São Paulo, 05 de fevereiro de 2021
N/REF.: EXCL 002/21
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Prezados Senhores,

1. Fabricação, Fornecimento, Instalação e Serviços de Manutenção de Sistema Integrado
de Painéis, Divisórias, Caixilhos e Portas de Alta Leveza, para proteção contra Disparos de
Armas de Fogo Níveis II, IIIA e III, e/ou arrombamentos, para aplicação em Edificações de Alto
Risco;
2. Fabricação, Fornecimento, Instalação e Serviços de Manutenção de Sistema de Reforço
de Portas Comuns, para conversão em porta de segurança com proteção contra disparos de
armas de fogo e/ou arrombamentos, e/ou atos de vandalismo;
3. Fabricação, Fornecimento, Instalação e Serviços de Manutenção de Sistema de Painéis
Níveis II, IIIA e III para Proteção de Edificações de Alto Risco contra Disparos massivos de Armas
de Fogo de grosso calibre sem geração de ricochete, e/ou Artefatos Explosivos e/ou
Arrombamentos;
4. Fabricação, Fornecimento, Instalação, Locação e Serviços de Manutenção de Sistema
de Equipamentos Modulares e Ecológicos para Avaliação Balística, Níveis II, IIIA e III - SISMOD,
que dispensa edificações, permite mobilidade e ampliações por etapas, constituídos de módulos
conteinerizados: Modulo - para-balas elastômero técnico não inflamável (Contêiner 20 pés e/ou
40HC), Modulo linha de tiro - com 06 m e 12 m de linha (Contêiner 20 pés e/ou 40HC), Módulo
Área de Atiradores (Contêiner 20 pés e/ou 40HC), Modulo de proteção lateral - interna ou externa
simples (Contêiner 20 pés e/ou 40HC), Modulo de proteção lateral - interna ou externa simples
(Contêiner 20 pés e/ou 40HC) com revestimento isotérmico e vestiário integrado, Modulo de
proteção lateral - interna ou externa simples (Contêiner 20 pés e/ou 40HC) com revestimento
isotérmico e sala de aula integrada; Módulo Anteparos / pórticos Balísticos em vigas;
5. Fabricação, Fornecimento, Instalação e Serviços de Manutenção de Sistema Móvel de
Avaliação Balística - SISMAB, solução conteinerizada Nível II, IIIA, III e SISMAB LAB, composta
de para-balas elastômero técnico não inflamável, proteção balística, proteção antirricochete,
revestimento acústico e sistema de exaustão;
6. Fabricação, Fornecimento, Instalação, Locação e Serviços de Manutenção de
Equipamentos para Contenção e Captura de Projéteis de Armas de Fogo em Meio Aquoso ou
Seco, e/ou para Manuseio de Armas em Bancada Estativa; e
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Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e
segurança, a empresa SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA., CNPJ: 10.194.062/000135, estabelecida à Rua Amadis, nº 608 – Vila Independência – São Paulo – SP, consta, até a
presenta data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos e fornecedora dos serviços:

7. Fabricação, Fornecimento, Instalação e Serviços de Manutenção de Módulos (Contêiner
20 pés e/ou 40HC) para treinamento em “casa de resgate” ou “casa de tiro” com uso de munição
real, solução conteinerizada multi pavimentos Nível IIIA, III".

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por
solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites
previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 31/01/2022
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em
todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser
consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).
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Atenciosamente,
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