São Paulo, 24 de março de 2021
N/REF.: DNS 005/21
REF.: DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE

Prezados Senhores,

1. TAVOR X95: SMG calibre 9 mm parabellum, plataforma Bullpup– Sistema “BULLPUP”
basado em funcionamento “blowback” e “closed bolt”; comprimento total 580mm (22.83”), comprimento
do cano 279 mm (11"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita (100%
intercambiável), peso total sem carregador 3,2 kg, carregador com capacidade de munição de 32 tiros,
passo do raiamento 1:10”, quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho
ambidestro na parte traseira do carregador, tipo do carregador IWI estilo “COLT”, Steel., guarda mão
com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 nas quatro faces, sistema de
funcionamento semiauto.; 100 % intercambiável e modular; permite troca de calibres a traves de kit de
conversão de 9 mm a 5.56 mm; kit de conversão opcional para 5.56, 9 mm, 300 BLK e 5.45X39mm.
Sistema patenteado de segurança contra explosão por obstrução de projéctil; Selector de tiro e
segurança ambidestro 100 % intercambiáveis; Miras de trítio rebatíveis, possui um ciclo de vida do cano
de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local
autorizado;
2. TAVOR: Fuzil calibre 7.62X51 mm NATO, plataforma bullpup 7.62 – Sistema BULLPUP
funcionamento do ferrolho através do recuo pela pressão dos gases, tipo de trancamento por rotação
da cabeça do ferrolho, e percussor flutuante: Pistão de gás de curso curto (short stroke), comprimento
total 730 mm, comprimento do cano 432 (17"), cano Hammer-forged, chrome-lined, free-floating barrel,
Cano removível \ substituível, Regulador de gás de 4 posições - Regular \ Extreme \ Supressor \ Closed,
compensador de recuo, desmontagem nivel combate de duas partes,100% Intercambiável, aceitação
de qualquer carregador de aço / alumínio / polímero da NATO / MIL STD 7.62, trava de Segurança,
liberação do carregador, segurador do ferrolho: pode ser convertido pelo usuário de um lado para o
outro – janela de ejeção, ferrolho e preparador reversível, botão de assistência e alimentação Knob
Forward Assist na lateral direita e ou esquerda 100% ambidestras, peso total sem carregador 4,1 kg,
carregador com capacidade de munição de 20 tiros, passo do raiamento 4 RH estrias, 1:12", desenho
flatop; sistema de funcionamento semiautomático.; partes 100 % intercambiáveis e modulares; possui
um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através
de representante local autorizado;
3. NEGEV: Metralhadora avançada leve calibre 5.56 X 45 mm/7.62 OTAN estandarte, Sistema
de Open Bolt - funcionamento do ferrolho aberto, disparo por gás na cabeça do pistão, ferrolho rotativo,
três modos de posição do seletor de tiro, seguro, semi automatico, e automático. Possui regulador de
gases, alimentação por meio de carregador (versão NATO 5.56 STANG capacidade de 30) e outras
fontes disponíveis, troca de cano em questão de segundos com uma mão, Trilho Picattiny 1913 superior
Integral moldado sem partes moveis no corpo, peso total sem carregador menor a 7.99 kg, cano
martelado a frio e cromada, com cromo duro interno, Coronha telescópica e retrátil com opcional a
rebatível, Sistema de segurança do canhão com uma trava que permite desarme somente quando a
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Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com o nosso melhor conhecimento, baseado em
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança,
e consulta pública, não constatamos, até o momento, a existência de similar de fabricação nacional dos
seguintes produtos:

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação
da empresa M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 09.165.969/0001-97, estabelecida à
Rua Doutor Jalma Jurado, nº 239 – Jardim Eldorado, Indaiatuba/SP, representante comercial dos
produtos mencionados, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na
Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 19/03/2022
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de não similaridade com produto nacional em todo território nacional junto aos
ÓRGÃOS DE CONTROLE, não se prestando para fins de dispensa de processo licitatório, a confirmação da sua veracidade pode ser
consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).
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tampa do ferrolho esteja aberta, 4 mecanismos de segurança, possui um ciclo de vida do cano de 20
mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local
autorizado; e
4. GALIL Ace 7.62 e 556: Carabina nas opções de calibres 5.56/.223(SAAMI) e 7.62 mm, com
mecanismo de cilindro de gás na cabeça do pistão, pistão de gás de curso longo, bloqueio do ferrolho
rotativo, regime de tiro semiautomático; seletor de segurança e regime de tiro ergonômico e ambidestro
com duas posições sendo: trava de segurança e disparo semiautomático, liberador do carregador
ambidestra laterais, tampa de proteção lateral deslizável contra sujeira; Coronha de polímero dobrável,
retrátil e telescópica com sistema de queijeira modular, cano e Câmara forjados de martelo a frio e
cromados, padrão CMV (cromo-molibdênio-vanádio) / (Cold hammer forged, CrMoV, chrome lined),
trilhos picatinny superior metálico MIL-STD 1913, com trilhos nos 360˚ do porta mão; Armação superior
(upper receiver) de aço com trilho do tipo mil-std 1913 (picatinny) na parte superior (flat top) fabricado
em liga de alumínio forjado, acabamento na cor não reflexiva, Alça de mira rebatível para a distância e
removível, com iluminação de trítio de três pontos. Possui um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos.
Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local autorizado.
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