São Paulo, 08 de julho de 2021
N/REF.: EXCL 026/21

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

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 EMITER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ 03.102.874/0001-48,
estabelecida na Av. Francisco Pereira de Castro, nº 1016 - Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208110, consta, até a presenta data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos e
fornecedora dos serviços:
1 – ANTENA DIPOLO DOBRADA TÁTICA PARA HF MODELO EMT1000 - Antena Dipolo
Dobrada para uso tático, operando na faixa de 3 a 30 MHz, potência máxima de 1 KW contínuo.
Peso de 10 Kg, confeccionada com cordoalha de aço inox, alimentação central por cabo coaxial;
2 – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ANTENA EMT1000 - Serviços de
instalação, manutenção preventiva e/ou corretiva e otimização da antena EMT1000, para dados.
Antena EMT1000 acoplada a sistema de envio e recebimento de dados em HF, RM8; e
3 – SISTEMA INTEGRADO DA ANTENA TÁTICA PARA HF EMT1000 - Sistema tático
operando em dados, ALE2G e STANAG5066 integrado na antena EMT1000. Peso de 5,8 Kg,
alimentação AC/DC, integrada à antena, para envio e recebimento de dados

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 03/07/2022
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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