinada, com distâncias 19,0 cm e 28 cm da 

extremidade superior da manga (ver figura 8)  

 GOLA  

 

Gola tipo olímpica anatômica em tecido RIPSTOP. Com comprimento superior variável L3 

e comprimento inferior variável L4, medindo 6,0 cm de altura. Abertura do decote 

proporcionada por zíper sintético com trava automática, na cor preta, medindo 18,0 cm de 

comprimento. Contra vista ou proteção da abertura em RIPSTOP, com 2,5 cm de largura por 

24,0 cm de comprimento (ver figuras 2, 4 e 5).  

 REFORÇO DO COTOVELO  

 

Reforço circular, acolchoado com espuma de 6 mm de espessura, costurado externamente 

(ponto fixo), na altura do cotovelo, com raio de 80 mm (Figura 9.).  

 MANGA  

 

Mangas tipo raglan em tecido RIPSTOP. Punhos ajustados por aleta presa na costura de união 

das extremidades do punho. Aleta medinho 8,0 cm de comprimento e 5,5 cm de largura, com 

canto inferior chanfrado. Aleta com fecho de contato tipo macho (lado áspero) fixado na face 

interna da aleta, medindo 5,0 cm de largura por 5,0 cm de comprimento. No punho, é fixada 

a tira de fecho de contato fêmea (lado macio), na cor preta. Essa tira terá comprimento de 16,0 

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 (ver figuras 2, 3, 6, e 10).  
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 PUNHOS  

 

Punhos das mangas medindo 9,0 cm de largura (ver figura 6).  

COSTAS E TÓRAX  

  

Corpo Frente e Costas com recortes laterais em malha 90% poliéster e 10% elastano, 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).  

  

A gandola terá bordado na altura do peito lado esquerdo (de quem veste) distintivo da guarda 

municipal e no lado direito (de quem veste) o no mede guerra bordado. O distintivo da Guarda 

Civil Municipal terá dimensões: 60 mm de largura por 80 mm de altura (55X60 mm, largura 

x altura).   

Bainha da barra medindo 2,5 cm de largura (ver figura 3)  

  

DESENHO TÉCNICO  
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AVIAMENTO  
 

O zíper sintético utilizado na gola da peça, será com cadarço na cor preta. A linha 100% 

poliéster, 120, na cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar os 

botões.  

 A linha utilizada nos bordados deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal. O velcro 

utilizado para fechamento dos bolsos e aletas será na cor preto.   

  

ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

camisa interna básica, cor preta, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO  
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da camisa interna básica, cor preta, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

 

 



  

 

  

  

CAMISA INTERNA  BÁSICA  PRETA 
  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES   

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS 

  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

  

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS 

  

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 
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Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido da camisa.  

  

AVIAMENTOS  
 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS  
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  
 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

  

A camisa interna básica, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, 

com gramatura 170 g/m² (mínimo), gola careca, com meia manga, na cor preta (Figura 1).   
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A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 25 mm de largura, na mesma 

cor do tecido.  

As ribanas serem feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior.  

A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça acabada), 

pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

  

LOGOMARCAS 

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira 

da camisa (de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, largura 

x altura), localizado no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  

Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o  

“nome de guerra”, tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente. 

O bordado será na fonte “ARIAL BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito 

“GCM FULANO AB+”, apenas para exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” 

na forma de semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES 

NEW ROMAN”, com preenchimento na cor branca, sendo no total do comprimento 

aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de altura, aplicado diretamente na camisa, conforme 

esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  

  

BORDADOS  

Segue tabela de bordados do distintivo da GCM e tarjeta de identificação (com nome de 

guerra e tipo sanguíneo com fator RH).  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR 

COR  

 

BORDADOS    
COR DA 

LINHA  

PANTONE 

REFÊRENCIA  
DENSIDADE  

NÚMERO  

DE  

PONTOS  
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Distintivo  

GCM   

Escudo  Azul  2728      

Pontas  Amarelo 

ouro   

7565      

Golfinhos  Amarelo  124      

Pomba  Branco  -----------B      

3 folhas  Verde  347      

Coroa mural c/ 5  

torres  

Cinza 

médio  

Cool Gray 4      

Cinza 

claro  

Cool Gray 1      

Preto  ------------      

Raios  Branco  ------------      

Dizer “GUARDA 

CIVIL  

MUNICIPAL  

SALVADOR”  

Branco  ------------      

  

 DESENHO  TÉCNICO 

 

Figura 1. Vista da frente da camisa, com descrição da identificação 
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 Figura 2.  Vista da traseira da camisa, com a dimensão do letreiro. 

 

.  

 

  

  Figura 3. Distintivo da Guarda Civil Municipal - GCM de Salvador.  
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DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO  
 

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT  

  

AVIAMENTO  
 

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  

A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

 

ETIQUETAS  
 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

calça operacional, do vestuário utilizado pelo efetivo dos Grupamentos de Rondas da Capital 

e Grupamento Especial de Motociclistas da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição das calças operacionais da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICÁVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

NÚMERO  TÍTULO  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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DEFEITOS  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  
 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  
 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios externos e 

desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto 

visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  
 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul (petróleo 5195), nos tecidos.  

  

AVIAMENTOS  
 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma 

 análise visual, ser  verificados para  efeito  de aprovação  do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote. O zíper metálico com cadarço na cor 

preta, velcro na cor preta.  

  

EMBALAGENS  

Embalagem individual:  
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Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça;  

  

EMBALAGEM FINAL  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  

O tecido utilizado na confecção de toda a calça operacional, será conforme a tabela de especificação 

técnica abaixo, na cor azul petróleo 5195.  

O tecido deverá ter em seu verso marca d’água do fabricante e da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

 Características do tecido.  
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DESCRIÇÃO DA CALÇA OPERACIONAL  
 

Calça operacional, tipo combate para Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal, 

confeccionada em tecido plano com a composição 70% poliéster e 30% algodão, armação 
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RIP STOP, FPS 1X1+, tratamento anti-piling, gramatura 210,0 +/-5% g/m², com tingimento 

a base de corante profissional resistente ao uso e lavagens, cor: força aérea brasileira.  

Calça com seis bolsos e portinholas, tipo envelope, sendo dois bolsos faca na frente, dois bolsos 

nas laterais e dois na traseira.  

Calça com reforço interno na região dos joelhos da frente da calça e reforço nos ganchos.  

Calça com vista e cós fechados com zíper de metal reforçado na cor preto. Calça com cós 

duplo fechado por um botão (cor preto e com quatro furos) e guarnecido com passadores, 

tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente.  

  

BOLSO  
 

Bolso com quatro cantos vivos com prega fêmea, costurado a calça com máquina de duas 

agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), com dimensões conforme tabela.  

Os dois bolsos e duas portinholas nas laterais, bolso tipo envelope, com fechamento interno 

por velcro (parte fêmea, com 20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea.  

E dois bolsos traseiros, tipo envelope, com fechamento interno por velcro (parte fêmea, com 

20mm de largura e na cor preto) e com prega fêmea. As profundidades das pregas do bolso 

das cotas EF, GH e IJ, são respectivamente 17,5mm, 35mm e 17,5mm (milímetro).  

O bolso possui bainha na parte superior com travetes nas extremidades, no sentido horizontal.  

Os bolsos laterais devem ficar centralizado em relação a costura do fechamento lateral da 

calça, com sua borda superior paralela à borda inferior do cós. E com distância de 250 mm 

(milímetro) da borda inferior do cós para os tamanhos de 34 até 44, e 270mm (milímetro) 

para os demais tamanhos. Os bolsos da traseira da calça têm suas bordas superiores paralela 

à borda inferior do cós e com distância de 75mm (milímetro) da mesma.  

PORTINHOLA  
 

Portinhola em tecido duplo com cantos vivos pespontadas e costurada a calça com ponto fixo.  

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda a largura, a 15mm (milímetro) da borda 

superior do bolso.  
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Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical e velcro (parte macho, com 20 mm de 

largura e na cor preto).  

Reforço Interno e acolchoamento dos joelhos  

O acolchoamento dos joelhos deve ser costurado externamente na frente da calça, entre o 

tecido externo e sobre posto à frente da calça, ter 20,0 cm de altura e mesma largura da frente 

da calça na região do joelho.  

O acolchoamento nos joelhos ser em espuma com 6mm de espessura. Reforço nos ganchos da 

calça com mesmo tecido.  

  

BRAGUILHA  
 

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper metálico 

reforçado. Esta vista é costurada em máquina overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem 

veste) e pespontada a 40 mm da borda com ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma 

formando um “J”. Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e 

pespontada com ponto fixo.  

Deve ser aplicado um travete na vertical e outro na horizontal, no início do “J” e o outro no final 

do pesponto da vista esquerda (de quem veste).  

  

LATERAIS E ENTRE PERNAS  

Ilhargars fechadas em máquina interlock (bitola 10mm) com uma (1) agulha e pespontado com 

ponto corrente. Entre pernas fechadas em máquina interlock (bitola 10mm), conforme orientações 

finais.  

  

CINTURA  
 

Dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar distorções 

na medida.  
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CÓS  
 

Cós com 45 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e pespontado com máquina 

de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas.  O fechamento do cós é feito 

através de um botão reforçado metálico, centralizado e distando a 20 mm da ponta direita (de 

quem veste). A outra parte do cós terá um caseado horizontal, centralizado na largura do cós, 

distando 10 mm da borda da ponta direita (de quem veste). O cós é guarnecido com 7 

passadores externos para cinto com 45mm de altura e 20mm de largura (medidas das peças 

acabado). Os passadores são fixados nas duas extremidades, com travetes horizontais, 

posicionados da seguinte maneira:  

  

Passador A – Sobre a costura do gancho traseiro.  

Passadores B1 e B2 – Localizados na frente da calça rentes a costura lateral, sendo B1 do 

lado esquerdo (de quem veste) e B2 lado direito (de quem veste).  

Passadores C – Um em cada intervalo, centralizado entre os passadores laterais (passadores B) e do 

gancho traseiro (passador A).  

Passador D1 – Localizado do lado esquerdo (de quem veste) a 120mm de distância da borda 

da vista do passador D2 – Localizado do lado direito (de quem veste) de forma que a distância 

entre os passadores D2 e B2 seja igual a distância entre os passadores D1 e B1 (cotas EF).  

  

 QUADRIL  

 

A calça estar posicionada de forma a não ter dobras na dianteira, traseira e fechamento lateral da 

calça.  
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DESENHO TÉCNICO  
 

Figura 1. Calça Operacional.  

  

 

 

 

Figura 2. Bolso da calça.  
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 Figura 3. Portinhola vista externa.  

 

 Figura 4. Portinhola vista interna.  

 

  

Figura 5. Braguilha  
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Figura 6. Cintura 

 

                                

 

 Figura 7. Posição dos passadores.  
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Figura 8. Quadril.  

 

 

  

 Figura 9. Ilustração dos ganchos  
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Figura 11. Posição para medir os ganchos 

 

AVIAMENTO  
 

Os botões, todos deverão ser com quatro furos, do mesmo tamanho e mesma cor. O tamanho dos 

botões serão número 28 (17,78 mm de diâmetro aproximadamente), numa cor preta. O zíper 

reforçado metálico utilizado na calça, com cadarço na cor preto. A linha 100% poliéster, 120, na 

cor preto, para as costuras do fechamento, caseado, fixação e para pregar os botões. O velcro 

utilizado para fechamento dos bolsos superiores e inferiores será na cor preta. A espuma utilizada 

será de espessura de 6 mm (milímetro)  

  

ETIQUETAS  
 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

boina, cor preta, do vestuário utilizado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da boina preta da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos 

uniformes da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 

de Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 

verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

TECIDO  

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

 COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos. Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente 

prensadas. A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  
 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS  
 

Alma da aba do boné deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc. Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após 

uma análise visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote.  
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EMBALAGENS  
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL 

  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

•  Quantidade de peças acondicionadas e 

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  
 

O tecido em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, na cor preta. Tecido em 

poliéster/algodão, cor preta, para o forro.  

  

DESCRIÇÃO DA BOINA 

  

Boina confeccionada em feltro, malha 100% lã ou em matéria-prima similar, forma circular, 

com diâmetro variável e tamanhos conforme tabela 2 (Figura  

1). Boina com debrum, com tira em couro, na cor preta, com 1,4 cm de largura (Figura 2).  

 Possui um cadarço preta, para ajuste da boina, que passa por dentro do debrum (Figura 3).  

 A boina possui, no lado esquerdo, um botão de pressão, cor preta, posicionado entre dois 

ilhoses (Figura 4).   
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Possui dois ilhoses, tamanho universal 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 10 mm 

externo, em alumínio, na cor preta (Figura 5).  

No lado direito da boina, fixado na parte interna, entre a boina e o forro, possui um reforço 

em couro, para fixação do distintivo, em forma de semicírculo, com as dimensões de 11,5 cm 

de largura e 6,5 cm de altura. O forro deve ter mesmo formato e medidas da boina, na cor 

preta, em tecido poliéster/algodão.  

 DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista da parte superior da boina.  

  

 

   

Figura 2. Vista da parte inferior da boina.  
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Figura 3. Vista da boina pelo avesso, com detalhes do debrum e do vinco.  

  

 

  

Figura 4. Vista da boina pelo avesso, com detalhes internos.  

 

 Figura 5. Ilustração do reforço em couro (a), ilhoses (b) e do botão de pressão, fêmea e 

macho (c, d), bem como medidas referenciais.  
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DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO) Medidas Básicas.  

 

TABELA  Tamanhos (medidas em cm)  

MEDIDAS COMUNS  54  55  56  57  58  59  60  61  62  

L1  16,5  16,8  17,0  17,3  17,5  17,8  18,0  18,3  18,5  

L2  17,0  17,2  17,5  17,7  18,0  18,2  18,5  18,7  19,0  

DIÂMETRO DA BOINA  23,0  23,0  23,5  23,5  24,  24,  24,5  24,5  25,0  

CIRCUNFERÊNCIA  68,0  69,0  70,0  71,0  72,0  73,0  74,0  75,0  76,0  

DIÂMETRO DA 

CARNEIRA  

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  

  

AVIAMENTO  
 

Os ilhoses em alumínio, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro 

interno e 10 mm externo, com arruela, na cor preta.  

Botão  de  pressão  de  metal,  cor  preta,  tamanho  80  (13 

 mm aproximadamente).  

A linha ser 100% poliéster, 120, cor preta.  

   

ETIQUETAS  
 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   
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ASSUNTO  

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado camisa polo, 

cor azul marinho, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de Salvador (CPREV).  

  

OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou aquisição da 

camisa polo, cor azul marinho, da Guarda Civil Municipal de Salvador (CPREV).  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

ABNT NBR    

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS  

 

Amostra  

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 Plano de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de acordo com a 

NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de credenciamento 

de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise visual, 

incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das peças de 

tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do confeccionista.  

  

 COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios externos e 

desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto 

visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor azul marinho, no tecido da camisa.  

  

AVIAMENTOS  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise visual, ser 

verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra e/ou de recebimento 

do lote.  
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EMBALAGENS 

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças dos raios 

UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

• Número ou tamanho da peça.  

  

 EMBALAGEM FINAL  

 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta grampeada, 

lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada caixa deve conter 

etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, 

as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

A camisa polo, será em malha penteada 100% algodão com fio 30.1 compactado, com gramatura 170 

g/m² (mínimo), gola polo, com meia manga, na cor azul marinho (Figura 1). 

  A gola será confeccionada em tecido de malha sanfonado, com 75 mm de largura, na mesma cor do 

tecido. As ribanas serem feitas com linha 100% poliéster, pesponto com máquina de duas agulhas e 

cobertura inferior. A bainha do corpo da camisa e da manga terão 20mm de largura (medida da peça 

acabada), pesponto com máquina de duas agulhas e cobertura inferior, ser costurada com linha 100% 

poliéster.  

  

LOGOMARCAS: 

 

A miniatura do distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador bordado na vista dianteira da camisa 

(de quem veste), dimensões 50 mm de largura por 60 mm de altura (50 x 60, largura x altura), localizado 

no lado esquerdo (altura do peito) a 118mm da costura do ombro.  
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Ainda na vista dianteira, terá o bordado na altura do peito, lado direito, o “nome de guerra”, tipo 

sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente. O bordado será na fonte “ARIAL 

BLACK”, com 1 cm de altura, para ilustrar tem escrito “GCM FULANO AB+”, apenas para 

exemplificar (Figura 1).  

Na vista traseira o letreiro com os dizeres em silk screen: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” na forma de 

semicírculo e “SALVADOR” fechando o semicírculo, com a fonte “TIMES NEW ROMAN”, com 

preenchimento na cor branca, sendo no total do comprimento aproximadamente 30,0 cm por 15 cm de 

altura, aplicado diretamente na camisa, conforme esquema disposto na imagem ilustrativa (Figura 2).  

  

BORDADOS  

 

Segue tabela de bordados do distintivo da GCM e tarjeta de identificação (com nome de guerra e tipo 

sanguíneo com fator RH).  

  

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS 

POR COR  
  

BORDADOS    
COR DA 

LINHA  
PANTONE 

REFÊRENCIA  
DENSIDADE  

NÚMERO 

DE 

PONTOS  

Distintivo  
GCM   

Escudo  Azul  2728      

Pontas  Amarelo ouro   7565      

Golfinhos  Amarelo  124      

Pomba  Branco  -----------B      

3 folhas  Verde  347      

Coroa  mural  c/  5  
torres  

Cinza médio  Cool Gray 4      

Cinza claro  Cool Gray 1      

Preto  ------------      

Raios  Branco  ------------      

Dizer “GUARDA 

CIVIL  
MUNICIPAL  
SALVADOR”  

Branco  ------------      
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DESENHO TÉCNICO 

 

 

 
 

 

GCM FULANO  

GCM FULANO  
AB+ 15cm    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 1. Vista da frente da camisa, com descrição da identificação. 
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Figura 2.  Vista da traseira da camisa, com a dimensão do letreiro. 

Figura 3. Distintivo da Guarda Civil Municipal - GCM de Salvador. 
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 DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO 

 

As dimensões do produto finalizado deverão obedecer às medidas PP, P, M, G, GG e EXG, 

padrão Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT.  

  

AVIAMENTO  

 

As costuras das laterais e mangas devem ser overlocadas, com linha 100% poliéster, 120 e 

na mesma cor do tecido.  

Todas as costuras devem apresentar 4 fios/cm, com tolerância de ± 0,5 ponto por cm.  

A estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 

detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem 

desgastes prematuros, para adultos. O distintivo da Guarda Civil Municipal de Salvador a ser 

bordado na camisa, deve seguir manual de aplicação da logomarca.  

As linhas para bordar deverão ser 100% poliéster brilhante trilobal.  

  

ETIQUETAS  

 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria e número (tamanho do manequim).  
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

quepe feminino, cor azul marinho noite, do vestuário utilizado por todo efetivo da Guarda 

Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  
 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do quepe feminino da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  
 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 

de Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

NT 01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

Obs.: Normas ainda em fase de criação.   

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

– Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  
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INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.   

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote. As demais medidas 

apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise visual, incluindo-se 

os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  
 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  
 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  
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DIFERENÇA DE TONALIDADE 
 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor do PANTONE 194010, no tecido do quepe.  

 AVIAMENTOS 

  

Alma da aba do quepe deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc.  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

 EMBALAGEM INDIVIDUAL  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  
 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  
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 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  

O tecido utilizado na confecção de todo quepe, exceto o forro, será..., conforme a tabela de 

especificação técnica abaixo (tabela 1), na cor azul marinho noite, (PANTONE 194010) ou 

similar. O tecido utilizado no forro do quepe será um tecido, na cor preta, com composição 

poliéster/algodão.  

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO  

 

 
  

 DADOS FÍSICOS   

100% POLIESTER   100.00  AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME   Ne 15,25 Filamento  ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA   Ne 15,33 Filamentos  ASTM D 1059  

FIOS/ Cm   23,50  -  

BATIDAS/Cm   22,00  -  

LIGAMENTO   Tela  NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)   1,50 m  NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)   185 g/m²  ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

 

84,00 kgf  
ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(URDUME)  

Valor mínimo  

 

85,60 kgf  
ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

 

4,00 kgf  
ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

 

4,0 kgf  
ASTM D2261 

TONGUE  

 CARACTERISTICAS DE 

ENCOLHIMENTO  
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LAVAGEM CASEIRA  

AATCC 135 (após 3 ciclos)  

 TRAMA  MÁXIMA 3%  

URDUME  MÁXIMA 3 %  

 DADOS SOLIDEZ   

Notas mínimas  Transf.  Alteração   Normas  

Suor Ácido  4  4   AATC 15  

Ferro quente seco  -  4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4  4   AATC 133  

Lavagem II A (industrial)  4  4   AATC 61 (3A)  

Fricção Seco  4  -   AATC 8  

Fricção Úmido  4  -   AATC 8  

Cloro  -  4   ISSO 105 – N01  

Luz  -  4   AATC 16 - E  

  

 BORDADOS  

O distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM de Salvador será confeccionado em 

tecnologia de etiquetas, tecnologia conhecida como etiqueta bordada, conforme tabela abaixo 

(Tabela 2).  O distintivo da GCM tem 70 mm de altura por 50 mm de largura (70 mm x 50 

mm).   

CORES PADRÕES DO LOGOTIPO E QUANTIDADE DE PONTOS POR COR  

BORDADO  
COR  DA  

LINHA  

PANTONE 

REFÊRENCIA  

DENSIDADE  

 (Fios / cm)  

TOTAL DE 

FIOS  

Logomarca  

GCM (frontal) 

S/  escudo 

 de  

fundo  

Azul  2728 C  56  504  

Amarelo   7565 C  56  274  

Amarelo  124 C  56  269  

Verde  347 C  56  11  

Cinza  Cool Gray 4 C  56  91  

Cinza  Cool Gray 1 C  56  504  

Preto  ------------  56    
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ETIQUETAS BORDADAS DO DISTINTIVO DA GCM DE SALVADOR.  

  

DESCRIÇÃO DO QUEPE FEMININO  

O quepe, cor azul negro, é composto por: cúpula, aba e pala, carneira, forro, copa de tecido, 

fita, jugular, botões.  

  

CÚPULA  

 

Cúpula de polipropileno com 1 mm de espessura, em formato ovalado, com 110 mm de 

altura, sua distância na base terá como referência a circunferência do produto acabado que 

também será utilizada como número do item.  

  

ABA  
 

Aba confeccionada em PVC de 0,5mm de espessura, revestido por feltro na cor preto, em 

formato de arco, tendo em seu meio a largura de 50mm e uma diminuição gradativa até sua 

extremidade, tendo como acabamento um debrum de plástico oleado preto costurado por toda 

a sua parte externa, fixada na cúpula em toda a sua base por uma costura ponto fixo.  

 PALA  

 

Será pregada na armação, por uma costura ponto fixo uma agulha.  

Pala será confeccionada em polipropileno de 1,5 mm de espessura revestida na parte superior 

por uma película de verniz preto.  

A pala terá formato de meia lua e formará com a armação um ângulo de 120º.  

  

FORRO  
 

Forro de tafetá branco dividido em sete partes, seis partes em gomos idênticos, costurados 

lado a lado por uma costura overlock e reforçado por uma costura ponto fixo uma agulha, 

prendendo a etiqueta em sua parte anterior, uma parte circular, costurada com ponto fixo uma 

agulha em toda parte superior dos gomos fechando assim toda a parte interna do boné.  
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 CARNEIRA  

Carneira de napa marrom com 30mm de largura e seu comprimento percorrendo toda 

extremidade inferior interna do boné, com suas gravações imitando couro, suas extremidades 

costuradas com ponto zig-zag uma agulha, com perfurações de 3mm de diâmetro distribuídas 

em toda a sua extensão, em parte frontal costurada com ponto fixo uma agulha, se encontra 

uma tira de veludo de 28mm de largura e 125mm de comprimento.  A carneira será costurada 

em uma nervura de plástico oleado preto por uma costura zig-zag e estes fixados em uma fita 

de gorgorão com uma costura ponto fixo uma agulha, o gorgorão será fixado em toda a sua 

extensão na cúpula por uma costura ponto fixo uma agulha.  

  

COPA DE TECIDO 

  

A capa de tecido é sobreposta à cúpula tendo como fixação uma costura ponto fixo uma 

agulha na base da cúpula.  

  

CINTA 

  

Cinta de veludo de 40 mm de largura, na cor azul marinho que será sobreposta a base do 

tecido para fazer acabamento em toda a base da cúpula do quepe. A cinta fica localizada a 

partir da borda inferior da copa, sendo presa por dois botões laterais que também prendem a 

jugular, tendo também um elástico em sua parte posterior, para que a cinta fique ajustada à 

copa. O elástico será na cor preta, com a mesma largura da cinta e ter 60 mm de comprimento 

(sem estiramento).  

  

JUGULAR E BOTÕES PERSONALIZADOS 

 

Jugular de seda amarelo, tendo três partes, uma tira de 280mm de comprimento, um laço 

constituído por uma tira de 130mm dobrada em forma de laço de 65mm e para dar 

acabamento ao jugular, um anel do mesmo material envolvendo e unindo a tira e o laço pelo 

meio das peças, preso nas extremidades por dois botões.  

O quepe terá dois botões personalizados, dourados, tipo bailarina, com 15 mm de diâmetro 

posicionado nas laterais dando acabamento e fixando o jugular à copa.  
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Os botões dourados terão no centro as armas do município de Salvador que são: coroa mural 

composta de cinco torres, bomba com três folhas no bico, dois golfinhos, inscrição em latim 

– “Sic illa ad arcam revessa est” e raios ao fundo, conforme ilustração.    

  

DISTINTIVO 

  

O distintivo será aplicado à copa de tecido que reveste a cúpula, estando centralizado, na 

parte frontal do quepe, imediatamente acima da jugular dourada.  

Sendo confeccionado em tecnologia conhecida como etiqueta bordada, com as dimensões de 

50mm de largura por 70 mm de altura e de acordo a tabela 2.  

 

 DESENHO TÉCNICO  

 

 Figura 1.  Desenho do quepe feminino (vista perspectiva).  
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Figura 2.  Desenho do quepe feminino (vista perfil).  

  

 

  

                           
 

Figura 3. Desenho do quepe feminino (vista inferior interno).  
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Figura 4. Desenho do quepe feminino (vista frontal distintivo).  

  

 

 

  

Figura 5. Desenho do botão personalizado, tipo bailarina, com Ø 15 mm  

(vistas frontal e perfil).  
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Figura 6. Desenho do botão personalizado, tipo bailarina, com diâmetro total de Ø 15 mm, 

com coroa mural composta de cinco torres, bomba com três folhas no bico, dois golfinhos, 

inscrição em latim – “Sic illa ad arcam revessa est” e raios ao fundo (vista frontal).  

 

   

 

MEDIDAS COMUNS DO QUEPE.  

  Tamanhos e medidas (mm)   

NUMERAÇÃO  54  56  58  60  62  64  

Circunferência da carneira (Ajuste 

posicionado no meio)  550  570  590  610  630  650  

  

TOLERÂNCIAS  

Medidas comuns (em mm)   

Medidas básicas  
Entre  Tolerância  

00 – 02  ±01  

Nas medidas básicas do produto acabado, 

constantes na tabela 4, admite-se uma 

variação de ± 2%.  

02 – 20  ±01  

20 – 50  ±02  

50 – 100  ±03  

>100  ±04  
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AVIAMENTO  

Os ilhoses de metal, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 

10 mm externo, com arruela, na cor preto.  

O elástico utilizado no quepe será na cor preta, com a mesma largura da cinta e terá 60 mm 

de comprimento (sem estiramento).  

Os fios utilizados nas etiquetas bordadas serão 100% poliéster, nas cores conforme tabela 2.  

O botão tipo bailarina, com tamanho 24”, e 2 mm de espessura, em metal, dourado.  

  

ETIQUETAS  

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   

  

  



QUEPE AZUL MARINHO MASCULINO  

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

COMISSÃO PERMANENTE DE UNIFORMES  

  

 

  

  

ASSUNTO  
 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

quepe, cor azul negro, do vestuário utilizado por todo efetivo da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

 OBJETIVO  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do quepe masculino azul da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS 

  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

  

NÚMERO  TÍTULO  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

NT 01/2016  Norma Técnica 01/2016 – Plano de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos.  

NT 02/2016  Norma Técnica 02/2016 – Analise visual de artigos confeccionados.  

  

CONDIÇÕES GERAIS AMOSTRA  
 

A coleta de amostras para inspeção e analise deve ser efetuado de acordo com a NT – 01/2016 

– Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

A coleta de amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de 

acordo com a NT – 02/2016 – Análise visual de artigos confeccionados.   

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  
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As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para 

efeito de credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

 DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  
 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  
 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

As bordas do tecido deverão ser overlocadas com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE 

  

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor PANTONE 19401TP, no tecido do quepe.  

  

AVIAMENTOS  
 

Alma da aba do quepe deverá estar inteira e isenta de defeitos como: rachadura (s), furo (s), 

fissura (s), etc. Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após 
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uma análise visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do 

fornecedor, da amostra e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS  
 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

• Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  
 

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada 

caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no 

mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme; 

• Quantidade de peças acondicionadas e 

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS TECIDOS  
 

O tecido utilizado na confecção de todo quepe, exceto o forro...,   

O tecido utilizado no forro do boné será um tecido, na cor preto, com composição 

poliéster/algodão.  
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CARACTERÍSTICAS DO TECIDO  

DADOS FÍSICOS   

100% POLIESTER  100.00  AATCC -20 e 20A  

TÍTULO URDUME  Ne 15,25 Filamento  ASTM D 1059  

TÍTULO TRAMA  Ne 15,33 Filamentos  ASTM D 1059  

FIOS/ Cm  23,50  -  

BATIDAS/Cm  22,00  -  

LIGAMENTO  Tela  NBR 12546  

LARGURA (+ / - 1,5 cm)  1,50 m  NBR 10589  

PESO (+ / - 5%)  185 g/m²  ISSO 3801  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

84,00 kgf  
ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA TRAÇÃO  

(URDUME)  

Valor mínimo  

85,60 kgf  
ASTM D5034 

GRAB  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,00 kgf  
ASTM D2261 

TONGUE  

RESISTÊNCIA RASGO  

(TRAMA)  

Valor mínimo  

4,0 kgf  
ASTM D2261 

TONGUE  

CARACTERISTICAS DE ENCOLHIMENTO   

LAVAGEM CASEIRA  

AATCC 135 (após 3 ciclos)  

TRAMA  MÁXIMA 3%  

URDUME  MÁXIMA 3 %  

DADOS SOLIDEZ   

Notas mínimas  Transf.  Alteração   Normas  

Suor Ácido  4  4   AATC 15  

Ferro quente seco  -  4   AATC 133  

Ferro quente úmido  4  4   AATC 133  

Lavagem  II  A  

(industrial)  
4  4  

 
AATC 61 (3A)  
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Fricção Seco  4  -   AATC 8  

Fricção Úmido  4  -   AATC 8  

Cloro  -  4   ISSO 105 – N01  

Luz  -  4   AATC 16 - E  

  

BORDADOS  
 

O distintivo da Guarda Civil Municipal – GCM de Salvador e a miniatura da bandeira do 

município de Salvador serão confeccionados em tecnologia de etiquetas, tecnologia 

conhecida como etiqueta bordada, conforme tabela abaixo (Tabela 2).  

O distintivo da GCM tem 70 mm de altura por 50 mm de largura (70 mm x 50 mm).  

  

 

ETIQUETA BORDADA DISTINTIVO DA GCM.  

BORDADOS  
COR DA 

LINHA  
REFERÊNCIA  DENSIDADE  

TOTAL DE 

FIOS  

Distintivo GCM 

(manga esquerda)  

Azul  PANTONE 2728  56  504  

Amarelo ouro   PANTONE 7565  56  274  

Amarelo  PANTONE 124  56  269  

Branco  -----------  56  11  

Verde  PANTONE 347  56  91  

Cinza médio  PANTONE Cool Gray 

4  

56  504  

Cinza claro  PANTONE Cool Gray 

1  

56  504  

Preto  ------------  56    

  

DESCRIÇÃO DO QUEPE MASCULINO AZUL 

  

O quepe masculino, cor azul negro é composto por: armação, capa, forro, jugular, pala e 

botões.  
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ARMAÇÃO 

  

Armação de papelão fibra, forrado de oleado marrom-café, debruado em toda a volta com o 

mesmo oleado, tendo uma lamina metálica de altura na parte dianteira superior.  

Base composta por uma tira de polietileno de baixa densidade, de 1,7 mm de espessura e 60 

mm de altura, fechada com uma tira de PVC, costurada em sua parte inferior formando uma 

circunferência cujo diâmetro será estabelecido de acordo com a circunferência da cabeça.  

Acabamento, na parte superior, com debrum em material plástico na cor branca. Fixado com 

costura ponto fixo 1 agulha.  

A fixação da carneira na base será feita por meio de uma tira de tecido em panamá preto, 

fixada à base por uma costura ponto fixo 1 agulha, acabamento na parte superior e inferior 

feito com costura tipo overloque 3 linhas. O tecido terá uma prega de 1 mm de largura, 

localizada na parte inferior da base.  

Debrum em material plástico, unido a carneira por costura tipo zig-zag e estes unidos ao 

tecido, por uma costura ponto fixo 1 agulha.  

Carneira confeccionada em material sintético, na cor marrom, provida de orifícios de 

ventilação acompanhando toda circunferência.  

Altura em forma de arco, confeccionada com o mesmo material da base, costurada na parte 

frontal, cobrindo o encaixe de fechamento da base da armação. Fixado na parte frontal da 

base por meio de costura ponto fixo 1 agulha.  

  

CAPA  
 

Capa composta por quatro partes: tampa, anel, cinta, fita e forro, confeccionado em tecido 

panamá.  

Tampa em formato circular. Embutido na extremidade da tampa um arame não ferroso de 1 

mm de diâmetro, (o arame é justo a extremidade da tampa), para dar armação à tampa.   

Anel composto de quatro partes, formado por quatro emendas costuradas e rebatidas com 

ponto fixo 1 agulha. Anel com 60 mm de altura na parte da frente, 55 mm de altura nos lados, 

junto às emendas e 50 mm de altura na parte traseira. Na costura da união da tampa com o 

anel, ponto fixo 1 agulha, o arame deverá ficar embutido.  
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Forro composto por material emborrachado, com quatro costuras, acompanhando o formato 

do anel em toda a sua extensão.  

Cinta com 55 mm de altura, composta de uma parte, costurada no anel por costura ponto fixo 

1 agulha, fechada e rebatida por uma costura ponto fixo 1 agulha, que deverá ficar 

posicionada na parte anterior do chapéu.  

Fita com 40 mm, confeccionada em veludo preto, fechada e rebatida com costura de ponto 

fixo 1 agulha, que deverá ser posicionada na parte posterior do chapéu, está cobrindo a cinta, 

dando o acabamento necessário entre a pala e a copa.   

  

 FORRO  

 

Forro composto por quatro peças: base, reforço, acabamento de TNT e de plástico.  

Base em formato oval confeccionada em TNT preto.  

Reforço em formato oval, confeccionada em papel Kraft, embutido por meio de          costura 

ponto fixo 1 agulha na parte interna para dar maior rigidez ao forro.  

Acabamento de TNT em formato retangular, costurado a base por meio de costura ponto fixo 

1 agulha.       

Acabamento de plástico confeccionado em plástico transparente costurado na base por meio 

de costura ponto fixo 1 agulha, utilizando linha de nylon transparente.  

  

PALA  
 

Pala em formato de curva concêntrica, confeccionada em polipropileno de baixa densidade, 

colado e revestido por verniz brilhoso na parte superior e debruado em sua extremidade por 

uma tira de verniz preto brilhoso. A pala será pregada na armação, por uma costura ponto 

fixo 1 agulha.  

 JUGULAR E BOTÕES PERSONALIZADOS  

 

Cinta de veludo preto, com a costura sob o distintivo. Jugular dourada confeccionada com 

galão de fio dourado, presa pelas extremidades em dois botões pequenos de metal dourado. 

Carneira de oleado ou couro marrom, revestida com material confortável espumado e 

recoberto com tecido macio na cor branca.  
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Jugular tendo três partes, uma tira de 280mm de comprimento, um laço constituído por uma 

tira de 130mm dobrada em forma de laço de 65mm e para dar acabamento ao jugular, um 

anel do mesmo material envolvendo e unindo a tira e o laço pelo meio das peças, preso nas 

extremidades por dois botões.  

O quepe terá dois botões personalizados, dourados, tipo bailarina, tamanho 24” (com 15,24 

mm de diâmetro, aproximadamente), posicionado nas laterais dando acabamento e fixando o 

jugular à copa.  

  

Os botões dourados terão no centro as armas do município de Salvador que são: coroa mural 

composta de cinco torres, bomba com três folhas no bico, dois golfinhos, inscrição em latim 

– “Sic illa ad arcam revessa est” e raios ao fundo, em alto relevo, conforme ilustração.    

  

DISTINTIVO 

  

O distintivo será aplicado à copa de tecido que reveste a cúpula, estando centralizado, na 

parte frontal do quepe, imediatamente acima da jugular dourada.  

Sendo confeccionado em tecnologia conhecida como etiqueta bordada, com as dimensões de 

50mm de largura por 70 mm de altura e de acordo a tabela 2 

.  

 DESENHO TÉCNICO  

  

 Figura 1.  Desenho do quepe masculino (vista perspectiva).  
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 Figura 2. Desenho do quepe masculino (vista inferior interno).  

 

  

 

 

  

 Figura 3.  Desenho do quepe masculino (vista perfil).  
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Figura 4. Desenho do quepe masculino (vista frontal distintivo).  

  

 

 

 Figura 5. Desenho do botão personalizado, tipo bailarina, com Ø 15 mm  

(vistas frontal e perfil 
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 Figura 6. Desenho do botão personalizado, tipo bailarina, com diâmetro total de Ø 15 

mm, com coroa mural composta de cinco torres, bomba com três folhas no bico, dois 

golfinhos, inscrição em latim – “Sic illa ad arcam revessa est” e raios ao fundo (vista 

frontal).  

 

  
  

DIMENSÕES (MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO)  

  Tamanhos e medidas (mm)    

NUMERAÇÃO  54  56  58  60  62  64  

Circunferência da carneira 

(Ajuste posicionado no meio)  
550  570  590  610  630  650  

  

 TOLERÂNCIAS  

Medidas comuns (em mm)   
Medidas básicas  

Entre  Tolerância  

00 – 02  ±01  

Nas medidas básicas do produto acabado, 

constantes na tabela 4, admite-se uma 

variação de ± 2%.  

02 – 20  ±01  

20 – 50  ±02  

50 – 100  ±03  

  

>100  ±04   
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AVIAMENTO  
 

Os ilhoses de metal, tamanho universal número 51, que possui 4,5 mm de diâmetro interno e 

10 mm externo, com arruela, na cor preto.  

O elástico utilizado no quepe será na cor preta, com a mesma largura da cinta e terá 60 mm 

de comprimento (sem estiramento).  

Os fios utilizados nas etiquetas bordadas serão 100% poliéster, nas cores conforme tabela 2.  

  

ETIQUETAS  
 

As peças devem vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do 

tecido com composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça 

e outras informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, 

CNPJ e origem da indústria.   
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

bucaneira de identificação de cargo, cor preta, do vestuário utilizado pela Guarda Civil 

Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO 

  

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da bucaneira de identificação de cargo, cor preta, da Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

   

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote. As demais medidas 

apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise métrica e visual, 

incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas para efeito 
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de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou validação 

de recebimento do lote.  

 

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS 

  

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  
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EMBALAGENS 

  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

•  Número ou tamanho da peça.  

  

 EMBALAGEM FINAL 

  

Para a aquisição mediante auxilio uniforme, dispensar-se-á a caixa de papelão.  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente 

cada caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), 

no mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 

Bucaneira confeccionada em tecido nylon 600 e/ou material flexível, com formato 

retangular, com 25 mm de altura e 55 mm de comprimento (Figura 1).  

Terá bordado nas cores branco e amarelo, respectivamente. O bordado na fonte “ARIAL 

BLACK”, com 1,5 cm de altura a abreviação GCM, além dos galões referentes aos cargos.  
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DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista da bucaneira e medidas do produto.  

  

 

  

  

MEDIDAS MINIMAS DO CINTO.  

Medidas em (mm)   

Comprimento  55 mm  

Altura  25 mm  

  

  

TOLERÂNCIAS  

Medidas comuns (em cm)  

Medidas básicas  
Entre  Tolerância  

0,0 – 0,2  ±0,1  

Nas medidas básicas do produto acabado, 

constantes na tabela 2, admite-se uma 

variação de ± 2%.  

0,2 – 2,0  ±0,1  

2,0 – 5,0  ±0,2  

5,0 – 10,0  ±0,3  

>10,0  ±0,4  
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ETIQUETAS  

 

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As peças devem 

vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do tecido com 

composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça e outras 

informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, CNPJ e 

origem da indústria e número (tamanho do manequim).  

As etiquetas serão fixadas na costura que une a copa a carneira, por dentro do boné.  
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ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado 

Coturno/bota tática, cor preta, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de 

Salvador.  

  

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição do Coturno/bota tática, cor preta, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

   

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação 

de recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

.  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem 
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verificadas para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de 

fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO 

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das 

peças de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS   

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios 

externos e desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS  

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

visual, ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra 

e/ou de recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS  

 

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças 

dos raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes 

informações:  
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• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex; 

•  Número ou tamanho da peça.  

  

EMBALAGEM FINAL  

Para a aquisição mediante auxilio uniforme, dispensar-se-á a caixa de papelão.  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta 

grampeada, lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente 

cada caixa deve conter etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), 

no mínimo, ou seja 15 x 10,5 cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

• Quantidade de peças acondicionadas e  

• Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

  

Coturno com cabedal em couro graxo prensado hidro fugado, amaciado  100% impermeável, 

membrana impermeável e respirável, altura média do  cano não inferior a 18 cm (referência 

nº 40, a partir do solo); 100%  

impermeável até a altura média de 14,5 cm; 

NUMERAÇÃO  

 

Numeração disponível: 34 ao 46 brasileiro; 

ACABAMENTO INTERNO  

 

Forração interna, protetor interno do bico, protetor interno do calcanhar, palmilha interna 

estabilizadora; Reforço externo, borracha vulcanizada anti impacto e anti abrasão;   

 

CADARÇO  

 

Cadarço em poliéster com trama fina para não desfiar e ajustar com maior facilidade.   

Peso médio (referência: pé nº 40): 690 G.   
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DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista e medidas do produto.  

  

  

  

 

ETIQUETAS  

 

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As peças devem 

vir acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do tecido com 

composição do tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça e outras 

informações relevantes, e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, CNPJ e 

origem da indústria e número (tamanho do manequim).  



  

 

 

  

   

  

   

ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado tarjeta 

de identificação, cor preta, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da tarjeta de identificação, cor preta, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

   

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação de 

recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS 

  

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas 

para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou 

validação de recebimento do lote. 

 

 

  



  

 

 

  

   

  

   

DEFEITOS  

 

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

  

TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das peças 

de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios externos e 

desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor preta, no tecido do produto.  

  

AVIAMENTOS  

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise visual, 

ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra e/ou de 

recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS 

  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças dos 

raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

•  Número ou tamanho da peça.  

 

 



  

 

 

  

   

  

   

 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 

A targeta de “nome de guerra”, confeccionada em tecido nylon 600 com medidas de 25mm de 

altura, 130mm de comprimento com base e bordas na cor preta, onde ostentará, nome do servidor, 

tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente.   

O bordado será na fonte “ARIAL BLACK”, com 13mm de altura, para ilustrar tem escrito “GCM 

FULANO AB+”, apenas para exemplificar  

No fundo da tarjeta será afixado com costura overloque o velcro, na cor preta, com medidas 

exatamente correspondentes ao produto. Obs. Ressalta que o lado do velcro que vai na 

targeta é o “macho”.  

  

DESENHO TÉCNICO  

  

Vista das medidas do produto:  

  

 

Vista do produto acabado   

  

GCM FULANO AB+   

  

  

ASSUNTO  

 

O Inspetor Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve normatizar o item denominado plaqueta 

de identificação, do vestuário utilizado pela Guarda Civil Municipal de Salvador.  

 

  



  

 

 

  

   

  

   

OBJETIVO  

 

Esta norma técnica define as condições mínimas exigíveis para aceitação, recebimento e/ou 

aquisição da plaqueta de identificação, da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

  

NORMAS E/OU DOCUMENTO APLICAVEIS  

 

Na aplicação desta norma é necessário consultar:  

Número  Título  

ABNT NBR 5426  Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.  

NP 01/2011  Norma de Procedimento nº 01/2011 - Padrão e utilização dos uniformes 

da GCM.  

  Manual da marca da Guarda Civil Municipal de Salvador.  

Resolução nº 2 do  

COMMETRO de 06 de 

Maio de 2008  

Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem  

   

CONDIÇÕES GERAIS  

AMOSTRA  

 

A amostra a ser apresentada, passará por inspeção métrica e visual, será para efeito de 

credenciamento do fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou para validação de 

recebimento do lote.  

  

INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS.  

 

As medidas básicas do produto acabado devem ser verificadas pela GCM para efeito de 

credenciamento de fornecedor e/ou validação de recebimento do lote.  

As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise 

métrica e visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem verificadas 

para efeito de credenciamento de fornecedor, para efeito de adjudicação de fornecedor e/ou 

validação de recebimento do lote.  

 

DEFEITOS 

  

A peça deverá estar isenta de defeitos, em especial os destacados a seguir:  

 



  

 

 

  

   

  

   

 TECIDO  

 

A peça não poderá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tinturaria. A revisão das peças 

de tecido, no tocante a defeitos de tecelagem e acabamento, é de responsabilidade do 

confeccionista.  

  

COSTURAS  

 

As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos, pontos falhados, desvios externos e 

desfiamentos.  

Todas as costuras deverão ser planas, estar abertas e devidamente prensadas.  

A peça deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes.  

  

DIFERENÇA DE TONALIDADE  

 

Não serão aceitas diferenças de tonalidade, na cor amarelo ouro, no produto.  

  

AVIAMENTOS  

 

Os aviamentos especificados nesta norma poderão, a critério da GCM, após uma análise visual, 

ser verificados para efeito de aprovação do credenciamento do fornecedor, da amostra e/ou de 

recebimento do lote.  

  

EMBALAGENS 

  

Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças dos 

raios UV, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com as seguintes informações:  

• Nomenclatura da peça;  

• Se a peça é de uso masculino, feminino ou unissex;  

•  Número ou tamanho da peça.  

  

  

  

 

 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

 EMBALAGEM FINAL  

 

Para a aquisição mediante auxilio uniforme, dispensar-se-á a caixa de papelão.  

As peças serão acondicionadas por tamanho, em caixas de papelão tríplex, tipo maleta grampeada, 

lacrada com fita gomada com 40 mm, no mínimo, de largura.  Externamente cada caixa deve conter 

etiqueta adesiva ou impressão com dimensões de um A6 (paisagem), no mínimo, ou seja 15 x 10,5 

cm, as seguintes inscrições:  

• Nacionalidade da indústria do fornecedor;  

• Razão social, endereço e C.N.P.J. do fornecedor;  

• Nomenclatura do uniforme;  

•  Quantidade de peças acondicionadas e  

•  Tamanho acondicionado na caixa.  

  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 

A plaqueta será confeccionada em acrílico, com formato retangular, com 25 mm de altura e 85 

mm de comprimento (Figura 1).  

Terá a base da plaqueta na cor dourada. A fonte das letras será “ARIAL BLACK”, na cor preta, 

com 1,5 cm de altura.  

Antes do nome de guerra, a plaqueta ostentará uma bandeira do município em formato miniatura, 

com 15 mm de altura por 15 mm de comprimento  

   

DESENHO TÉCNICO  

  

Figura 1. Vista da plaqueta e medidas do produto.         

 

FULANO

OOOO 



  

 

 

  

   

  

   

Figura 2. Vista da plaqueta finalizada.         

   MEDIDAS MINIMAS DO CINTO  

  

 

TOLERÂNCIAS  

Medidas comuns (em cm)  

Medidas básicas  
Entre  Tolerância  

0,0 – 0,2  ±0,1  

Nas medidas básicas do produto acabado, 

constantes na tabela 2, admite-se uma 

variação de ± 2%.  

0,2 – 2,0  ±0,1  

2,0 – 5,0  ±0,2  

5,0 – 10,0  ±0,3  

>10,0  ±0,4  

  

 

ETIQUETAS  

As etiquetas deverão ser conforme a legislação das etiquetas, supracitada. As peças devem vir 

acompanhadas com duas etiquetas descritivas, uma do fabricante do tecido com composição do 

tecido, orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça e outras informações relevantes, 

e outra etiqueta do fabricante das peças com Razão Social, CNPJ e origem da indústria e número 

(tamanho do manequim).  
 

 

 

Medidas em (mm)   

Comprimento  85 mm  

Altura  25 mm  

bandeira  15 mm  

FULANO 



  

 

 

  

   

  

   

No intuito de regular os materiais e acessórios a serem utilizados pelo servidor da GCM 

SALVADOR, foi elaborado esta listagem de forma técnica e funcional (com base em estudo 

pautado na realidade da  GCM SALVADOR-BA). Para orientar e direcionar na aquisição por parte 

do servidor bem como para estabelecer um padrão dos materiais, junto aos fornecedores na oferta 

de seus produtos. Não podendo ser diferente aos itens listados abaixo.  

Será permitida apenas a utilização destes equipamentos mediante aprovação e previa testagem por 

esta comissão e por fim aceitação da gestão desta autarquia. 

Todos os equipamentos deverão passar por apresentação e analise física/presencial pela comissão 

para comprovação, comparação e aprovação observando: resistência, esforço, conforto, garantia e 

funcionalidade. Respeitando a individualidade e identidade de cada setor e/ou grupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

1. FIEL RETRÁTIL 

 

FIEL RETRÁTIL PRETO - Destinado a manter o armamento sempre próximo ao corpo, 

através de cordão para travamento em caso de queda. Sua cor preta ou de característica do 

grupamento ao qual pertença o GCM resistente e de qualidade no material e acabamento. 

 

Descrição: 

 

a) Cordão de Poliamida com 120 cm de comprimento; 

b) Fabricado com Nylon injetado para dar mais resistência ao produto; 

c) Possui gancho na ponta do cordão para prender a arma evitando acidentes; 

d) Mantém a arma próxima ao corpo do usuário em diversas situações; 

e) Trava usada para prender o Fiel Retrátil ao cinto. 

f) Limitador acoplado no cordão para travamento do mesmo em caso de queda da arma. 

g) Dimensões: 6 cm x 7.5 cm 

h) Cordão - 100 cm de comprimento 

i) Cor: PRETO  

 

   

   Imagem 1 – Fiel Retrátil Frente       Imagem 2 – Fiel Retrátil Lado 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

2. CINTO TATICO 

 

CINTO TÁTICO – Utilizado para apoio e durabilidade suficientes para levar seu coldre e 

acessórios com conforto, firmeza e segurança. Mantém o peso de seu equipamento distribuído 

uniformemente entre os quadris, minimizando a fadiga e aumentando a resistência. 

Podendo ter anéis ou prendedores em tecido ou polímero para manter alinhado as fitas, 

assim como velcro para ajudar na fixação e ajuste sem provocar desconforto ou volume excessivo. 

Seu material pode ser em aço ou similar na cor preta ou do grupamento definido, tem que ser de 

alta resistência com fecho de 3 pontas (FIVELA DE TRIPLA RETENÇÃO), com tamanho 

mínimo: 80cm e com tamanho máximo: 120cm; e largura ideal: 5cm. 

 

Descrição: 

a) De alta resistência com fecho de 3 pontas; 

b) Trava de segurança com três pontas (tripla retenção); 

c) Alma em polímero flexível; 

d) Mínimo de 5 cm de largura; 

e) Tamanho ajustável; 

f) Fita material poliéster de alta tenacidade e incerto rígido; 

g) Material firme que não permita dobras ou torção ao acoplar acessórios; 

h) Quando duplo possui passadores em polímero para estabilizar assim como opcional velcro 

entre as partes para firmar; 

  

 

Imagem 3 – Cinto Tático Bélica Verde    Imagem 4 – Cinto Tático Maynard Preto 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 5 – Cinto Tático Maynard Preto Aberto 

 

3. PORTA TONFA 

 

PORTA TONFA – Serve para transportar e utilizar a tonfa com facilidade e segurança no 

cinto de guarnição ou capa de colete quando no modelo modular, não sendo necessário retirar o 

cinto para removê-la. Desse modo facilita o saque rápido e retenção segura ao mesmo tempo. 

Descrição: 

a) Produzido em polímero, aço (argolas e botões quando houver), tecido resistente (ex.: fita 

de nylon ou similar), elástico ou fitas modulares; 

b) Possui argola em polímero para colocação da tonfa e fita de nylon com fechamento em 

botão para fixação do cabo; 

c) Fixação no cinto através de trava modelo clips; 

d) Dimensões aproximadas em largura 7,5 cm e comprimento 8,5 cm; 

e) Espessura de 0,7 cm; 

f) Peso de aproximadamente 86 g; 

g) Largura máxima para colocação de cinto de 5,5 cm; 

h) Cor preta; tipo modelo igual similar ou superior a imagem em anexo. 

 

     

 Imagem 6 – Modelo Porta Tonfa 1     Imagem 7 – Modelo Porta Tonfa 2 



  

 

 

  

   

  

   

  

 Imagem 8 – Modelo Porta Tonfa 3 

 

4. PORTA ALGEMA UNIVERSAL 

 

PORTA ALGEMA UNIVERSAL - Acessório para transportar junto ao corpo, de fácil 

manejo e seguro. Deverá ser acoplado ao cinto ou capa de colete. Regulável, protegendo o 

equipamento e dificultando o acesso de terceiros, sobretudo a perda durante a exercício laboral. 

Seu tipo e modelo devem ser iguais/similares ou superiores as imagens em anexo. 

Descrição: 

a) Desenvolvido em polímero de alta resistência; 

b) Trava por botão de pressão; 

c) Passador de cinto em polímero de alta resistência; 

d) Pode ser ajustada a angulação do equipamento; 

e) Passagem de cinto ajustável; 

f) Cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto de 25mm até 55mm; 

g) Cor preta; 

h) Podendo ser de polímero ou tecido resistente (rip stop) com botões ou elástico de retenção 

e segurança como felcro de alta qualidade; 

i) Podendo os prendedores (para o cinto ou capa de colete) ser modular ou de polímero, com 

botões ou elástico de retenção e segurança como velcro de alta qualidade; 

j) Possuir aba ou fita de proteção/retenção, com botões ou elástico de retenção e segurança 

como felcro de alta qualidade; 

k) Lingueta flexível com aba de retenção regulável; e 



  

 

 

  

   

  

   

l) Sistema de semi retenção interna para que a algema não fique solta. 

   

Imagem 9 – Modelos de Porta Algema 1 

 

 

Imagem 10 – Modelos de Porta Algema 2 

5. PORTA CARREGADOR UNIVERSAL 

PORTA CARREGADOR UNIVERSAL - (para pistolas e carabinas) em cordura, em 

polímero 100% regulável ou TEC e ajustável para todas as pistolas calibre. 380, 40 e 9mm, 

modelos Taurus, Glock e Imbel; CARABINAS .40; tipo modelo igual similar ou superior a 

imagem em anexo. Descrição: 

a) Sistema de pressão regulável; 

b) Firma todos os carregadores, impedindo-os que caiam mesmo com a tampa aberta, com 

botões de pressão ou velcro de alta qualidade e resistência, também elástico para retenção; 

c) Lingueta flexível com aba de retenção regulável; 

d) Com passagem para cintos táticos de até 5,7cm; 

 



  

 

 

  

   

  

   

e) Possui passador com regulagem, podendo ser usado tanto na posição vertical quanto 

horizontal; 

f) Produzido em polímero nobre injetado, em cordura ou material similar de alta resistência 

e excelente acabamento; 

g) Possui sistema de regulagem por parafusos (quando polímero); 

h) Compatível com todos carregadores usados pela instituição; 

i) Cor preta; 

j) Fitas de fixação modular ou em polímero (fixadores); 

k) Podendo ser duplo ou individual; 

 

 

Imagem 11 – Modelos de Porta Carregadores 

 

6. CAPA PARA COLETE MODULAR 

 

CAPA PARA COLETE MODULAR - Colete com tiras modulares para ajuste e adaptação 

de acessórios, configuração, de acordo com a necessidade do operador. Atento a ergonomia e 

segurança. 

Descrição: 

a) Em Rip Stop com repelente, poliéster e cordura; 

b) Fibras reforçadas; 

c) Tecido interno aerado; 

d) Ajustes nas laterais e nos ombros com velcro e/ou presilhas Tic Tac ou jacaré; 

e) Peso aproximadamente de 1kg; 



  

 

 

  

   

  

   

f) Compartimentos internos que permita acomodar as placas balísticas e também quando 

houver a Plate Carriers, com fechamento em velcro ou zíper; 

g) Construção maleável que proporcione mobilidade incomum nos tradicionais modelos 3a 

do mercado  

h) Revestimento impermeabilizante que protege as placas balísticas da umidade e a prova de 

fogo; 

i) Costura reforçada e junções da costura protegida impedindo o desfiar/fragmentar; 

j) Dimensões não atrapalhem o acesso ao cinto de guarnição nem provoque estrangulamento 

ao sentar; 

k) Tratamento antimicrobiano no tecido interno; 

l) Sistema modular padrão MOLLE; 

m) Regulagem nos ombros, lateral do tronco e cintura, feito em velcro ou presilhas tipo jacaré; 

n) Cor preta; 

o) Regulagem de altura e largura; 

p) Velcro de fixação para targeta de identificação na parte anterior, peitoral superior direita; 

q) Velcro de identificação institucional/grupamento no dorso/costas superior da capa de 

colete; 

r) Fitas modulares tanto a frente como atras da capa para fixação e ajuste de acessórios; 

 

   

                                       Imagem 12 – Capa de colete 



  

 

 

  

   

  

   

7. BORNAL MODULAR 

BORNAL MODULAR - Produzido com materiais de alta resistência. O bornal de perna 

modular é fixado ao cinto de guarnição por uma ou duas fitas de alta resistência, ajustáveis ao 

biótipo do usuário de forma que fique o mais confortável. Descrição: 

a) Além da fixação ao cinto, o bornal de perna padrão BOPE possui um tirante compostos 

por elásticos, fitas e velcros todos de alta qualidade e resistência; 

b) Tirante é preso ao bornal modular por tiras elásticas que ajustam o equipamento ao corpo 

do seu usuário de forma a não permitir que haja folga durante uma caminhada, ajoelhar ou 

até mesmo em uma corrida, além do que, transfere para a perna o peso dos carregadores e 

demais materiais que ele carrega, proporcionando dessa forma um alívio de peso para a 

coluna; 

c) O bornal de perna possui um ou mais bolso grande com divisão interna e fechamento com 

zíper (porta treco) confeccionada em Rip Stop, poliéster ou cordura. Corpo emborrachado 

impermeável; 

d) Abertura do bolso com zíper, que ao ser aberto e o operador esteja sentado ou ajoelhado, 

não despeje para fora o conteúdo interno; 

e) A abertura do zíper deverá ser de parcial (50%), para impedir a abertura acidental e perda 

de material; 

f) Tiras modulares resistentes para adicionar acessórios ou complementos; 

g) Não deverá ter bolsos externos fixos; 

h) Tamanho varia de acordo ao tipo e necessidade do serviço. 

i) Trama em Rip Stop resistente a carga e a rasgo; 

 

 

Imagem 13 – Modelos de Bornal 



  

 

 

  

   

  

   

8. PLATAFORMA TRIPLA PARA COLDRE PERNA 

 

PLATAFORMA TRIPLA PARA COLDRE PERNA - plataforma que permita o ajuste 

como a inclusão de variáveis acessórios e modelos de coldres e outros tipos modelos iguais similar 

ou superior a imagem em anexo. Permite a variação de ângulo para adequar a necessidade do 

operador 

Descrição: 

a) Modelo aranha; 

b) Feito em polietileno moldável; 

c) Se ajusta a largura da perna com presilhas de nylon mais resistentes; 

d) Compatíveis com coldres rotativos; 

e) Não utiliza velcro para ajustar ou prender a perna e sim presilhas/fechos em nylon ou outro 

polímero; 

f) Catraca compatível com a maioria das plataformas usadas em coldres; 

g) Podendo ser uma ou duas fitas de ajuste na perna no máximo; 

h) Uma ou duas tiras de regulagem e fixação ao cinto podendo ser em velcro; 

i) Não poderá em hipótese alguma 

 

Imagem 14 – Plataforma Tripla para Coldre de Perna 

 

9. COLDRE TÁTICO DE PERNA 

COLDRE TÁTICO DE PERNA - Coldre de perna com uma duas fitas de ajuste na perna 

de cor preta ou da cor especifica definida pelo grupamento em polímero;  



  

 

 

  

   

  

   

Descrição: 

a) Produzido em polímero; 

b) Com adaptadores compatíveis com as pistolas da Guarda Civil Municipal de salvador 

(pistola Taurus 838, th .40, pt 100); 

c) Dois níveis de retenção uma delas para o guarda mato; 

d) Alça / trava de segurança superior (anti-arrebatamento) de fácil saque pelo portador do 

coldre permite movimentos de saque mais rápidos e simples; 

e) Base de perna com alta flexibilidade e resistência, dupla passagem de elástico e fechos de 

plástico/polímero nylon; 

f) Limitador do passante em polímero; 

g) Proteção interna em couro, E.V.A ou similar para reduzir o dano do atrito da arma ao 

coldrear ou sacar; 

h) Retenção do coldre ao cinto em polímero ou velcro; 

i) Base regulável para ajuste de ângulo; 

j) Adaptador (retém do guarda mato) para os calibres usados pela instituição; 

k) O conjunto poderá ter catraca ajustável com fácil regulagem de ângulo ou fixa ajustável 

com regulagem de parafuso ou similar; 

 

 

Imagem 15 – Coldre Tático de Perna 

 



  

 

 

  

   

  

   

10.  COLDRE TÁTICO DE CINTURA 

COLDRE TÁTICO DE CINTURA - Coldre de cintura com uma fita de ajuste na perna de 

cor preta ou da cor especifica definida pelo grupamento em polímero. Descrição: 

a) Produzido em polímero; 

b) Com adaptadores compatíveis com as pistolas da Guarda Civil Municipal de salvador 

(pistola Taurus 838, th .40, pt 100); 

c) Dois níveis de retenção uma delas para o guarda mato; 

d) Alça / trava de segurança superior(anti-arrebatamento) de fácil saque pelo portador do 

coldre, permite movimentos de saque mais rápidos e simples; 

e) Base de cintura fixo, rígido e resistente.  

f) Uma passagem de elástico para a perna mais fechos de plástico/polímero nylon; 

g) Limitador do passante/passador em polímero; 

h) Proteção interna em couro, E.V.A ou similar para reduzir o dano do atrito da arma ao 

coldrear ou sacar; 

i) Retenção do coldre ao cinto em polímero ou similar; 

j) Base regulável para ajuste de ângulo; 

k) Adaptador (retem do guarda mato) para os calibres usados pela instituição; 

l) O conjunto poderá ter catraca ajustável com fácil regulagem de ângulo ou fixa ajustável 

com regulagem de parafuso ou similar; 

m) Leve projeção do coldre para baixo e para fora de forma que o colete balístico não impeça 

o acesso a arma; 

n) Coldre longo ou curto; 

 

Imagem 16 – Coldre Tático de Cintura 



  

 

 

  

   

  

   

11.  COLDRE VELADO 

 

COLDRE VELADO - Destinado ao serviço velado para uso dissimulado mantendo rente 

ao corpo/cintura permitindo conforto ao operador no momento do saque e coldrear à paisana. Deve 

ser compatível com os modelos de pistola utilizado pela Guarda Civil Municipal do salvador e 

armamento particular. 

Descrição: 

 

a) Confeccionado em polímero, Kydex ou similares estruturas semi-rígidas ou rígidas; 

b) Moldável, permite ao seu utilizador conforto durante seus movimentos; 

c) Possuir acabamento arredondado para evitar lesões ao seu utilizador; 

d) O interior do coldre, bem como a área externa deve ser lisa, visando preservar a integridade 

do armamento e evitar que enganche nas fibras da vestimenta do operador; 

e) Suportar altas temperaturas, pois depois de utilizado deve ser possível acondicionar o 

armamento sem prejuízo ao utilizador; 

f) Ser resistente a quedas e impactos; 

g) Trava por pressão no guarda mato; 

h) Peso deve ser inferior à 150g; 

i) Cor preta; 

j) Clipe de retenção ou do passador do cinto ou prendedor de alta retenção e resistência 

 

 

Imagem 17 – Coldre Velado 



  

 

 

  

   

  

   

12.  ALGEMA DE AÇO  

 

ALGEMAS DE AÇO- Utilizada para imobilização e condução, abertura mínima de 5,5cm; 

tipo modelo igual similar ou superior a imagem em anexo. 

Descrição: 

a) Fabricadas em aço 1020; 

b) Punho duplo; 

c) Dentes e catracas fresadas e usinadas; 

d) Catraca com triplo dente e trava de segurança; 

e) Sistema de fechamento dentado por catracas; 

f) Destorcedores em aço 1020 ou aço inox 304 ou de maior resistência; 

g) Acabamento em níquel; 

h) Peso total de 320g; 

i) Acompanhada de duas chaves em aço 1020 ou aço inox 304; 

j) Distância entre as algemas de 4cm de corrente em aço 1020 ou aço inox 304, dois elos no 

máximo; 

k) Abertura máxima de 7,5cm; 

l) Sistema de trava anti-lesão acionado pela parte traseira da chave; 

m) A união das algemas pode ser através de elos tipo corrente ou dobradiça; 

 

 

Imagem 18 – Algemas de Aço 



  

 

 

  

   

  

   

13.  APITO DE SEGURANÇA 

 

APITO DE SEGURANÇA - Profissional, para sinalização sonora no trânsito ou em 

emergências e orientação. utilização junto ao uniforme administrativo, cerimonial (metálico) ou 

operacional (preto). 

 

Descrição: 

a) Tamanho médio; 

b) Material metal, pintura cromada; 

c) Material plástico, cor preta 

d) Cordão na cor cinza ou preto a depender da atividade; 

e) Com ou sem esfera bolinha que não trava em contato com a saliva ou água; 

f) Dimensões aproximadas 5.08 x 2.54 x 2.54 cm; 20 g 

g) Resistente ao calor e humidade; 

h) Som audível alto grave; 

i) Requer pouco esforço para apitar; 

 

 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

14. MOCHILA 

 

MOCHILA - Mochila, usada no dia a dia operacional, no transporte ordinário de acessórios 

e bens particulares do operador. 

Descrição: 

 

a) Tamanho pequena, média, grande ou extra grande; 

b) Modelos vertical ou horizontal; 

c) Formato deve permitir mobilidade e funcionalidade; 

d) Resistente ao calor e a humidade; 

e) Opcional compartimentos e organizadores; 

f) Fechos em material leve e resistente, polímero; 

g) Zíper duplo para adequar a destros e canhotos em aço/metais de alta resistência; 

h) Fitas modulares externa para acoplamento de acessórios; 

i) Correias de pressão e regulagem quando houver, seja de material de alta resistência; 

j) Toda estrutura de zíper, velcro e acabamento sobre os pontos de costura como proteção, 

feitos com material de alta qualidade e resistência impedindo o desfiar interno. 

k) Painel traseiro acolchoado e dos cintos de fixação na cintura e tórax; 

l) Resistente a carga e a rasgos (sistema Rip Stop); 

 

Imagem 19 – Mochila 

 



  

 

 

  

   

  

   

15. BOLSA TATICA OPERACIONAL 

 

BOLSA TATICA OPERACIONAL - Bolsa ou bornal tático, usada no dia a dia 

operacional, no transporte ordinário de acessórios bem como agentes químicos e munição não 

letal. Descrição: 

 

a) Tamanho pequena, media, grande ou extra grande; 

b) Modelos vertical ou horizontal; 

c) Podendo ter alças de mão ou de ombro; 

d) Formato deve permitir mobilidade e funcionalidade; 

e) Resistente ao calor e a humidade; 

f) Opcional compartimentos e organizadores; 

g) Fechos em material leve e resistente, polímero; 

h) Zíper duplo para adequar a destros e canhotos em aço/metais de alta resistência; 

i) Correias de pressão e regulagem quando houver, seja de material de alta resistência, 

podendo ser elástico/flexível; 

j) Toda estrutura de zíper, velcro e acabamento sobre os pontos de costura como proteção, 

feitos com material de alta qualidade e resistência impedindo o desfiar interno; 

k) Trama material em cordura, em Rip Stop resistente a carga e a rasgo; 

 

 

Imagem 20 – Bolsa Tática Operacional 

 



  

 

 

  

   

  

   

16.  SUPORTE DE CINTURA COM CATRACA 

 

SUPORTE DE CINTURA COM CATRACA - Para acoplar modelos de coldres 

autorizados e cambiar de perna para cintura ou como dispuser a configuração dos equipamentos 

com rápida transição de equipamento/material bélico. 

Descrição: 

a) Adaptável a tamanho de coldre variável; 

b) Polímero de alta resistência; 

c) Compatível com modelos de coldres autorizados pela instituição 

d) Catraca variável (redonda ou quadrada); 

e) Passadores do cinto em polímero ergonômico; 

f) Permita regulagem rápida de ângulo através do sistema tipo catraca; 

 

 

 

 

Imagem 21 – Suporte de Cintura com Catraca 



  

 

 

  

   

  

   

17.  BRAÇAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 

BRAÇAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - Destinado a identidade visual do 

grupamento, deve estar em destaque na localidade e de fácil reconhecimento para ser usado 

uniforme operacional c-02, braço esquerdo. Descrição: 

a) Medidas: 250 mm de altura na parte externa, 50mm de altura na parte interna. 300 mm de 

cumprimento na parte inferior; 

b) Confeccionado em legítimo couro bovino tipo vaqueta com estampa corrugada de cor azul 

escuro (PALETA: C100; M:95; Y:23; K:46) 

c) Debrum (acabamento das bordas) também em couro corrugado na cor preta; 

d) Forrado internamente em tecido aerado para refrigeração e absorção do suor; 

e) Letras metálicas fixadas ao couro por meio de parafusos com arruelas e porcas; 

f) O símbolo/brasão DO GRUPAMENTO é de material emborrachado que permite boa 

resolução e colorido nas cores oficiais; 

g) O nome “GCM” é composto de letras de 40 mm de altura, podendo ser douradas (Funções 

de confiança) ou niqueladas (GCM sem Função de confiança); 

h) Regulagem, a fixação lateral e o travamento das porcas que prendem os parafusos ao couro, 

são feitas por meio de velcro de 50 mm de largura; 

 

 

Imagem 22 – Braçal de Identificação Visual 



  

 

 

  

   

  

   

18.  EMBORRACHADO 

EMBORRACHADO - Identificação visual da instituição e grupamento quando houver 

colocado no dorsal superior (breve) e no peitoral superior (brasão da instituição ou do grupamento) 

das capas de colete tático. 

Descrição:  

 

18.1 BREVÊ EMBORRACHADO PARA COLETE TÁTICO 

a) Totalmente emborrachado; 

b) Dimensões do emborrachado; largura 10cm, comprimento 19cm, borda 4mm, 

c) Dimensões fonte: gcm 5cm altura, guarda civil municipal 2cm;  

d) Fonte letra Arial; 

e) Fundo do emborrachado na cor preta; 

f) Boda e letras na cor cinza; 

 

 

Imagem 23 – Brevê Emborrachado para Colete Tático 



  

 

 

  

   

  

   

18.2 BRASÃO EMBORRACHADO PARA COLETE TÁTICO 

a) Totalmente emborrachado; 

b) Dimensões do emborrachado: largura 71,3mm e 66,8mm, comprimento 80,00mm;   

 

 

Imagem 24 – Brevê Emborrachado para Colete Tático 

19. PORTA RÁDIO 

 

PORTA RÁDIO - Capa de rádio modular para transporte de rádio institucional junto ao 

cinto ou capa de colete. 

 

Descrição: 

 

a) Em tecido, cordura, nylon, poliamida ou similar; 

b) Sistema de fecho simples e prático ao mesmo tempo em que é seguro; 

c) Possuir faixas elásticas que se ajustam ao equipamento; 

d) Fechamento em botão, elástico ou aba de segurança com velcro ou outra estrutura elástica 

ou fechos plásticos; 

e) Sistema modular ou de tiras com botões de preção ou fitas de fixação; 

f) Acoplamento justo e seguro ao cinto ou capa de colete; 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 25 - Porta Rádio 

20. PORTA TRECO 

 

PORTA TRECO- Porta treco, bolso modular para carregar pequenos utensílios e configurar 

de acordo com a necessidade. Descrição: 

a) Em tecido, nylon, cordura 1000, poliamida ou similar; 

b) Bolso duplo ou simples; 

c) Bolso principal com ziper duplo de preferência com cordão para abertura para diminuir 

ruido metálico ao se movimentar; 

d)  Sistema modular MOLLE de fácil fixação e soltura rápida, com fitas ou botão de pressão; 

e) Pequeno, médio, grande; 

f) Trama em rip stop, cordura resistente a carga e a rasgo; 

 



  

 

 

  

   

  

   

21.  PORTA LANTERNA 

PORTA LANTERNA- Porta lanterna tático adaptável ao colete ou ao cinto do operador. 

Descrição: 

a) Em polímero, tecido, nylon, cordura 1000, poliamida ou similar; 

b) Fixadores no sistema modular em polímero ou tecido cordura, rip stop ou similar de alta 

resistência; 

c) Aba de proteção fixa com velcro botões de pressão na cor preta; 

d) Sistema de retenção ou semi-retenção em elástico, ou próprio corpo do porta lanterna, 

podendo ser regulável ou fixo; 

e) Quando não houver aba de proteção devera dois sistemas de retenção ou semi retenção; 

f) Estrutura semi-rígido firme facilitando o sacar e guardar do material; 

 

Imagem 26 – Porta Lanterna 

 

22. PORTA ESPARGIDOR 

 

PORTA ESPARGIDOR- Porta espargidor tático adaptável ao colete ou ao cinto do 

operador. Descrição: 

a) Em polímero, tecido, nylon, cordura 1000, poliamida ou similar; 

b) Fixadores no sistema modular em polímero ou tecido cordura, rip stop ou similar de alta 

resistência; 

c) Aba de proteção fixa com velcro botões de pressão na cor preta; 

d) Sistema de retenção ou semi-retenção em elástico, ou próprio corpo do porta espargidor, 

podendo ser regulável ou fixo; 



  

 

 

  

   

  

   

e) Quando não houver aba de proteção devera dois sistemas de retenção ou semi retenção; 

f) Estrutura semi-rigido firme facilitando o sacar e guardar do material; 

 

 

Imagem 27 – Porta Espargidor 

23. PORTA CAMELBACK MODULAR 

PORTA CAMELBACK MODULAR – Reservatório de água adaptável a capa do colete; 

Descrição: 

a) Em polímero, tecido, nylon, cordura 1000, poliamida, poliéster 600d, polipropileno ou 

similar; 

b) Apenas um compartimento; 

c) Acomode os refis padrões de até 2,5 litros de água; 

d) Isolante térmico para conservar a água e proteger do sol; 

e) Sistema de fixação com botões de pressão “flat” (planos) e extremidade superior móvel, 

que facilita a soltura rápida do compartimento por meio do sistema fita mole ou sem botões 

de pressão, mas que mantenha o equipamento seguro a capa de colete tático; 

f) Fechamento da tampa com tecido aderente ou ziper com puxador de cordão; 

g) Tecido aderente frontal para fixação de patches; 

h) Acabamento com forração interna impedindo desfiar; 

i) Velcro para fixação da identificação emborrachada na parte superior com as dimensões 

suficiente para acomodar o emborrachada largura 10cm, comprimento 19cm. 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 28 - Camelback Modular 

24. SUPORTE DE COLETE COM CATRACA 

 

SUPORTE DE COLETE COM CATRACA - Para acoplar modelos de coldres autorizados 

e cambiar de perna ou cintura para colete ou como dispor a configuração dos equipamentos com 

rápida transição de equipamento/material bélico. Utilizando sistema de catraca de encaixe para ser 

usado em coletes modulares. 

 

Descrição: 

 

a) Adaptável a tamanho de coldre variável; 

b) Polímero de alta resistência; 

c) Compatível com modelos de coldres autorizados pela instituição 

d) Catraca variável (redonda ou quadrada...); 

e) Passadores ou prendedores do sistema modular em polímero; 

f) Permita regulagem rápida de ângulo através do sistema tipo catraca; 

g) Três ou quatro pontos /hastes de fixação; 

h) Material: em polímero resistente; 

i) Compatibilidade com equipamentos usados pela instituição 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 29 – Suporte de colete com Catraca 

 

25. GAVETA DE ENCAIXE RÁPIDO 

GAVETA DE ENCAIXE RÁPIDO - Kit Gaveta de acoplagem rápida. Fixação em suporte 

para cinto, suportes modulares e plataformas de coxa. O kit gaveta tem o objetivo de agilizar a 

desfixação de coldres e porta carregadores do cinto ou suporte. Descrição: 

a) Modelo: gaveta; 

b) Aplicação: ambidestro; 

c) Compatibilidade: coldres e suportes rotativos; 

d) Material: em polímero resistente e rígido; 

e) Compatibilidade com equipamentos usados pela instituição 

 

 

Imagem 30 –Adaptador Speed 



  

 

 

  

   

  

   

26.  ADAPTADOR SPEED                                                                              

 Adaptador anexado ao coldre pra acoplar a gaveta ou engate rápido deslizante da base de perna 

ou cintura ou até colete, permitindo a troca rápida. Descrição: 

a) Fixo ou catraca parafusados para regular angulo; 

b) Aplicação: ambidestro; 

c) Possui trava dupla 

d) Base pode ser fixada em coletes modulares, mochilas e plataformas, quando acoplada a um 

adaptador modular; 

 

Imagem 31 –Adaptador Speed 

 

27.  ADAPTADOR STRIKE 3 PONTAS EM POLIMERO 

 

ADAPTADOR STRIKE 3 PONTAS EM POLIMERO -. Utilizado para uso de diversos 

acessórios, ajustável ao colete modular e mochila modular. Descrição: 

a) Ângulo ajustável; 

b) Polímero flexível, mas que mantenha o equipamento estável; 

c) Compatível com os coldres e adaptadores autorizados e usados pela instituição; 

d) Três pontos de fixação ao sistema molle; 

e) Acoplado diretamente ao coldre parafusando a catraca angular; 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 31 –Adaptador Speed 

28.  ADAPTADOR NO ESTILO GAVETA  

Descrição: 

a) ADAPTADOR NO ESTILO GAVETA; 

29.  PASSADOR PADLLE 

PASSADOR PADLLE - Aba/passador plástica anatômica que permite o uso e fixação do 

coldre ao cinto de forma rápida e confortável. Descrição: 

 

a) Desenvolvido em polímero de alta resistência; 

b) Formato anatômico; 

c) Sistema de fixação catraca ao coldre catraca parafusada; 

d) Regulagem de ângulo pelo ajusto do parafuso de conexão ao ponto de fixação central aba- 

coldre; 

e) Compatível com os coldres aprovados a uso na instituição 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 32 – Passador Padlle. 

 

30.  LUVA TÁTICA 

 

LUVA TÁTICA - Equipamento de proteção individual, protegendo do frio, atrito, calor, 

humidade, dando aderência e firmeza no manejo variado de instrumentos e objetos. 

Descrição: 

 

a) Fecho na base de velcro e/ou elástico ajustável; 

b) Costura e acabamento que permita mobilidade, segurança e sensibilidade; 

c) Resistente a abrasão, atrito, calor por arrasto e humidade; 

d) Tratamento antialérgico e bacteriano na parte interna; 

e) Ergonomia, proporção ao vestir; 

f) Pode ser com os dedos completos ou curta sem os 5 dedos (meio dedo); 

g) Cor preta ou de acordo com a cor definida pelo grupamento; 

h) Quando tiver estrutura adicional no dorso da luva para proteção, que não impeça a 

mobilidade; 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 33 – Luva Tática 

 

31.  SUPORTE DE COLETE MODULAR  

 

SUPORTE DE COLETE MODULAR - Utilizado para uso de diversos acessórios, 

ajustável ao colete modular e mochila modular; 

Descrição: 

a) Ângulo ajustável; 

b) Polímero flexível, mas que mantenha o equipamento estável; 

c) Compatível com os coldres e adaptadores autorizados e usados pela instituição; 

d) Quatro ou três pontos de fixação ao sistema molle; 

e) Acoplagem direta ao coldre parafusando sem catraca/engrenagem angular; 

 

 

Imagem 34 – Suporte De Colete Modular. 



  

 

 

  

   

  

   

32. SUPORTE DE PERNA COM CATRACA 

 

SUPORTE DE PERNA COM CATRACA -. Para acoplar modelos de coldres autorizados 

e cambiar de perna para cintura, colete ou como dispuser a configuração dos equipamentos, 

possibilitando rápida transição. 

Descrição: 

b) Adaptável a tamanho de coldre variável; 

c) Polímero de alta resistência e flexível; 

d) Compatível com modelos de coldres autorizados pela instituição 

e) Catraca variável/ajustável (redonda ou quadrada...); 

f) Passadores do cinto em polímero ergonômico ou velcro de alta resistência; 

g) Duas tiras elásticas de ancoragem, reguláveis, a perna com fecho em polímero; 

h) Engate/ encaixe rápido para coldre catraca (redondo ou quadrado) 

i) Permite regulagem rápida de ângulo através do sistema tipo catraca; 

 

 

Imagem 35 – Suporte de Perna com Catraca. 

 

33.  REFIL DE HIDRATAÇÃO (CAMELBACK) 

 

REFIL DE HIDRATAÇÃO - Reservatório de água para hidratação do operador, para ser 

usada no porta Camelbak. 



  

 

 

  

   

  

   

 

Descrição: 

a) Compatível com os porta Camelbak usados pela instituição; 

b) Cor preta; 

c) Materiais não tóxicos e inodoros, livre do bisfenol na sua composição; 

d) Boca grande para a higienização completa e sistemas de engate rápido; 

e) Vedação antivazamentos na boca e também nas conexões da mangueira; 

f) Válvula abre e fecha antirrespingo válvula de sucção em silicone, removível e com tampa 

anti poeira; 

g) Mangueira com proteção externa; 

 

  

Imagem 36 – Refil de Hidratação (camelback) 

 

34.  SUSPENSÓRIO DE CAMPO 

 

SUSPENSORIO DE CAMPO – Acessório que preso ao cinto diminui e distribui a carga do cinto 

de guarnição. 

Descrição: 

 

a) Em poliéster, nylon ou cordura; 

b) Podendo ter mais que três pontos de fixação ao cinto (em y e h); 



  

 

 

  

   

  

   

c) Fixação ao cinto através de sistema de fitas, botões de pressão, mosquetes ou velcro; 

d) Não possuir bolsos; 

e) Forrado com material que proporcione conforto; 

f) Reguladores de ajuste; 

 

 

Imagem 36 – Suspensório de Campo 

 

35.  CANIVETE 

CANIVETE - Lâmina multifuncional para ser usada de forma dissimulada como acessório. 

Descrição 

a) Máximo de 12cm de comprimento/altura de lâmina; 

b) Lâmina em aço inoxidável; 

c) Corta cinto; 

d) Lâmina com acabamento preto; 

e) Sistema de molas que ajude a abertura e não dificulte o fechamento ou pino nas laterais da 

lâmina que ajude a abertura; 

f) Clipe tático; 

g) Quebra vidro; 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 37- Canivete 

36. LANTERNA 

 

LANTERNA - Dispositivo de iluminação portátil utilizado para iluminar ambientes ou até 

mesmo empregado como equipamentos não letal de acordo com técnica especifica. Descrição: 

 

a) Pequena e médio porte; 

b) Botão de acionamento no fundo da lanterna; 

c) Zoom, abertura de foco regulável; 

d) Mínimo 200 lumens; 

e) Lâmpada led econômica; 

f) Baterias recarregáveis destacáveis; 

g) Fiel em cordão, preferência anel para manejo/transição; 

h) Corpo em alumínio; 

i) Acionamento silencioso; 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 38 – Lanterna 

37. PRESILHA BELT KEEPER 

 

PRESILHA BELT KEEPER -. Acessório que auxilia ajuste e estabilização do cinto de 

guarnição ao cinto da calça operacional. Descrição: 

a) Ancoragem de segurança produzido em polímero flexível (elastômero), poliéster de alta 

tenacidade com sistema de fixação dedicada no cinto de suporte ao cinto de guarnição;  

b) Sistema de fixação podendo ser em velcro; 

c) Botões de pressão de alta performance com aplicação de tinta anti-impacto; cor preta;  

d) Resistente à tração e flexão; 

 

 

Imagem 39 – Presilha Belt Keeper 



  

 

 

  

   

  

   

38.  BANDOLEIRA 

 

BANDOLEIRA- Correia usado para transportar o armamento portátil junto ao corpo 

distribuindo o peso transversalmente sobre os ombros permitindo a transição segura do armamento 

engatado para o de porte. Descrição: 

a) Correia em material sintético ou tecido resistente; 

b) Fivelas em aço ou em polímero; 

c) Mosquetão e prendedores ao zarelho em metal resistente; 

d) Podendo ser de uma, duas ou três pontas; 

e) Cor preta; 

f) Ajustável; 

 

 

Imagem 40 – Bandoleira 

39.  PROTETOR LOMBAR 

 

PROTETOR LOMBAR – Proteção lombar que deve ser acoplada ao cinto minimizando o 

desconforto da pressão do cinto equipado sobre a cintura lombar/quadril do operador, podendo vir 

com sistema modular para adicionar acessórios direto a ele.  

Descrição: 

a) Acolchoado discreto; 

b) Compatível com os cintos táticos usados pela instituição; 

c) Costura dupla reforçada; 



  

 

 

  

   

  

   

d) Alma interna em polímero; 

e) Presilhas e passadores fixos ou modulares, botões de pressão, velcro de fácil ajuste e 

firmeza; 

 

 

Imagem 41 – Protetor Lombar 

40. BASTÃO RETRATIL 

BASTÃO RETRATIL-. Equipamento de menor potencial ofensivo, bastão retrátil leve 

para defesa pessoal, de fácil transporte. para ser usado também nas atividades veladas e de 

segurança aproximada. Descrição: 

a) Dimensões aproximados aberto 59 cm e fechada 25 cm, fechado 25cm; 

b) Deve acompanhar porta bastão com passador de cinto; 

c) Cordão: corda/cordão; 

d) Dois níveis retrateis; 

e) Resistente a impacto, torção, estresse mecânico, humidade, calor; 

f) Fácil abertura e fechamento do bastão; 

g) Em aço ou polímero: 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 42 – Bastão Retrátil 

41. TORNIQUETE 

 

TORNIQUETE - Dispositivo usado para barrar a circulação sanguínea, num membro que 

sofreu lesão em extremidades provocando hemorragia grave. Descrição: 

 

a) Homologado por órgão ou organização de saúde e atenda os protocolos atuais (tccc/tc3); 

b) Suporte de travamento-pp; 

c) Cor preta; 

d) Alavanca em alumínio; 

e) Leve, compacto e fácil manuseio com apenas uma mão; 

f) Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação 

g) Mínimo de 3,8cm de largura; 

h) Área gravável (tag time) para controlar o tempo de aplicação; 

i) Uma guia de segurança e clipe de manículo reforçado; 

j) Fixação em velcro 

k) Travamento duplo 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 43 – Torniquete 

 

 

42. PORTA TORNIQUETE 

 

PORTA TORNIQUETE – Dispositivo que permita acondicionar o torniquete firmemente 

aos acessórios assim como fácil extração para uso imediato emergencial. Descrição: 

 

a) Material tecido resistente ou polímero rígido; 

b) Compatível com torniquete empregado na instituição; 

c) Retenção através das abas, clipes, elásticos que permitam o acesso e extração rápida do 

material; 

d) Sistema de fixação através de fitas moles/modular, elástico ou clipes aos coletes e cintos 

ou outros acessórios de acordo com a necessidade; 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 44 – Porta Torniquete 

43. PORTA CELULAR 

 

PORTA CELULAR – Bolso móvel modular que permita acondicionar celular e index ao 

cinto ou capa de colete tático de acordo com a necessidade do operador ou normativo. Descrição: 

 

a) Fabricado em tecido resistente; 

b) Sistema MOLLE para fixação a capa de colete ou cinto e de soltura rápida podendo ser de 

botão de pressão; 

c) Dimensões proporcionais ao tamanho do aparelho utilizado; 

d) Aba ou capa com fechamento em velcro, fecho plástico, elástico; 

e) Material deverá ter sistema de semi-retenção interna ou ajuste para que não fique solto; 

 



  

 

 

  

   

  

   

 

Imagem 45 – Porta Celular 

 

44. SACO DE DESCARTE 

 

SACO DE DESCARTE - Bolso tático compacto que ao ser aberto dobra ou mais de 

tamanho se transformando em saco para acondicionar materiais pelo operador. Descrição: 

 

a) Tecido resistente; 

b) Fitas sistema MOLLE de fixação ao cinto engate ou botões de pressão; 

c) Aba com velcro, fecho de plástico ou elástico; 

d) Cordão ou elástico de fechamento da boca do saco quando aberto; 

 

 

Imagem 46 – Saco de Descarte 



  

 

 

  

   

  

   

45.  COLDRE TÁTICO DE PERNA COM CATRACA 

COLDRE TÁTICO DE PERNA COM CATRACA - Coldre funcional de perna com 

adaptador, engate rápido de perna, agilizando a transição da perna para cintura ou colete e vice-

versa. Descrição: 

a) De cor preta ou da cor especifica definida pelo grupamento; 

b) Produzido em polímero; 

c) Com adaptadores compatíveis com as pistolas da Guarda Civil Municipal de Salvador 

(pistola Taurus 838, th .40, pt 100); 

d) Dois níveis de retenção uma delas para o guarda mato; 

e) Alça / trava de segurança superior (ant-arrebatamento) de fácil saque pelo portador do 

coldre permite movimentos de saque mais rápidos e simples; 

f) Base de perna com alta flexibilidade e resistência, dupla passagem de elástico e fechos de 

plástico/polímero nylon; 

g) Limitador do passante em polímero; 

h) Proteção interna em couro, E.V.A ou similar para reduzir o dano do atrito da arma ao 

coldrear ou sacar; 

i) Retenção do coldre ao cinto em polímero ou velcro; 

j) Base regulável para ajuste de ângulo (engate redondo ou quadrado); 

k) Adaptador (retenção do guarda mato) para os calibres usados pela instituição; 

l) O conjunto poderá ter catraca ajustável com fácil regulagem de ângulo ou fixa ajustável 

com regulagem de parafuso ou similar; 

 

Imagem 47 – Coldre Tático de Perna com Catraca 

 



  

 

 

  

   

  

   

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

• Todos os materiais usados em costura deverão ter acabamento Anti-

desfiação/fragmentação (Mochilas, Bornais, Bolsas, Bolsos, Porta Trecos...). 

• Resistencia ao calor, humidade e abrasão. 

• Tipos de fechos aceitáveis. 

• Tipos de tiras MOLLES aceitáveis. 

• Botões aceitáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/06)  

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos: 

 

( ) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de credenciamento, na condição 

de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º 

da Lei complementar nº 123/06. 

 

[ou] 

 

( ) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de credenciamento, na condição 

de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º 

do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 

Salvador, _____de_____________________de 20___. 

 

 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

                   

 

  

 

 

  

ANEXO XII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICADE ATOS 

CONCERNENTE AO CERTAME 

 

 

 

Por meio do presente instrumento, nomeio e constituo o(a) Senhor(a) 

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 

Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda, sob o nº .................., residente à rua ..................................................., nº 

........ como meu mandatário, a quem outorgo amplos poderes para praticar todos os atos relativos 

ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

 

apresentar documentos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar APS e Termo de 

Adesão, negociar demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação e praticar todos os demais atos pertinentes às contratações oriundas deste 

Credenciamento. 

 

Salvador, ____ de__________________de 20___. 

 

 

______________________________________________________________ 

NOME DO CREDENCIADO /CPF/ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

   

  

   

ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS 

TÉCNICOS 

 

Credenciamento número 

 

 

 

DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PROPONENTE 

 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da 

parte final do inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, temos conhecimento de todas as 

informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento.  

 

Salvador _____de __________________ de 20__.  

 

_________________________________________________________ 

NOME DO CREDENCIADO / CPF / ASSINATURA 


