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 TERMO DE REFERÊNCIA Nº xxx/2019 CODETEC 
(Versão 19/06/2019) 

Título: 
 Aquisição de Lote Piloto do Uniforme Inteligente 

 
1. Contextualização e justificativa da proposição 
 
O Projeto Uniforme Inteligente integra o portfólio de Programas e Projetos Priorizados no 
Contrato de Gestão 2019, firmado entre a ABDI e o Ministério da Economia. 
O apoio ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) tem sido um dos objetivos 
prioritários da atuação da ABDI, o qual se dá por meio da articulação e cooperação com 
reguladores, demandantes e provedores de produtos e serviços de defesa. Entre as iniciativas 
apoiadas pela ABDI nesse segmento, destacam-se ações orientadas ao desenvolvimento da 
inovação, da produtividade e da competitividade, com o foco em produtos, tecnologias e 
aplicações duais voltadas para o mercado interno e externo.  
Atualmente, encontra-se em vigor Memorando de Entendimento firmado entre a ABDI e o 
Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), cujo 
objetivo consiste em promover a capacitação produtiva da indústria em produtos e de sistemas 
de defesa, de segurança e duais. 
No âmbito do referido Memorando, a ABDI e o Exército Brasileiro vêm desenvolvendo 
atividades de mútuo interesse, entre as quais destaca-se o objeto do presente Termo de 
Referência, que visa a incorporação de funcionalidades e de tecnologias de última geração ao 
uniforme de uso das Forças Armadas, denominado Projeto Uniforme Inteligente. 
 O Projeto Uniforme Inteligente encontra-se em desenvolvimento em sintonia com o Projeto 
COBRA (Combatente Brasileiro), de iniciativa do Exército Brasileiro. Ao longo das articulações 
institucionais mantidas entre as instituições, foram estabelecidas convergências e sinergias 
entre os Projetos, as quais estão ilustradas na figura abaixo: 
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Entre as atividades do Projeto em questão, a ABDI realizou, no período de 22 de outubro a 18 
de dezembro de 2018, concurso para desenvolvimento de um Minimum Viable Product (MVP), 
do Uniforme Inteligente. Ao final do processo, premiaram-se três propostas que incorporaram 
funcionalidades aos tecidos e dispositivos eletrônicos “vestíveis”, baseados em tecnologias 
maduras, mas que ainda não haviam sido integradas aos uniformes de uso militar no Brasil. O 
concurso proporcionou, em curto espaço de tempo, a integração de competências tecnológicas 
e produtivas de campos distintos da indústria, notadamente, os segmentos de têxteis e de 
eletrônica.  
A materialização do MVP do Uniforme Inteligente resultante do concurso realizado pela ABDI 
possibilitou a validação da prova de conceito. Contudo, o desempenho dos componentes e das 
substâncias empregadas nos MVP não puderam ser validadas por meio de certificações e de 
testes de campo necessários à comprovação da qualidade construtiva e dos requisitos 
funcionais, tais como ergonomia, repetibilidade, precisão, robustez e durabilidade. 
Tendo em vista que o objetivo central da presente iniciativa é a capacitação produtiva e 
tecnológica da Base Industrial de Defesa Brasileira, faz-se necessária prévia realização de testes, 
provas e demonstrações, com o fim de detectar e corrigir eventuais falhas de funcionamento 
para que o produto possa ser escalado industrialmente.  
A partir de entendimentos mantidos com o Exército Brasileiro, identificou-se a necessidade de 
produzir especificações do produto Uniforme Inteligente para possibilitar sua aquisição em 
escala piloto (Lotes Piloto). Tal medida visa estabilizar as tecnologias a serem empregadas e 
integradas, de forma que, após a realização dos devidos aperfeiçoamentos, o produto final seja 
plenamente funcional e esteja pronto para ser produzido em escala comercial e utilizado.  
O diagrama abaixo ilustra o processo de desenvolvimento do uniforme inteligente adotado. 
 

 

 Fonte: ABDI, 2019 - Elaboração própria 
 
A inovação pretendida com a presente iniciativa visa a incorporação de tecnologias nos 
uniformes de uso das Forças Armadas e de Segurança, de forma a agregar valor ao produto, 
melhorando as condições de conforto e o desempenho operacional dos usuários. 
O desenvolvimento do Uniforme Inteligente, nos moldes propostos no presente Termo de 
Referência requer a integração de tecnologias de naturezas distintas: a) têxteis e confecções; e 
b) dispositivos e componentes eletrônicos (gadgets).  
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Dessa forma, optou-se por segmentar os produtos em três Lotes Piloto subsequentes, nos quais 
as tecnologias e requisitos devem ser progressivamente incorporados, conforme ilustrado na 
figura a seguir:  
 
 
 

 
  
 
 
Fonte: ABDI, 2019 -  Elaboração própria. 

 
Para o desenvolvimento de tais atividades, a ABDI articulou-se com instituições públicas e 
privadas, tais como Ministério da Defesa; Exército Brasileiro; Marinha do Brasil; Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecções (ABIT); Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI-CETIQT); Instituto 
Federal Fluminense e Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico da Universidade de São 
Paulo e constituiu Força Tarefa, com as seguintes atribuições: 
 

 Definir os itens que comporão o Uniforme Inteligente, bem como as funcionalidades, 
requisitos e tecnologias a serem exigidas no lote piloto do uniforme a ser adquirido; 

 Definir o cronograma do projeto; 
 Contribuir para a elaboração do presente Termo de Referência; 
 Manifestar-se, em caráter consultivo, sobre a aceitação dos produtos contratados; 
 Contribuir na articulação interinstitucional junto ao setor público e privado no 

interesse do bom andamento dos trabalhos.  
 

Com base em recomendações da Área técnica da ABDI e de contribuições das instituições que 
compõem a Força Tarefa, produziu-se o presente Termo de Referência, com objetivo de 
subsidiar o processo licitatório para aquisição de lote piloto do Uniforme Inteligente.   
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Conforme entendimentos mantidos no âmbito da Força Tarefa, considerando-se o papel 
institucional de cada parceiro, a aquisição do lote piloto caberá à ABDI, na qualidade de 
incentivadora das inovações em comento. Ao Exército Brasileiro caberá a realização de testes 
em ambiente relevante de adestramento e apresentação de relatórios de avaliação, os quais 
oferecerão subsídios para o aperfeiçoamento do protótipo e a habilitação da Base Industrial de 
Defesa para a produção em escala industrial. 
 
2. Objetivos 
 
Objetivo Geral 
Contribuir para a capacitação produtiva e tecnológica da Base Industrial de Defesa Brasileira 
nos segmentos de produtos têxteis e confecções, bem como para incorporação de tecnologias 
de informações e comunicações (TIC) em uniformes para uso pelas Forças Armadas e de 
Segurança. 
Objetivos Específicos 

 Adquirir lote piloto de uniforme inteligente que agregue propriedades físico-químicas 
avançadas nos tecidos, bem como requisitos funcionais baseados em tecnologias 
eletrônicas. 

 Testar o uniforme inteligente em ambiente relevante de adestramento. 
 Incentivar o escalonamento de aplicações militares e duais, visando inicialmente o 

mercado nacional e posteriormente.  
 
3. Objeto 
 
O objeto do presente Edital é a aquisição de Lote Piloto do Uniforme Inteligente constituído 
pelos componentes, requisitos e especificações contidas no presente Termo de Referência. 
 
3.1. Composição dos Lotes a serem adquiridos 
 
De acordo com demanda apresentada pelo Exército Brasileiro, para a consecução dos testes o 
lote piloto será adquirido em três etapas, a saber: 

Etapa 1 
Composição de cada 

conjunto 
Especificações Técnicas Vide link : 
(http://www.dabst.eb.mil.br/index.php/classes/category/3-
fardamentos) 
 Meia verde-oliva (Nr 10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II  (Nr 192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Nr 186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada – Tipo II (Nr 191/2019); 
 Gorro camuflado tamanho único (Nr 145/2019). 

Contingente de usuários A definir, conforme distribuição a ser estabelecida em 
comum acordo com o EB. 

Aplicação Teste em ambiente relevante. 
Requisitos e Propriedades físico-químicas aplicadas a tecidos e 
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Funcionalidades 
adicionais (Aquisição Lote 
Piloto – ABDI) 

confecções, conforme especificações contidas no Anexo 1. 

Tecidos  Meia verde-oliva (Nr 10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II (Conforme Nr 

192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Nr 186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada – Tipo II (Conforme Nr 

191/2019); 
 Gorro camuflado tamanho único (Conforme Nr 

145/2019). 
Previsão dos testes Março/2020 
Quantidade 900 Conjuntos com as funcionalidades descritas no Anexo 

1. 
 
 

Etapa 2 
Composição de cada 

conjunto 
Especificações Técnicas Vide link : 
(http://www.dabst.eb.mil.br/index.php/classes/category/3-
fardamentos) 
 Meia verde-oliva (Nr 10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II  (Nr 192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Nr 186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada – Tipo II (Nr 191/2019); 
 Gorro camuflado tamanho único (Nr 145/2019). 

Contingente de usuários A definir 
Aplicação Uso em missão especializada  
Requisitos e 
Funcionalidades 
adicionais (Aquisição Lote 
Piloto – ABDI) 

Propriedades físico-químicas aplicadas a tecidos e 
confecções, conforme especificações contidas no Anexo 1, 
do TR + Atendimento dos ajustes resultantes de 
recomendações dos Testes em Campo 

Tecidos  Meia verde-oliva (Nr 10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II (Conforme Nr 

192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Conforme Nr 

186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada – Tipo II (Conforme Nr 

191/2019); 
 Gorro camuflado tamanho único ( Conforme Nr 

145/2019). 
Previsão dos testes Agosto/2020 
Quantidade 400 unidades, com as funcionalidades descritas no Anexo 

1 + Ajustes resultantes de recomendações dos Testes 
em Campo 
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Etapa 3 
Composição de cada 

conjunto 
Especificações Técnicas Vide link : 
(http://www.dabst.eb.mil.br/index.php/classes/category/3-
fardamentos) 
 Meia verde-oliva (Nr 10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II  (Nr 192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Nr 186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada Leva (Nr 149/2019), 

vide variação de tecidos abaixo; 
 Colete Tático (Modelo utilizado pela IMBEL) 
 Gorro camuflado tamanho único (Nr 145/2019). 

Contingente de usuários A definir, conforme distribuição a ser estabelecida em 
comum acordo com o EB. 

Aplicação Uso em missões humanitárias e de combate 
Requisitos e 
Funcionalidades 
adicionais (Aquisição Lote 
Piloto – ABDI) 

Propriedades físico químicas aplicadas a tecidos e 
confecções, conforme especificações contidas no Anexo 1 
+ Atendimento dos ajustes resultantes de recomendações 
dos Testes em Campo. 
Equipamento, componentes eletrônicos (gadgets), 
software e requisitos de comunicação, conforme 
especificações contidas no Anexo 2, do TR. 

Tecidos  Meia verde-oliva (conforme Nr10/2013); 
 Calça de combate camuflada – Tipo II (Conforme Nr 

192/2019); 
 Camiseta meia manga camuflada (Conforme 

Nr186/2019); 
 Blusa de Combate Camuflada Leve:  

o Corpo e recorte: Malha dupla, dupla face 
(75% poliamida/25% algodão). 

o Gola e mangas: Tecido (Conforme Nr 
190/2019) 

 Colete Tático (Modelo utilizado pela IMBEL); 
 Gorro camuflado tamanho único (Conforme Nr 

145/2019). 
Previsão dos testes Outubro/2020 
Quantidade 50 conjuntos completos (Uniforme resultante da Etapa 3 

+ Componentes Eletrônicos), sendo: 
 45 conjuntos sem o componente 

eletrocardiógrafo; 
 05 conjuntos com o componente 
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eletrocardiógrafo.  
  
 
 
3.2. Atendimento à legislação, normas e responsabilidade técnica: 
 
Os itens que compõem o Uniforme Inteligente deverão atender à legislação e normas 
aplicáveis. 
As funcionalidades, requisitos e tecnologias empregadas nos lotes produzidos e fornecidos 
deverão atestados por profissionais habilitados, com registro de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou documento preconizado para o exercício da respectiva categoria profissional, 
a saber: 

Lote Competência/Categoria 
1, 2 e 3 Química, Engenharia Química e Física 

3 Engenharia Eletrônica, Engenharia Telecomunicações e Engenharia Elétrica  
 
3.3. Riscos de Falhas mecânicas, de toxidade, de descargas elétricas: 
 
Ao assinar o contrato, a empresa automaticamente atesta que materiais, substâncias e 
componentes empregados no Uniforme Inteligente cumprem às normas e à legislação e não 
oferecem riscos à saúde ou à integridade física do usuário.  
 
4. Infraestrutura e custeio 

 
4.1 São de responsabilidade da proponente/contratada: além do pessoal necessário ao 

desenvolvimento dos trabalhos do presente TR, os recursos de infraestrutura básica e de 
informática, de equipamentos e sistemas audiovisuais, impressos e demais materiais 
necessários para realização das atividades inerentes à execução dos serviços abrangidos 
pelo escopo deste TR, na sua totalidade, inclusive viagens da equipe para os serviços de 
pesquisa/levantamentos e Oficinas regionais de capacitação. 

4.2 São de responsabilidade da ABDI: a infraestrutura e demais recursos demandados, por 
ocasião a entregas, apresentação/discussão e avaliação/validação dos produtos, e nos 
eventos de lançamentos dos manuais. 

 
5. Condições e Ofertas 

 
5.1 Todos os custos envolvidos na execução das atividades/produtos abrangidos por este TR 

devem constar da composição detalhada de preços a serem ofertados pela proponente, 
inclusive impostos/encargos incidentes.  

5.2 A eventual omissão pela proponente de itens/serviços essenciais para a consecução do 
objeto contratado será de responsabilidade da proponente/contratada, cabendo à esta 
arcar com os respectivos custos. 

5.3 Para a composição de preços, unitários, parciais e totais, a proponente deverá utilizar a 
planilha modelo constante no Anexo 3. A proponente declarada vencedora deverá 
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apresentar a referida planilha devidamente preenchida, previamente à homologação do 
resultado da licitação. 

 
6. Produtos esperados 
 
Ao todo, são esperados 8 (oito) produtos, subdivididos em suas versões inicial/preliminar e 
ajustada/final ou consolidado, conforme especificados a seguir. 
 

Produto 1 Plano de Trabalho 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Realização, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do 
contrato, de Reunião inicial (Kick off) entre ABDI e contratada para 
alinhamento de escopo e expectativa sobre os produtos esperados, 
recursos e prazos envolvidos, incluindo avaliação de eventuais pontos 
críticos (riscos) e as respectivas ações mitigadoras. 

 Elaboração e apresentação para ABDI, em até 10 (dez) dias úteis, a 
contar da data de assinatura do contrato, de Plano de Trabalho (PT) 
contendo o detalhamento de todas as etapas, produtos, prazos e 
responsáveis, conforme especificado no item 15, deste TR. O Plano de 
Trabalho deve contemplar, entre outras informações, a metodologia e o 
detalhamento de todas as atividades necessárias para a execução do 
contrato. 

Formato/ 
Quantidade 

 Documento em Word/Excel; formato: A4; margens: E= 3; D=S=I= 2,5; 
fonte: Calibri 11; espaçamento entre linhas: múltiplo 1,15. 

 Quantidade: 1 via impressa e 1 via eletrônica (word/pdf). 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo 
(deadline) estipulado neste TR. 

% do valor do 
contrato 5% (cinco) do valor total do contrato 

 

Produto 2 Entrega  de um exemplar da Etapa 1 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Entrega de um exemplar da Etapa 1 e Certificados. 
 Aprovação do exemplar e dos certificados. 

Formato/ 
Quantidade 

 Um uniforme e certificados, conforme discriminado no item 3.1, deste 
TR. 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo 
(deadline) estipulado neste TR . 

% do valor do 
contrato 5% (cinco) do valor total do contrato 

 

Produto 3 Apresentação do Projeto de Integração da Etapa 3 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Apresentação de Projeto Detalhado do Uniforme Inteligente que será 
desenvolvido e entregue na Etapa 3, conforme discriminado no item 
3.1 deste TR. 
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 Aprovação do Projeto e Especificações. 

Formato/ 
Quantidade 

 Documentos contendo: 
 Especificações técnicas dos equipamentos e componentes 

(gadgets) que integrarão o conjunto eletrônico do Uniforme. 
 Diagramas eletrônicos dos componentes. 
 Funcionalidades dos aplicativos a serem implementados 

(software). 
 Projeto gráfico do Colete Tático. 
 Detalhes de integração física entre equipamentos e 

componentes, bem como ao colete tático/fardamento.  
 Quantidade: 1 via impressa e 1 via eletrônica (word/pdf). 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo 
(deadline) estipulado neste TR. 

% do valor do 
contrato 5% (cinco) do valor total do contrato 

 

Produto 4 Entrega do Etapa 1  

Descrição/ 
Conteúdo  

 Entrega do Etapa 1 ao Exército Brasileiro, para testes de campo. 
 Atestado de recebimento e conformidade do Exército. 
 
Endereço de Entrega: 
 

Formato/ 
Quantidad
e 

 900 Unidades do Uniforme, conforme descrito no item 3.1 deste TR. 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 
contrato 

20% (vinte) do valor total do contrato 

 

Produto 5 Entrega de  um exemplar da Etapa 3 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Entrega de um exemplar da Etapa 3, conforme discriminado no item 3.1 
deste TR. 

 Validação do exemplar entregue. 
 

Formato/ 
Quantidad
e 

 01 (um) exemplar do Uniforme, conforme descrito no item 3.1 deste TR. 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 5% (dez) do valor total do contrato 
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contrato 
 
 
 

Produto 6 Entrega do Relatório dos testes de  campo da Etapa 1 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Acompanhamento dos testes de campo da Etapa 1 
 Apresentação de Relatório contendo resultados dos testes de campo, bem 

como recomendações de ajustes. 
Formato/ 
Quantidad
e 

 Documento em Word/Excel; formato: A4; margens: E= 3; D=S=I= 2,5; 
fonte: Calibri 11; espaçamento entre linhas: múltiplo 1,15. 

 Quantidade: 1 via impressa e 1 via eletrônica (word/pdf). 

Prazo 
Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 
contrato 

10% (dez) do valor total do contrato 

 

Produto 7 Entrega da Etapa 2 

Descrição/ 
Conteúdo  

Entrega do Etapa 2 ao Exército Brasileiro, para testes de campo. 
Endereço de Entrega: 
 

Formato/ 
Quantidad
e 

 Entrega de 400 Unidades do Uniforme especificado no Lote 1, com 
eventuais ajustes recomendados no teste de campo do mesmo Lote. 
(Produto 6). 

 Atestado de recebimento e conformidade do Exército. 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 
contrato 

10% (dez) do valor total do contrato 

 

Produto 8 Entrega  da Etapa 3 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Entrega da Etapa 3 ao Exército Brasileiro, para testes de campo. 
 Atestado de recebimento e conformidade do Exército. 

Formato/ 
Quantidad
e 

 50 Unidades do Uniforme, conforme descrito no item 3.1 deste TR com os 
ajustes recomendados. 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 
contrato 

20% (vinte) do valor total do contrato 
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Produto 9 Entrega do Relatório dos Testes de  campo da Etapa 3 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Acompanhamento dos testes de campo da Etapa 3. 
 Apresentação de Relatório contendo resultados dos testes de campo, bem 

como recomendações de ajustes. 
Formato/ 
Quantidad
e 

 Documento em Word/Excel; formato: A4; margens: E= 3; D=S=I= 2,5; 
fonte: Calibri 11; espaçamento entre linhas: múltiplo 1,15. 

 Quantidade: 1 via impressa e 1 via eletrônica (word/pdf). 

Prazo Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo (deadline) 
estipulado neste TR. 

% do valor 
do 
contrato 

5% (cinco) do valor total do contrato 

 

Produto 10 Entrega de 5 (cinco)  exemplares ajustados da Etapa 3 

Descrição/ 
Conteúdo  

 Entrega de 5 (cinco) exemplares da Etapa 3, ajustados conforme 
recomendações de ajustes dos testes de campo. 

 Atestado de recebimento e conformidade do Exército. 
Formato/ 
Quantidade 

 5 (cinco) Unidades do Uniforme, conforme descrito no item 3.1 deste 
TR com os ajustes recomendados. 

Prazo 
Conforme cronograma a ser acordado, observando o prazo máximo 
(deadline) estipulado neste TR. 

% do valor 
do contrato 15% (quinze) do valor total do contrato 

 
Nota: Os serviços executados e entregues à ABDI, conforme descrição, conteúdo, forma de 
apresentação e observações indicadas acima, deverão estar de acordo com o cronograma físico 
financeiro ajustado entre as partes para a validação e posterior pagamento pela ABDI. 
 
7. Condições de pagamento  
 
O pagamento do valor total contratado, por produto, será realizado pela ABDI à Contratada, 
mediante a entrega e aprovação dos produtos especificados no item 6 e cronograma indicado 
no item 15, respectivamente. 
Notas: 
o Os pagamentos relativos aos serviços a serem contratados serão feitos por 
apresentação do documento fiscal pertinente 
o O pagamento será realizado em moeda nacional após a entrega e recebimento de cada 
produto, conforme especificado no cronograma de pagamento.  
o Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento a pessoa jurídica com CNPJ distintos 
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do que foi apresentado na proposta de preços.  
   
 
 
8. Sigilo e confidencialidade 
 
8.1 As informações, dados e resultados serão confidenciais e sigilosos e somente poderão 
ser divulgados de maneira consolidada, mediante autorização prévia e formal da ABDI. 
8.2 À contratada fica vedado apresentar, disponibilizar e/ou divulgar as informações, 
levantamentos e ou dados relacionados ao objeto deste contrato, todo ou em parte, sem a 
prévia autorização formal da ABDI. 
8.3 A ABDI reserva-se o direito sobre as informações, levantamentos e/ou dados originados 
deste trabalho. 
 
9. Garantia Contratual 
9.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do Contrato, podendo optar por uma das modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  
b) Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do 
Prestador de Serviço”; ou 
c) Fiança bancária.  

9.2 A garantia será utilizada para reparar danos decorrentes das ações ou omissões da 
CONTRATADA, para o pagamento de eventuais multas e, ainda, para satisfazer qualquer 
obrigação, judicial ou extrajudicial, resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.  
9.3 A garantia depositada será devolvida, mediante requerimento da CONTRATADA, em até 
30 (trinta) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 
 
10.  Direitos autorais 
 
10.1 A contratada se obriga a reconhecer a ABDI como único titular dos direitos de 
propriedade intelectual sobre os produtos obtidos com o objeto do presente termo. 
10.2 Os direitos autorais pertencerão à ABDI, havendo, entretanto, menção no teor do texto 

que os relatórios foram elaborados com a CONTRATADA. 
10.3 Os pesquisadores responsáveis pela elaboração serão mencionados na capa em caso de 
publicação. 
10.4 Ao participarem do presente processo de aquisição, os participantes renunciam a 
quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial inerentes ao desenvolvimento do 
Uniforme Inteligente. 
10.5 As especificações do presente TR poderão ser utilizadas, mediante prévia autorização da 
ABDI para subsidiar processos de aquisição ou fabricação em escala piloto ou comercial por 
empresas e instituições brasileiras interessadas. 
 
11. Fiscalização e aceitação 
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11.1 A execução dos trabalhos será acompanhada e fiscalizada pela área técnica da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, sendo de responsabilidade desta aprovação e 
aceitação dos produtos previstos no contrato. 
11.2 Todos os produtos serão submetidos à apreciação dos PARCERIOS INTERVENIENTES 
(membros do GT – Construção Industrializada) antes da aprovação final e aceitação. 
11.3 O responsável técnico será indicado formalmente a contratada. Ele será responsável por 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, cabendo ao mesmo atestar as faturas dos 
serviços executados e/ou produtos entregues e aceitos, encaminhando a correspondente 
fatura para pagamento. 
11.4  Cada produto entregue pela contratada passará por validação da equipe técnica da 
ABDI e INTERVENIENTES, num prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos do seu recebimento. 
11.5 Concluída a aceitação/aprovação do produto, a ABDI informará a contratada para a 
emissão da respectiva NF/Fatura. 
11.6 Havendo aceitação parcial do produto a contratada terá 10 (dez) dias corridos para 
incorporar os ajustes apontados e reapresentar o produto para avaliação da ABDI. Neste caso, 
fica suspenso o pagamento da respectiva parcela financeira até que seja superada/sanada a 
pendência. 
11.7 Havendo rejeição do produto, a contratada terá 30 (trinta) dias corridos para realizar as 
adequações necessárias e reapresentar o produto para avaliação da ABDI. Da mesma forma, 
fica suspenso o pagamento da respectiva parcela financeira, sem implicação de qualquer 
reajuste até que sejam solucionadas todas as pendências. 
 
12.  Obrigações da ABDI  
 
12.1 Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
contratada;  
12.2 Acompanhar, por intermédio da sua área técnica e responsável designado a execução 
dos serviços, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total, fiel e 
correta dos serviços ou da parcela a que se referem;  
12.3 A administração do contrato a ser firmado com o vencedor do processo licitatório 
caberá à ABDI, e será subsidiada em caráter consultivo pelo FT-UT no que se refere aos aspetos 
técnicos referentes ao recebimento e validação dos produtos entregues pelo contratado. 
12.4 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato;  
12.5 Dar conhecimento à contratada do(s) nome(s) do(s) colaborador(es) da ABDI que 
acompanhará(ão) a execução dos serviços contratados;  
12.6 Prover os recursos referentes ao deslocamento e diárias do representante da 
contratada para participação nos dois Seminários Nacionais e, se demandar, também nas 
Oficinas Regionais; 
12.7 Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada já mencionada;  
12.8 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências 
do Termo de Referência e do Contrato firmado entre as partes;  
12.9 Exigir o imediato afastamento de qualquer colaborador pela contratada, que não 
mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo 
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;  
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12.10 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Referência e no contrato firmado 
entre as partes. 
 
 
 
13.  Obrigações da Contratada 
 
13.1 Cumprir fielmente o contrato de forma que a prestação de serviços avençada seja 
realizada com presteza e eficiência, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades da 
CONTRATANTE. 
13.2 Prestar os serviços contratados, por meio de mão-de-obra especializada e devidamente 
qualificada, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços, em 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e de acordo com a 
legislação em vigor. 
13.3 Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio da área técnica da 
ABDI, devidamente designada. 
13.4 Não transferir ou distribuir os poderes outorgados em função do contrato a outrem no 
todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.  
13.5 Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato, que 
envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização. 
13.6 Cumprir os prazos de execução apresentados.  
13.7 Assumir todo e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras ou adicionais e demais 
encargos sociais, relativamente a seus empregados e prepostos. 
13.8 Substituir no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sempre que exigido, o profissional 
responsável pelo atendimento personalizado à CONTRATANTE, cuja atuação ou 
comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios à disciplina, ou 
de baixa qualidade pela ABDI.  
13.9 Responsabilizar-se pelos danos causados à ABDI ou a terceiros, por culpa, dolo, 
negligência ou imprudência de seus empregados e prepostos. 
13.10 Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições jurídicas e qualificação 
exigidas.  
13.11 Comprovar, a qualquer momento, o pagamento de tributos que incidirem sobre a 
execução dos serviços prestados.  
13.12 Responsabilizar-se por todas as despesas com material e mão-de-obra, incluindo 
equipamentos auxiliares, alimentação, transportes e hospedagem para seus funcionários.  
13.13 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a seguros, taxas, tributos, incidências 
fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais - inclusive aqueles que 
vierem a ser criados, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto 
deste Termo de Referência. 
 
14. Recursos financeiros  

Os recursos financeiros para execução do objeto ora proposto estão alocados no Projeto 
Temático CCivil (CDT-04), da ABDI. 
 
15. Prazos-Cronograma 
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15.1 O prazo máximo desejado para execução integral das atividades é de 12 (dezesseis) 
meses, ou 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. 
Previsão de início: xxx/2019. Previsão de término: dddd/2020.  
15.2 Todas as etapas e atividades do projeto deverão estar detalhadas em um cronograma 
físico, conforme modelo abaixo sugerido.  
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Cronograma Físico - Execução do Contrato para fornecimento do Uniforme Inteligente 
     

Item  Produto Descrição da Atividade Responsável Dur. (d) Início Término Prazo Máximo (d) 

                

Metodologia de trabalho 
para extensão industrial e 

tecnológica e Plano de 
Trabalho 

1 Assinatura do Contrato.         D 

1 
Reunião inicial (Kick Off) para alinhamento de 
escopo e expectativa. 

        D+10 

1 
Elaboração/Apresentação da Metodologia para 
desenvolvimento, fabricação e entrega dos Lotes 
do Uniforme Inteligente. 

          

1 Aprovação do Plano de Trabalho (PT)           

Entrega  de um exemplar 
da Etapa 1 

2 Entrega  de um exemplar da Etapa 1 e Certificados.         D+60 

2 Recomendações de ajustes pela Contratante.           

2 Execução de Ajustes pela Contratada.           

2 Aprovação do exemplar entregue.           

Apresentação do Projeto 
de Integração física e 
lógica do Uniforme – 

 Etapa 3 

3 

Apresentação de Projeto Detalhado do Uniforme 
Inteligente que será desenvolvido e entregue na 
Etapa 3, conforme discriminado no item 3.1 deste 
TR. 

        D+90 

3 Recomendações de ajustes pela Contratante.           

3 Execução de Ajustes pela Contratada.           
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3 Aprovação do Projeto e Especificações.           

Entrega da Etapa 1 ao 
Exército Brasileiro, para 

testes de campo 

4 
Entrega da Etapa 1 ao Exército Brasileiro, para 
testes de campo. 

        D+90 

4 Atestado de recebimento e conformidade do 
Exército. 

          

Entrega de  um exemplar 
da Etapa 3 

5 
Entrega de um exemplar do Uniforme Inteligente 
que será entregue na Etapa 3, conforme projeto e 
especificações aprovadas 

        D+120 

5 
Aprovação do visual do exemplar e dos certificados 
entregues 

          

5 

Realização de testes: 
- funcionamento dos Gadgets; 
- comunicação da rede (BAN - Body Area Network): 
Gadgets / Computador Operacional / Visor Remoto 
Tático/ Rádio de Combate / Central de Comando; 
- desempenho dos aplicativos (software):  
Computador Operacional / Visor Remoto Tático/ 
Rádio de Combate / Central de Comando. 

          

5 Recomendações de ajustes pela Contratante.           

5 Execução de Ajustes pela Contratada.           

5 Validação do exemplar ajustado.           

Entrega do Relatório dos 
testes de  campo do Etapa 

1 

6 Acompanhamento dos testes de campo da Etapa 1         D+240 

6 
Apresentação de Relatório contendo resultados 
dos testes de campo, bem como recomendações 
de ajustes. 

          

Entrega da Etapa 2 7 
Entrega de 300 Unidades do Uniforme especificado 
no Lote 1,  com os ajustes recomendados no teste 

        D+270 
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de campo do mesmo Lote. (Produto 6) 

7 
Atestado de recebimento e conformidade do 
Exército. 

          

7             

Entrega  da Etapa 3 

8 
Entrega da Etapa 3 ao Exército Brasileiro, para 
testes de campo.          D + 300 

8 
Atestado de recebimento e conformidade do 
Exército. 

          

Entrega do Relatório dos 
Testes de  campo da  

Etapa 3 

9 Acompanhamento dos testes de campo da Etapa 3         D+330 

9 
Apresentação de Relatório contendo resultados 
dos testes de campo da Etapa 3, bem como 
recomendações de ajustes. 

          

9             

Entrega de 5 (cinco)  
exemplares ajustados da 

Etapa 3 

10 
Entrega de 5 (cinco) exemplares da Etapa 3, 
ajustados conforme recomendações de ajustes dos 
testes de campo. (Produto 9) 

        D+360 

10             



                     

19 
 

16.  Responsáveis pela elaboração 
 
O presente Termo de Referência foi elaborado pela equipe técnica da ABDI com a contribuição 
das instituições parceiras abaixo relacionadas, às quais a ABDI externa seus agradecimentos:  
 

Instituição Nome 

xxx 
 
 
 

Instituição Nome 

xxx 
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Anexo 1 

Funcionalidades a serem incorporadas aos tecidos 
 

Além dos requisitos e especificações descritas no item 3.1, a Contratada deverá incorporar aos tecidos funcionalidades físico-químicas 
baseadas em substâncias e princípios ativos nanoencapsulados, conforme indicado na tabela abaixo. 

Os conjuntos nos quais serão incorporados tais funcionalidades serão submetidos a testes em ambiente relevante, realizados em 
Organização(ões) Militares a serem indicadas. 

Previamente à realização dos referidos testes, a Contratada deverá apresentar para aprovação,: a) o processo de aplicação das substâncias; 
b) o protocolo de testes a ser seguido; c) Modelo de Relatório de Avaliação.  

Funcionalidade Objetivos Itens a serem aplicados 
1 Frescor Atuar como refrescante gerando conforto e confiança ao usuário. Camiseta 

2 Controle térmico por meio de  
“Phase Change Material” 

Conforto térmico, funcionando como um isolante térmico e agente 
de troca térmica. Calça, Gandola e Gandoleta 

4 Melhoria da circulação 
sanguínea 

Melhorar o processo circulatório e aliviar as dores nos pés dos 
usuários. Camiseta e Meia 

5 Alívio de dor e Redução da 
fadiga 

Garantir uma recuperação rápida dos agentes após sua rotina 
diária, garantindo descanso sem fadiga ou dores. Camiseta e Meia 

6 Repelente 
Garantir a proteção em regiões com grande quantidade de 
mosquitos, trazendo tranquilidade segurança e proporcionando 
maior concentração. 

Calça, Gandola e Gandoleta 

8 Ação antimicrobiana Agir como conservante natural, ação antimicrobiana e antiodores 
para que o usuário se sinta bem e confiante. 

Meia, Calça, Camiseta, Gandola e 
Gandoleta 
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Anexo 2 

Equipamentos e Componentes Eletrônicos – Etapa 3 
 
O Uniforme Inteligente que comporá a Etapa 3 deverá atender às seguintes funcionalidades, requisitos e especificações. 
 

1) Diagrama conceitual: 
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2) Equipamentos de Comunicação 
 

2.1) Rádio Comunicador (não faz parte do escopo – informação apenas para subsidiar integração de software e comunicação): 
a.  Modelo: TPP-1400. 
b.  Comunicação local com periféricos (low power): por meio de uma interface USB, a qual é utilizada para conexão com o 
CTP-1410. 
c.  Comunicação em longa distância (high power): frequência 350 - 450 MHz, Potência: 3W. 
d. Autonomia de uso: >12 horas no regime 8/1 (8 intervalos de tempo recebendo, 1 transmitindo). 
e. Quantidade: 50 Unidades 

 2.2) Computador Tático Operacional (faz parte do escopo): 
a. Modelo: CTP-1410 
b. Comunicação com periféricos: Três inferfaces USB (uma para o TPP-1400, uma para VRT 1410 e uma para outras 
aplicações). 
c.  Comunicação wireless: Conexão bluetooth versão 5.1 (com dispositivo incorporado internamente).  
d. Autonomia de uso: > 6 horas 
e. Quantidade: 50 Unidades 
 

2.3)      Visor Remoto Tático (faz parte do escopo): 
a.       Modelo: VRT-1410. 
b.       Tela: e-paper. 
f.        Comunicação com periféricos: O VRT-1410 dispõe de interface USB (para conexão com o CTP-1410 e/ou TPP-1400). 
g.       Comunicação wireless: não prevista. 
h.       Autonomia de uso: mesma do equipamento rádio. 
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 3) Sensores e Periféricos (Gadgets) 

3.1) Sensor de temperatura corporal 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD 2,7 - 3,3 V  

Intervalo de medida TM 34 - 39 ⁰C Intervalo de melhor acurácia 

Erro de medida TERR -0,5 - +0,5 ⁰C Erro máximo de medida 

Resolução NBits - 16 - Bits 0.00390625 ⁰C 

Corrente de operação IOP - - 600 µA Máximo consumo de 
corrente 

Padrão de comunicação: BLE1 integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 

3.2) Sensor de batimentos cardíacos 

Para medição de batimentos cardíacos por oximetria de pulso, vide secção 0. 

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 

 
3.3) Sensor de nível de oxigênio no sangue 

Oximetria de pulso, método não-invasivo. Requer contato direto com a pele (sem obstruções ópticas, como pinturas). Utiliza dois 
LEDs, um vermelho (Red) e um infravermelho (IR). Além do SpO2, o sensor também fornece os batimentos cardíacos. 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

                                                 
1 BLE: Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0 ou superior). Padrão IEEE 802.15. 



                     

24 
 

Tensão de alimentação VDD 1,8 - 3,3 V Processamento 

Tensão de LED (Red = IR) VLED 3,1 3,3 5,0 V Alimentação dos LEDs 

Corrente nos LEDs ILED 0 - 50 mA Programável entre min e max 

Largura de pulso no LED TLED 200  1600 µs Programável entre min e max 

Taxa de amostragem SR 50  1000 Hz Programável entre min e max 

Resolução NBits - - 16 Bits Depende de SR 

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 

Deve integrar sistema de cancelamento de luz ambiente e correções em função da variação de temperatura. 

 
3.4) Sensor de CO2 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD 2,9 - 5,5 V  

Intervalo de medida CM 0  10.000 ppm  

Acurácia CERR -50  +50 ppm  

Temperatura de operação TOP 0  50 ⁰C  

Corrente de operação IOP 1,5 - 33 mA  

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 
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3.5 Sensor de NOX 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD 2,9 - 5,5 V Tensão de alimentação 

Intervalo de medida CM 0  10.000 ppm Intervalo de medida 

Temperatura de operação TOP 0  50 ⁰C Temperatura de operação 

Corrente de operação IOP 1,5 - 33 mA Corrente de operação 

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 

3.6 Sensor de Benzeno 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD 2,9 - 5,5 V Tensão de alimentação 

Intervalo de medida CM 0  200 ppm Intervalo de medida 

Resolução CR  0,1  ppm  

Temperatura de operação TOP 0  50 ⁰C Temperatura de operação 

Corrente de operação IOP 1,5 - 33 mA Corrente de operação 

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 
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3.7 Sensor de Fumaça 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD  5,0  V Tensão de alimentação 

Intervalo de medida CM 300  10.000 ppm Intervalo de medida 

Tensão de aquecimento VH 4,8 - 5,2 V  

Potência de aquecimento PH   900 mW Consumo do sensor 

Tempo de resposta TR   10 s  

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 

3.8 Sensor de Álcool 

Características Símbolo Min Tip Max Unidade Notas 

Tensão de alimentação VDD 3,0 - 5,0 V Tensão de alimentação 

Intervalo de medida CM 10  10.000 ppm Intervalo de medida 

Tensão de aquecimento VH 4,8 - 5,2 V  

Potência de aquecimento PH   900 mW Consumo do sensor 

Tempo de resposta TR   10 s  

Padrão de comunicação: BLE integrado no módulo sensor, ou I²C do sensor até um módulo de comunicação operando em BLE. 
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3.9 Eletrocardiógrafo Digital Portátil  

Características  

Qtde de derivações 12 

Aplicações Repouso e ergometria em missões humanitárias e de paz 

Padrão de comunicação Tempo real com smart phones e tablets (Android) ou computadores (Windows) 
via Bluetooth® 

Funcionalidades  Operação através do computador/celular/tablet, inserção de dados do 
paciente, visualizar os traçados em tempo real, gerar o exame de ECG, 

possibilidade de laudo automático editável e envio de exame para central 
de telemedicina integrada. 

Peso Inferior a 500 gramas 

Indicações no painel Indicador visual do status de conexão entre o eletrocardiógrafo e o 
dispositivo de operação (computador, tablet ou celular), possuindo ao 
menos 3 status (desligado, conectado, buscando conexão). O equipamento 
deve gerar arquivos (exame) em PDF, sendo que estes arquivos não devem 
ultrapassar o tamanho de 20 mb para uma aquisição de 10 segundos. Os 
exames devem ser salvos na memória do dispositivo de operação (PC, 
tablet ou celular) com autonomia de pelo menos 500 exames.  
Deve ser possível imprimir os exames em impressora externa, sendo que as 
características técnicas mínimas para essa impressão sejam: 
sensibilidade/ganho dos traçados disponível em no mínimo 5, 10 e 20 
mm/mV, velocidade dos traçados disponível em no mínimo 10, 25 e 50 
mm/s. Impressão ao menos nos formatos 3, 3+1, 6 e 12 canais, sendo 
possível configurar a ordem em padrão, Cabrera e personalizáveis. 
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Frequência de amostragem .  Frequência de amostragem de entrada de no mínimo 24.000 
amostras/segundo/canal. Detecção automática de pulsos de marca-passo. 
Detecção de falha dos eletrodos independente, com aviso visual (Luz, 
mensagem, etc) do eletrodo que está com falha.  

Requisitos do software O software de operação do eletrocardiógrafo a ser instalado no dispositivo 
de operação (PC, tablet ou celular) deve ser gratuito e disponível para 
download em mais de uma máquina simultaneamente. O software deve se 
comunicar via LAN e/ou Wi-fi, deve possibilitar o envio dos exames em PDF 
através de todos os meios de compartilhamento do dispositivo (aplicativos 
de mensagem, E-mail, pasta compartilhada, nuvem, servidor local, centrais 
de laudos, etc). Deve ser possível habilitar o protocolo de comunicação 
DICOM/HL7 para realizar integração com sistemas hospitalares HIS e/ou 
centrais de laudos remotamente. O equipamento deve permitir exportação 
dos exames em formato de imagem (GIF e/ou JPG). Calcular os índices de 
Sokolov e Cornell, realizar medidas automáticas em tela dos principais 
segmentos P, PR, QRS, QT, QTc e amplitudes das ondas P, Q, R, S, STJ e 
possibilidade de habilitar a interpretação automática através de algoritmos 
especializados (Glasgow, Código de Minessota ou Veritas). Possibilidade de 
editar o pré-laudo e redigir laudos e conclusões 

Segurança ao paciente/usuário Deve possuir entrada do paciente isolada em conformidade com as normas 
e requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - NBR IEC 
60601-1, NBR 60601-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-2-25. Classe II 
de segurança elétrica do paciente. Permitir a ativação dos filtros digitais de 
50hz, 60Hz, variação da linha de base e ruído muscular. 

Informações técnicas ao usuário 
e acessórios 

Deve acompanhar o equipamento: 
Manual de instrução do equipamento; 
Software de operação gratuito; 
Manual do software de operação; 
Cabo de paciente IEC com 10 vias; 
6 eletrodos precordiais; 
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4 eletrodos periféricos; 

 

Padrão de comunicação: BLE integrado  

4)      Software: Os aplicativos dedicados (APP’s) dos gadgets e os aplicativos de supervisão e controle do Uniforme Inteligente deverão ser 
compatíveis com plataforma Linux e raspberry-pi.  

Os aplicativos dedicados devem ser fornecidos juntamente com os equipamentos e gadgets e instalados nos dispositivos de operação 
(Computador Tático / Tablet). O software residente nos gadgets e equipamentos  deve se comunicar via USB ou bluetooth-5, conforme o 
caso.  

Uma vez recebidos dos equipamentos e componentes, os dados deverão ser tratados por meio de software para serem submetidos a 
avaliação automática, humana ou por inteligência artificial e colocados em um painel gráfico com interface visual e transmitidos a uma 
central de comando e controle.  

Caberá a empresa contratada executar a integração dos equipamentos e componentes (gadgets) com o computador tático e tablet, em 
articulação com a IMBEL de forma a compatibilizar os requisitos e especificações de operação.  

5) Software de Reconhecimento Facial: (Não orçar, por enquanto) 

6)    Colete Tático: O Colete Tático deverá ser projetado e desenvolvido de forma a acomodar os equipamentos e componentes por 
Sistema MOLLE, de acordo com a norma militar MIL-PRF-3254. O desenvolvimento deverá ser feito em consonância com as 
especificações dos fabricantes dos componentes eletrônicos. 
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Observações 
Apesar de descritos individualmente, é possível que um dado módulo sensor gere informações sobre mais de uma grandeza ao mesmo 
tempo. Por exemplo, um oxímetro de pulso pode fornecer informações sobre o nível de oxigênio no sangue e também o ritmo dos 
batimentos cardíacos do usuário. 

Da mesma forma, sensores de gases podem detectar a presença de mais de uma espécie química. 

Neste caso, o sensor mais completo pode substituir sensores simples, desde que as informações sobre as grandezas de interesse sejam 
transmitidas e/ou armazenadas sem ambiguidade. 

 


