São Paulo, 23 de agosto de 2022
N/REF.: EXCL 071/22

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 VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA., CNPJ 05.293.074/0001-87,
estabelecida na Rua Um, nº 55, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa Santa/MG,
CEP 33240-094, consta, até a presenta data, como a única empresa, no país, fabricante dos
produtos e prestadora dos serviços:
FLATSCAN DF80 e FLATSCAN DF80 DV: Equipamento de inspeção por Raio X tipo túnel,
equipamento para diagnostico por imagens em cadáveres humanos, através de inspeção por raios-X
utilizado para aplicações no auxílio para geração de laudos por meio de imagens de alta definição,
possibilitando maior dinamismo e precisão na identificação da causa/morte dos indivíduos,
características técnicas: dimensões da entrada do túnel de inspeções: largura 0,80 m; altura 0,80 m;
Características físicas dos equipamentos FLATSCAN DF80 E FLATSCAN DF80 DV: comprimento de
4,75m e 4,90m, largura de 1,40m e 1,77m, altura de 1,95m e 2,03m e peso máximo de 1500kg e 1700kg
respectivamente; Capacidade média do exame de 20 exames/hora; capacidade de armazenamento de
até 20.000 imagens; temperatura de funcionamento de 10 a 40° C; revestimento interno do túnel de
inspeção em aço inox; túnel de inspeção com blindagem de raio-x dispensando a necessidade de sala
blindada e isento de requisitos de proteção radiológica comprovada pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear;
Manutenção e assistência técnica com garantia autorizada pelo fabricante; fabricação e
fornecimento de acessórios e peças originais com características específicas.

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 18/08/2023
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos 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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