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ANEXO IV 

ENXOVAL DE CURSO 

 
 

1. 02 (duas) gandolas operacionais na cor preta (sem detalhes), vedado 

camisa gandola; 

2. 02 (duas) calças operacionais na cor preta (sem detalhes); 

3. 02 (duas) camisetas de malha (algodão) na cor preta(Curso) e 

com manga( coordenação de curso); 

4. 01 (um) gorro preto com numeração, padronizada pela coordenação; 

5. 01 (uma) Mochila preta - Para acondicionamento do material; 

6. 01 (uma) bandoleira na cor preta; 

7.  Meias brancas sem detalhes 

8. 01 (um) Par de Coturno preto s/ zíper e/ou elástico; 

9. 01 (uma) algema c/ chave; 

10. 01 (um) Short na cor preta sem detalhes; 

11. 01 (um) Par de tênis na cor preta; 

12. 01 (um) Kit anotações (lápis, caneta, caderno); 

13. 01 (um) sungão preto (masc.) ou maiô preto (fem) sem detalhes; 

14. 01 (um) cinto de guarnição; 

15. 01 (um) cantil com porta-cantil, ambos, na cor preta; 

16. 01 (um) coldre de perna p/ pistola cal. .40; 

17. 01 (um) coldre velado; 

18. 01 (um) bornal de perna c/ porta carregador -01 (um) porta 
carregador de pistola e 01(um) porta carregador de fuzil; 

19. 01 (um) porta algemas; 

20. 01 (um) fiel retrátil; 
21. 01 (uma) lanterna tática c/ pilhas; 

22. 01 (um) abafador de ruídos tipo ponto; 

23. 01 (um) óculos de proteção transparente; 



24. 01 (um)Cabo solteiro (corda) com 5,0 m (cinco metros) na cor preta 
de 11mm ou 11,5mm (obrigatoriamente esta corda deve ser de 
qualidade, possuir certificação, bem como sua resistência mínima deve 
ser de 22 KN); 

25. Capa de colete tático na cor preta 

26. 01 (uma) pasta suspensa; 

27. Kit higiene pessoal; 

28. Kit manutenção coturno (graxa, escova); 

29. Kit primeiros socorros; 

30. Kit costura; 

31. Kit alimentação (garfo, faca e colher) 

32. Duas fotos sem cobertura; 

33. Protetor bucal; 

34. Bandagem na cor preta para prática de atividades de luta; 

35. Bússola; 

36. Lona plástica de cor preta na medida de 3 (três) metros X 3 (três) 
metros; 

37. Para os não integrantes do SISPEN-MT, placa balística no minimo 
nível II,300 (trezentas) munições de arma curta no calibre .40, 150 
(cento e cinquenta) munições no calibre 12  e 04 granadas explosivas 
indoor(condor) 02 granadas fumigenas(CS) (condor); 

38. 01 (uma) resma de papel A-4; 

39. 01 (uma) Toalha de banho; 

40.  01 (uma) balaclava com uma abertura, lisa e na cor preta; 

41. 01 (um) Kit p/ manutenção de Armamento; 

a. Óleo lubrificante; 

b. Solvente; 

c. Escovas p/ limpeza do cano; 

d. Pano p/ limpeza. 
 

OBS: A coordenação será responsável pela padronização das 

numerações (forma e local a ser pintado ou costurado) nas camisetas, 

gorros e mochilas e gandolas.                                                                                                                            

                                                                                                                                                   
 


