São Paulo, 21 de outubro de 2022
N/REF.: EXCL 089/22
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Prezados Senhores,

Sistema Radar de Busca e Vigilância de Baixa Altura: (i) Sistema RADAR SABER M60,
composto de: Sensor Radar Tridimensional (Primário e Secundário), de busca e vigilância de baixa
altura, banda L, com aplicação em posições fixas ou plataformas móveis, permitindo operação
integrada ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro; peças, componentes, seus dispositivos,
treinamento, assistência técnica, manutenção e Suporte Logístico Integrado; simulacros (“mock
up”), emuladores e simuladores; todos referente ao Sistema RADAR SABER M60, cujas principais
características incluem baixa probabilidade de interceptação, modularidade, baixo peso e consumo,
alto grau de mobilidade e transportabilidade, além de concepção, projeto e desenvolvimento
nacional, incluindo propriedade intelectual das Forças Armadas Brasileiras; (ii) Centro de
Operações de Artilharia Antiaérea (COAAe), composto de: software, sistema de comunicação,
infraestrutura de TI, sistema de energia e climatização, unidades de tiro (tablets para
disponibilização de coordenadas de tiro em aplicações de defesa antiaérea), podendo ser fixo ou
embarcado em plataformas móveis; peças, componentes, seus dispositivos, treinamento,
assistência técnica, manutenção e Suporte Logístico Integrado; simulacros (“mock up”),
emuladores e simuladores; todos referente ao Centro de Operações de Artilharia Antiaérea
(COAAe), responsável pela coordenação de Sistema de Defesa Antiaérea de forma integrada aos
sensores radares, além de concepção, projeto e desenvolvimento nacional, incluindo propriedade
intelectual das Forças Armadas Brasileiras.
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 16/10/2023
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).

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1565-24F8-65F0-088D.

ECXL. 089/22 de 21/10/2022 assinada por Armando Lemos, Diretor Técnico.

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1565-24F8-65F0-088D.

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 EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., CNPJ:
07.689.002/0001-89, estabelecida à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.170 – São José dos Campos –
SP, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante do produto:
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