São Paulo, 07 de janeiro de 2022
N/REF.: EXCL 016/22
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

1. Faca de Campanha IMBEL AMZ: Em aço carbono AISI 1070 laminada, com lâmina de
247mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground,
empunhadura e bainha em poliamida NSN 1095-190067953;
2. Faca de Campanha IMBEL IA2: Em aço carbono AISI 1070 laminado, com lâmina de
178mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground
empunhadura e bainha em poliamida NSN 1095-190057448;
3. Carabina IMBEL 5,56 IA2: Com coronha rebatível, armação e caixa da culatra em
alumínio ASTM 7075, Ferrolho rotativo, com sistema de disparo semiautomático, cano em aço
forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, percussão por martelo e percussor e mola,
sistema de pontaria com ajuste em elevação e deriva, calibre 5,56 x 45 mm e acessórios; NSN
1005-190063941;
4. Carabina IMBEL 7,62 IA2: Com coronha rebatível, armação em alumínio, caixa da
culatra em aço, ferrolho basculante, sistema de disparo semiautomático, cano em aço forjado a frio,
operação por ação indireta dos gases, calibre 7,62 x 51 mm e acessórios;
5. Fuzil de Assalto IMBEL 5,56 IA2: Com coronha rebatível, armação e caixa da culatra
em alumínio ASTM 7075 anodizado, cano em aço por forjado a frio, sistema de operação por ação
indireta dos gases, percussão por martelo e percussor e mola, sistema de pontaria com ajuste em
elevação e deriva, calibre 5,56 x 45 mm e acessórios NSN 1005-190054300;
6. Serviço de Recuperação e Transformação de Fz 7,62 M964/FAL em Fz 7,62 M964 A1
MD1/PARAFAL: compreendendo em desmontagem, inspeção metrológica, substituição de
componentes, recuperação, pintura, montagem, testes e ajustagem;
7. Pistola IMBEL 380 MD1N: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio,
ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo
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Apraz-nos informar a V. Sª. 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 IMBEL® - INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL, por intermédio de sua unidade
de produção Fábrica de Itajubá (IMBEL/FI), CNPJ: 00.444.232/0007-24 consta, até a presente data,
como única fornecedora, no país, dos produtos e serviços:

de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional)
e semi-engatilhamento;
8. Pistola IMBEL 380 GCMD2: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio,
ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestros, dispositivo
de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional)
e semi-engatilhamento;

10. Peças de reposição,
manutenção, industrialização
modernização: dos produtos da
apostilados no respectivo Título
Exclusividade;

acessórios, sobressalentes, ferramental, serviços de
por encomenda, transformação, recuperação e
Fábrica de Itajubá IMBEL/FI, CNPJ: 00.444.232/0007-24
de Registro, mencionados nas atuais Declarações de

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.

Atenciosamente,
Armando Lemos
Diretor Técnico

VÁLIDA ATÉ 02/01/2023
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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9. Pistola IMBEL 40 GC MD2: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio,
ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo
de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional)
e semi-engatilhamento; e
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