São Paulo, 04 de junho de 2021
N/REF.: DNS 009/21

REF.: DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE

Prezados Senhores,

1. FIREBULL – NCM 8705 3000: Veículo com turbina de ventilação de combate a incêndio
montado em um chassis sobre esteiras, motor 231 kW (310 HP); peso total de 30 toneladas, com
instalação de turbina com capacidade de até 4.000L / min de fluxo de água, capacidade de fluxo de
água nebulizada de 1500l / min, com base em tecnologia patenteada de bicos de cerâmica e aplicação
de espuma; tecnologia de ventilação de alto volume com capacidade de 60.000 m3/h; capacidade de
fluxo de ar líquido, capacidade total do tanque de até 13.000 litros, superestrutura AluFire 3 e baixa
pressão específica sobre o solo (0.300 kg/cm²); capacidade de mover-se bombeando agua
simultaneamente, bicos de autoproteção e proteção contra calor na parte inferior que garante a máxima
segurança para a tripulação; Capacidade de trabalho em lamaçais, áreas de fogo e outros onde veículos
sobre rodas não entram; capacidade de atingir 60% inclinação frontal e 40% lateral; e
2. AIR CORE TAF 35 – NCM 8705 3000: Veículo movido por robô, montado sobre esteira e
controlado a distância por controle remoto (até 500 metros); operação multifuncional com turbina de
ventilação para combate a incêndio, fluxo de água de até 6.000L / min, fluxo de água nebulizada de até
1500L / min; com base na tecnologia de bico de cerâmica patenteada combinado com a opção
simultânea de tecnologia de ventilação em alto volume, capacidade de até 105.000 m3 / h.
A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação
da empresa CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., CNPJ 01.844.555/0001-06, estabelecida à Rodovia
MG 238, KM 73,5 – Distrito Industrial Norte, Sete Lagoas/MG, representante comercial do produto
mencionado, 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 30/05/2022
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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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:
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