
ANEXO III – UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC 

 

UNIFORMES 

FEMININO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 
Valor Total 

(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

Calça 
cor idêntica à da jaqueta, 

4
 

2  braguilha forrada, cós  

  entretelado, forrado, com 

  passadores do mesmo 

  tecido, 2 bolsos laterais 

  embutidos, 2 bolsos 
  traseiros embutidos, com 

  uma casa vertical e um 
  botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 
  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa,  

  distintivo em acrílico.  

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 
  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas  

  mangas das camisas.  

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

face na cor preta, sem 
2 

  costura, fivela em metal, com  

  garra regulável.  

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, de couro, cor 2 
  preta, modelo scarpin, salto  

  baixo.  

8 Capa de Plástica, cor preta com faixas 1 
 chuva fluorescentes.  

9 Crachá 1 



MASCULINO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 

Valor Total 
(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

 
cor idêntica à da jaqueta,  

2 braguilha forrada, cós 

        2        Calça entretelado, forrado, com      4 

passadores do mesmo 

tecido, 2 bolsos laterais 

embutidos, 2 bolsos 

traseiros embutidos, com 

uma casa vertical e um 

botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 
  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa, 
distintivo em acrílico. 

 

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 
  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas 
mangas das camisas. 

 

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

2
 

masculino 
face na cor preta, sem costura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Deve ser realizada média após o resultado da pesquisa de preços para a definição do valor estimado final 
(VALOR UNIFORME FEMININO + VALOR UNIFORME MASCULINO) = X/2 

 fivela em metal, com garra 

regulável. 
 

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, cor preta. 2 

8 Capa de 

chuva 

Plástica, cor preta com faixas 

fluorescentes. 

1 

9 Crachá  1 



 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidad 
e 

Qtde. Unidade de 
medida 

Vida útil 
(meses) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

 
Valor 

Total (R$) 
 

1 Revólver Unid. 5 Após levantamento   60 (sessenta) 
 calibre 38   constata-se que as 

    empresas utilizam 

    o seguinte critério: 

    a mesma arma 

    utilizada pelo 

    posto diurno é 

    transferida para o 

posto noturno. 

2 Munição Blister 5 Após levantamento    12 (meses) 

  c/10  constata-se que as 

    empresas utilizam 

    o seguinte critério: 

    o mesmo blister 

    utilizado pelo 

    posto diurno é 

    transferida para o 

posto noturno. 

3 Coldre de 

couro axilar 

Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

4 Baleiro Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

5 Livro de Unid. 4 Um para cada local   Estima-se a 

 ocorrências   de execução dos     utilização de 

    serviços  2 livros /ano 

6 Lanterna Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

 recarregável    

7 Colete Unid. 10 Por posto 36 (meses) 

 Balístico - nível    

 mínimo de    

 segurança II-A    

8 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Galpão Sealmox e 

 eletrônica com   Patrimônio e 

 10 (dez)   Sinimbu 
 buttons    

9 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Nova-Sede e 

 eletrônica com   Fórum Des. Moura 

 10 (dez)   Castro 
 buttons    

 


