
ITEM 1 - CAMISA FARDA MASCULINA 
 

Camisa Masculina na cor azul claro, pantone 3242 C, meia manga, em tecido 60% 
algodão e 40% poliéster, com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho 
duplo, acabamento em máquina reta, pesponto de 0.8 mm, uma agulha, gola tipo 
esporte com 80 mm de bico, abertura frontal com fechamento através de cincoou seis 
botões translúcidos de 10 mm na cor azul marinho do lado direito (conforme o tamanho 
do manequim), com dois furos e cinco caseados no sentido vertical do lado esquerdo. O 
primeiro botão deverá estar colocado a 15 mm acima da linha dos bolsos e o último a 
120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si. 

Dois bolsos aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior à altura do peito 

chapados com cantos inferiores em diagonal, com 120 mm de boca e 140 mm de 

profundidade, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 12 (doze) cm, e 

cantos em diagonal, por 5,5 (cinco e meio) cm abotoados ao centro por 01 (um) botão 

idêntico aos outros, cada. Abaixo da pestana do bolso esquerdo na parte externa e 

central do bolso será bordado o símbolo brasão do PECIM em azul marinho. 

Deve conter duas platinas em tecido duplo, de terbrimtwill soft 67% poliéster, 33% 

algodão azul escuro,pantone 288 C fixadas com as costuras dos ombros medindo: altura 

central de 140 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 

120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de um 

botão na mesma cor dos demais para fixação. 

Sobre o bolso direito está fixada uma das faces do velcro, para a fixação do nome do 

aluno (biriba), com 115 mm de comprimento por 25 mm de altura, tangenciando a parte 

superior da portinhola. 

Na manga direita e esquerda a 30 mm abaixo da costura superior da cava da manga 

aplicar uma parte do velcro com o tamanho da insígnia de SÉRIE ESCOLAR. 

Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da blusa, 

etiquetas que devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico 

MERCOSUL Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 

do CONMETRO, de 6 de maio de 2008 com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social);  CNPJ e origem da indústria;  Número (tamanho 

do manequim);  Composição do tecido;  Orientações sobre lavagem, secagem, 

passamento da peça;

NOS TAMANHOS: 12,14,16,P,M,G,GG. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 2 - CAMISA FARDA FEMININA 
 

Camisa feminina na cor azul claro, pantone 3242 C, meia manga, em tecido misto 60% 
algodão e 40% poliéster, com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho 
duplo, acabamento em máquina reta, pesponto de 0.8 mm, uma agulha, gola tipo 
esporte com 80 mm de bico,frente e costas com recorte princesa abertura frontal com 
fechamento através de cinco ou seis botões translúcidosde 10 mm na cor azul marinho 
do lado direito (conforme o tamanho do manequim), com dois furos e cinco caseados 
no sentido vertical do lado esquerdo. O primeiro botão deverá estar colocado a 15 mm 
acima da linha dos bolsos e o último a 120 mm da bainha e os demais equidistantes 
entre si. 

Dois bolsos aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior à altura do peito 

chapados com cantos inferiores em diagonal, com 120 mm de boca e 140 mm de 

profundidade, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 12 (doze) cm, e 

cantos em diagonal,por 5,5 (cinco e meio) cm abotoados ao centro por 01 (um) botão 

idêntico aos outros, cada. Abaixo da pestana do bolso esquerdo na parte externa e 

central do bolso será bordado o símbolo brasão do PECIM em azul marinho. 

Deve conter duas platinas em tecido duplo, de terbrimtwill soft 67% poliéster, 33% 

algodão azul escuro, pantone 288 C fixadas com as costuras dos ombros medindo: altura 

central de 140 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 

120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de um 

botão na mesma cor dos demais para fixação. 

Sobre o bolso direito está fixada uma das faces do velcro, para a fixação do nome do 

aluno (biriba), com 115 mm de comprimento por 25 mm de altura, tangenciando a parte 

superior da portinhola. 



Na manga direita e esquerda a 30 mm abaixo da costura superior da cava da manga 

aplicar uma parte do velcro com o tamanho da insígnia de SÉRIE ESCOLAR. 

Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da blusa, 

etiquetas que devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico 

MERCOSUL Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 

do CONMETRO, de 6 de maio de 2008 com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social);  CNPJ e origem da indústria;  Número (tamanho 

do manequim);  Composição do tecido;  Orientações sobre lavagem, secagem, 

passamento da peça;

NOS TAMANHOS: 12,14,16,P,M,G,GG. 
 
 
 
 

 

 
ITEM 3 - CAMISETA BRANCA MEIA MANGA 

 

Camiseta meia mangadecote em V confeccionada em malha, PV 67% poliéster 33% viscose 

antipiling, com gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor 

branca, com ribanas nas mangas, gola e parte inferior da camisa (cerca de 5 cm da barra) na cor 

azul claro pantone 3242 C.. 
 

Camiseta manga curta com gola em V em malha. Fechar os ombros e as mangas em máquina 

overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 2,0 cm pronta costurada em máquina 

cobertura 2 agulhas largas conforme desenho ilustrativo. 
 

A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 

Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da camiseta, etiquetas 

que devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL Sobre 



Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de 

maio de 2008 com as seguintes informações: 
 

 Nome do fabricante (razão social);  CNPJ e origem da industria;  Número (tamanho do 

manequim);  Composição do tecido;  Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da 

peça;  Outras informações relevantes.

Logotipia: Na camiseta deverá ser estampado em processo de bordagem a logo da ECIM na 

medida de 7,5 cm para todos os tamanhos. Localização: bordado na altura do peito, no lado 

esquerdo de quem veste, conforme imagem abaixo para todos os tamanhos. Nas costas parte 

superior deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a escrita ESCOLA MUNICIPAL 

CÍVICO MILITAR e logo abaixo desta escrita, centralizar o texto PROF. DARVY MASCARO linha 

reta, também de forma reta, e abaixo a escrita BARRINHA SP. As escritas deverão ser na fonte 

Arial Black em azul escuro. Para os em tamanhos de 12 a 16 estampa deverá ser no tamanho de 

20,0cm base e para os tamanhos de P a XG deverá ter 24,0 cm de base. 
 

NOS TAMANHOS: 12,14,16,P,M,G,GG. 
 
 

 
 
 
 
 
ITEM 4 - CALÇA COMPRIDA SOCIAL MASCULINA 

 

Calça na cor azul escuro, pantone 288 C, de tecido misto (60% algodão e 40% poliéster),cós 

com 45 mm de largura e oito passantes finos de 10 mm de largura e 45 mm de comprimento,( 

disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto) , fechado por um botão azul de 17 

mm com 4 furos. Vista central embutida com 155 mm de comprimento sem o cós, com 

fechamento através de zíper na mesma cor do tecido, duas pregas frontais, uma de cada lado, 

com 10 mm de profundidade. Com dois bolsos retos nas laterais, com 155 mm de boca. 
 

Na parte de trás, duas pences centralizadas logo acima dos bolsos, os bolsos deverão ser 

embutidos, com 110 mm de boca. 



Nas laterais da calça com dupla barretina na cor azul claro, Pantone 3242 C, de 15 mm cada 

barretina, fixo em toda a extensão da costura lateral das pernas (livrando o bolso). Barra com 

ponto invisível.Comprimento na altura da linha superior do salto do sapato 

Ficha técnica do zíper: composição: cadarços multifilamentos texturizados de poliéster. 
 

Linhas de costura – multifilamentos torcidos de poliéster. Elementos (dentes) – monofilamento 

de poliéster. Terminais superiores – latão niquelado. Terminal inferior – liga de alumínio, acab. 

Natural. Cursor – chassi, puxador injetados de zamac, mola de aço inoxidável. 
 

NOS TAMANHOS: 34 a 54. 
 
 
 
 
 
 



ITEM 5 - SAIA SOCIAL FEMININA 
 

Saia na cor azul escuro, pantone 288 C, de tecido misto (60% algodão e 40% poliéster),Saia, 

com zíper em nylon na cor azul e colchete em metal, costurados na parte de trás, colchete no 

cós costurado na linha de cintura, com 05 (cinco) passadores simples finos de 10 mm de largura 

e 45 mm de comprimento,( disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto, 02 (dois) 

na frente e 03 (três) atrás), com comprimento abaixo da linha inferior da patela do joelho, com 

02 (dois) bolsos embutidos nas laterais, com 110 mm de boca. 
 

Nas laterais da saia com dupla barretina na cor azul claro, Pantone 3242 C, de 15 mm cada 

barretina, fixo em toda a extensão da costura lateral das pernas (livrando o bolso). Barra com 

ponto invisível. NOS TAMANHOS: 34 a 54. 

 
 
 
 
 

 

 
ITEM 6 - JALECO MARGA CURTA 

 

(NAS CORES BRANCO; VERDE KIWI, VERDE BANDEIRA ,AZUL ESCURO) 
 

Jaleco nas cores..., manga curta, em tecido gabardine, aberta na frente ao meio em toda 

extensão, de colarinho duplo, gola aberta tipo esporte, abotoando na frente por uma ordem de 

06 (seis) botões na cor branca com duas perfurações para fixação, que deverá ser feita através 

de linha na mesma cor da camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa e os demais 

equidistantes entre si. Com 04 (quatro) bolsos aplicados na frente, 02 (dois) de cada lado, 02 

(dois) na parte superior à altura do peito e 02 (dois) na altura do abdômen, de forma retangular, 

medindo 12 (doze) centímetros por 14 (quatorze) cm, sem fechamento No bolso esquerdo o 

símbolo da ECIM bordado na parte externa e central do bolso esquerdo e no bolso direito o 

nome do usuário e seu respectivo cargo no bolso direito , na manga esquerda, bordado a marca 

do programa das escolas Cívico- Militares, na manga direita, a bandeira do estado de São Paulo, 

na manga esquerda a bandeira do Brasil, TAMANHOS: M,G,GG 



ITEM 7 - JAQUETA ESPORTIVA 
 

Jaqueta em malha de abrigo 65% poliéster, 35% algodão, na cor azul escuro , fechada 

por meio de zíper e gola polo. Mangas compridas. Punhos e cintura sanfonados (tipo 

ribana). Na frente, parte inferior possui dois bolsos modelo faca, sendo um de cada lado, 

sendo fechados por meio de zíper, na cor do tecido. Brasão da ECIM bordado do lado 

esquerdo de quem usa. A inscrição “Escola Cívico-Militar” e o nome da escola bordada 

na parte de trás. 

Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a 

escrita ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO MILITAR e logo abaixo desta escrita, centralizar o 

texto PROF. DARVY MASCARO linha reta, também de forma reta, e abaixo o texto 

centralizado BARRINHA - SP. As escritas deverão ser na fonte Arial Black em cor Branca. 

Para os em tamanhos MENORES de 12 a 16 na estampa deverá ser no tamanho de 

20,0cm base e para os tamanhos de P a XG deverá ter 24,0 cm de base. 

Na manga direita e esquerda a 30 mm abaixo da costura superior da cava da manga 

aplicar uma parte do velcro, com o tamanho da insígnia de SÉRIE ESCOLAR. 

NOS TAMANHOS: 12,14,16,P,M,G,GG. 
 

 

 
 
 
 

ITEM 8 - CALÇA ESPORTIVA 

CALÇA DO UNIFORME ESPORTIVO 

Calça em malha de abrigo 65% poliéster, 35% algodão, na cor azul escurocom filete 100% 

poliéster na cor azul claro – Pantone3242 C nas laterais com 5 mm de largura. O gancho frente, 

costas e entre pernas devem ser costuradas em máquina overloque. Bainha da perna da calça 

deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. 



Na frente, possui dois bolsos modelo faca, sendo um de cada lado, devendoser fechados por 

meio de zíper. 
 

Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do 

tecido. Na cintura da calça deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina 

overloque e rebatido em máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. 
 

Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do gancho traseiro da bermuda, 

etiquetas que devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL 

Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, 

de 6 de maio de 2008 com as seguintes informações: 
 

 Nome do fabricante (razão social);  CNPJ e origem da industria;  Número (tamanho do 

manequim);  Composição do tecido;  Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da 

peça;  Outras informações relevantes.

NOS TAMANHOS: 34 a 54. 
 
 

ITEM 9 - DISTINTIVO DE ANO (DIVISAS) 
 

Confeccionado em tecido de terbrim twill soft 67% poliéster, 33% algodão retangular, na Cor 

Azul claro, com a logo do ECIM (versão simplificada) e a série bordada em azul escuro, abaixo da 

logo, de acordo com a série, conforme figura explicativa. Medidas: Divisa série ensino 

fundamental: 6cm altura x 5,5 cm largura com as extremidades superiores arredondadas e com 

uma parte do velcro, o gancho, fixado atrás dos distintivos. 
 



ITEM 10 - MEIA BRANCA ESPORTIVA 
 

Meia Branca esporte cano médio, de algodão, com a composição de 80% Algodão / 10% 

Poliamida / 10% Elastano. Tamanhos 36 a 45. 
 
 
 

 
 
 
 

 
ITEM 11 - MEIAS MASCULINA PRETA PARA CALÇADO SOCIAL 

 

Meia social , cano médio , na cor preta 100% poliamida. 
 

Tamanhos 36 a 45. 
 
 
 
 



ITEM 12- MEIAS FEMININA BRANCA PARA CALÇADO SOCIAL 
 

Meia calça, fio 80, na cor branca. Tamanhos do P AO GG. 
 

 
 
 
 
 

 
ITEM 13 - SAPATO MASCULINO 

 
 

Sapato preto, tipo social, em couro, com biqueira, arredondado com cadarço na mesma 

cor , fechamento frontal, solado em borracha vulcanizada e salto de borracha, atacado no 

peito do pé , sem enfeites. 

TAMANHOS: 37 a 45. 
 
 
 



ITEM 14 - SAPATO FEMININO 
 

Sapatilha na cor preta, em couro, tipo social, com bico arredondado, cavado na parte de 

cobertura do dorso do pé (peito do pé), sem detalhes, solado em borracha vulcanizada e 

salto de borracha. 
 

TAMANHOS: 34 A 42. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITEM 15 - TENIS PRETO 
 
O tênis deverá ser fabricado no processo de montagem string (waster com cordão e trava para 

montar), que gera melhor selamento, com calce mais confortável com as seguintes 

características mínimas: Gáspea de cabedal em material sintético laminado fosco de 1.5mm de 

espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m², na cor PRETA; ferradura 

em material sintético laminado fosco de 1.5mm de espessura, dublado com manta de 

poliéster resinada 110g/m², na cor PRETO, com ilhós de metal, na cor PRETA; fechamento 

com atacador de elástico de 8mm, confeccionado em fios de poliéster e elastano, na cor 

PRETO; pala em material sintético laminado fosco de 1.5mm de espessura, dublado com 

manta de poliéster resinada 70g/m², na cor PRETO, ; colarinho interno confeccionado em 

tecido de poliéster (pluma), com espuma de PU de 8mm de espessura e densidade mínima de 

33 e forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor PRETO; enfeites da gáspea com duas 

tiras de 12mm em material sintético laminado fosco, de 1.0mm de espessura, na cor Amarela, 

sendo aplicados na parte externa do calçado; taloneira em material sintético laminado fosco, de 

1.0mm de espessura, na cor PRETO; entretela de resina plástica com manta de algodão, 

utilizada para armar e cambrear a montagem do calçado; reforço com palmilhado em manta 

de poliéster resinada AE 200, na cor Grafite; palmilha de acabamento em EVA de 4mm de 

espessura, dublada com cacharrel 100% poliéster, na cor Amarela, personalizada com a 

logomarca do fabricante; solado monocolor antiderrapante, injetado em TR, sendo dureza 60, 

na cor PRETO, personalizado com o brasão do município. 



 



BIRIBA 

ITEM 16 - BOINA 
 

Boina azul escuro, em feltro, com aplicação do símbolo do ECIM bordado do lado direito 

, com tecido de fundo na cor cyan claro, devendo estar alinhado com a têmpora craniana 

direita, borda inferior de ajuste em couro ou similar na cor preta, com cadarços de 

amarração na parte de trás na cor preta, com dois ilhós para respiro na parte de trás. 

NOS TAMANHOS: 54 A 58 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ITEM 17 - BIRIBA 

 

Em tecido de terbrimtwill soft 67% políester, 33% algodão, cor AZUL ESCURO- 

Pantone288 C, nome do aluno em caixa alta com bordado na cor branca e velcro, 

costurado na parte traseira da BIRIBA, para fixação na camisa, medindo 115 mm de 

comprimento por 25 mm de altura. 
 
 

 



 

ITEM 18 - CINTO 
 

Cinto, tecido em nylon, na cor azul escuro, de comprimento variável, com 3,3(três 

vírgula três) centímetros de largura, tendo numa extremidade uma fivela na cor 

dourada, em chapa lisa, Na outra extremidade, uma ponteira do mesmo metal e cor. 
 
 
 

 


















