São Paulo, 13 de setembro de 2022
N/REF.: EXCL 074/22
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 OCELLOTT ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.483.795/0001-79,
estabelecida à Estrada Dr. Altino Bondesan, nº 500 – SALA 1303 – Eugenio de Melo – CEP:
12247-016 – São José dos Campos – SP, consta, até a presenta data, como a única empresa,
no país, fabricante do produto:
Bateria OCE-152 Part Number: BRM-07A10VA: Bateria para rádios de comunicação
recarregável. Aplicação na família de rádios PRC-152, PRC-163, RF-7850S, RF-7850M e RF7800V. Duração em missão de até 26 horas ininterruptas, com capacidade de 7Ah e 75.6Wh.
Tensão nominal de 10.8V. Tensão de carga de até 12.6V. Comunicação integrada para
informar ao rádio ou equipamento externo da condição de carga da bateria. Grau de
impermeabilidade IP68. Indicador de estado de carga (SoC) integrado por LED com 5
segmentos, ativado por 2 segundos quando pressionado botão do indicador.
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 08/09/2023
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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