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Policial Militar de SP, veja como é o processo de aquisição de armas 
direto de fábrica.

6 – A Taurus enviará para o seu 
e-mail a nota fiscal da sua arma 

de fogo. 

7 – De posse da NF e demais documentos 
protocolar diretamente no P4 da OPM. Após 
análise a OPM publicará em boletim Interno 

e remeterá todos os documentos 
digitalizados para o CMB no e-mail 

cmbcomercial@policiamilitar.sp.gov.br

9 - De posse do CRAF enviar 
cópia digitalizada para a Taurus 

no e-mail craf@taurus.com.br
para liberar o embarque da 

arma e entrega em sua 
residência. 

3 – Acessar o site da receita para 
emissão da guia de recolhimento da 

taxa do Exército para aquisição (GRU)
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.

br/gru_novosite/gru_simples.asp

4 – Retornar ao P4 para retirar 
o Anexo C ou Anexo A

deferido.

1 – Acessar o portal do cliente da 
Taurus para realizar o cadastro, 
pedido e pagamento da arma. 

www.armasmunicoes.com.br

2 - Procure a P4 da sua unidade e preencha os 
seguintes documentos:

- Requerimento para aquisição de arma de fogo, 
informando o calibre pretendido.
- Preencher o Anexo C da portaria 136 ou Anexo A
da instrução Nº PM4-001/1.2/20 disponíveis no link 
https://www.taurusarmas.com.br/pt/downloads
- Apresentar a GRU do exercito paga
- Cópia do documento de identificação individual

5 – Enviar o Anexo C da portaria n°
136 ou Anexo A da instrução Nº 

PM4-001/1.2/20 digitalizado para a 
Taurus por e-mail:

autorizacao@taurus.com.br

8 – CMB providenciará o 
cadastro no SIGMA e emitirá o 

CRAF que será retirado pelo 
Policial na OPM a qual está 

subordinado.



Preencher o Anexo C da portaria n°136 ou Anexo A da 
Instrução Nº PM4-001/1.2/20

Anexo C da portaria 136/19 ou o Anexo A da 
instrução Nº PM4-001/1.2/20 deverá ser 
preenchido e autorizado na P4 após a 
publicação da autorização em Boletim 
Interno.
Após deferido, colocar ele no portal do 
cliente www.armasmunicoes.com.br ou 
enviar para o e-mail 
autorizacao@taurus.com.br

Link para download do Anexo C
https://www.taurusarmas.com.br/pt/downloads

Link para emissão da GRU
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite
/gru_simples.asp



Processo de emissão GRU do Exército
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp



Processo de emissão GRU do Exército
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