São Paulo, 14 de maio de 2021
N/REF.: EXCL 019/21
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

1. OPERAÇÃO COM AERÓSTATO CATIVO ALTAVE HORIZONTE – abrangendo o estudo do
local de operação em conformidade com as características técnicas, adequação com a legislação
aplicável à sua classe, solicitação de autorização junto à Aeronáutica, quando aplicável, instalação e
operação da estrutura de operação, acompanhamento meteorológico, manutenção da segurança de
voo, disponibilização das imagens em tempo real com os recursos de georreferenciamento, rotina de
monitoramento automática, análise via inteligência artificial e integração com sensores instalados em
solo;
2. TREINAMENTO DO AERÓSTATO CATIVO ALTAVE HORIZONTE – preparação teórica e
prática do operador visando o uso eficiente e seguro do Sistema, através de treinamento e/ou
consultoria com base em princípios técnicos e operacionais consagrados;
3. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO AERÓSTATO CATIVO ALTAVE HORIZONTE – conjunto
de ações preventivas e corretivas visando garantir a operacionalidade, segurança, disponibilidade e
vida útil; e
4. FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DO ALTAVE HORIZONTE – Sistema composto por:
aeróstato cativo munido de câmera giro-estabilizada em 2 eixos com até 4 sensores (TV colorido, IR
refrigerado, LRF e apontador laser); dispositivo de ancoragem em alumínio aeronáutico fixável em
múltiplos substratos; software proprietário com georreferenciamento das imagens, rotina automática de
monitoramento e análise das imagens via inteligência artificial.
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 09/05/2022
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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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 ALTAVE HODING S.A., CNPJ 28.787.111/0001-09, estabelecida Avenida Floriano Peixoto,
nº 5525, Anexo 1 – Bairro Glebas, Uberlândia/MG, consta, até a presenta data, como a única empresa,
no país, fabricante dos produtos e fornecedora dos serviços:
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