São Paulo, 08 de setembro de 2020
N/REF.: EXCL 135/20
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

1. Aparelho de Pontaria para os Morteiros de 81/60mm: Equipamento ótico para pontaria de
morteiros de 81mm ou 60mm com escala de azimutes em milésimos e escala de elevação em graus e
micrômetros de ajuste, dispositivo auxiliar de visada constando de alça e massa metálicas alinhada com
franja ótica reticular para referenciamento em baliza de tiro, dispositivo de nivelamento transversal e
longitudinal de precisão, e montável em suportes padrão OTAN;
2. SPOTIM M2A2 – Aparelho de pontaria para Morteiro de 120mm: Equipamento ótico para
pontaria dos morteiros de 120mm com escala de azimute e de elevação em milésimos e micrômetros
de ajustes, com dispositivo de visada ótica dotado de retículo, ajuste de dioptrias e protetor ocular, com
dispositivo de visualização noturna de retículo, dispositivo auxiliar de visada rápida constando de alça
e massa metálicas, dispositivo de nivelamento transversal e longitudinal de precisão, e montável em
suportes padrão OTAN, NSN: 1240-19-0056566;
3. Colimador para morteiro de 60mm: Equipamento ótico para colimação de morteiros de
60mm, com dispositivo de visada ótica dotado de retículo e ajuste de dioptrias, de uso combinado com
aparelho de pontaria para ajuste da direção de tiro no campo e com acesso superior da visada, e
prealinhado um plano horizontal infinito num eixo de 1200 milésimos em relação ao solo;
4. Colimador para morteiro de 81mm: Equipamento ótico para colimação de morteiros de
81mm, com dispositivo de visada ótica dotado de retículo e ajuste de dioptrias e protetor ocular, de uso
combinado com aparelho de pontaria para ajuste da direção de tiro no campo e com acesso superior
da visada, e prealinhado um plano horizontal infinito num eixo de 800 milésimos em relação ao solo,
NSN: 4931-19-0062353;
5. Colimador para morteiro de 120 mm: Equipamento ótico para colimação de morteiros de
120mm, com dispositivo de visada ótica dotado de retículo, ajuste de dioptrias e protetor ocular, de uso
combinado com aparelho de pontaria para ajuste da direção de tiro no campo e com acesso lateral da
visada, e prealinhado um plano horizontal infinito num eixo de 800 milésimos em relação ao solo, NSN:
4931-19-0056597;
6. Luneta Panorâmica M12: Luneta panorâmica para Obuseiros 105mm e 155mm com escala
de azimute bipartida dupla 0-3200 milésimos anti-horário e de elevação em milésimos, micrômetros de
ajustes e alavanca de avanço rápido, com dispositivo de visada ótica dotado de retículo, ajuste de
dioptrias e protetor ocular, e com dispositivo de visualização noturna de retículo, NSN: 1240-190062344; e
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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 ARES – Aeroespacial e Defesa S.A., CNPJ: 33.966.391/0001-52, estabelecida à Estrada
São Mateus, nº 295, Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ, consta, até a presenta data, como a
única empresa, no país, fabricante dos produtos e fornecedora dos serviços:

7. Manutenção do Aparelho de Pontaria para Morteiro 120mm – Spotim M2 (NSN 4931-1900-56597), compreendendo – inspeção visual externa; inspeção funcional (avaliação de desempenho
dos requisitos funcionais); desmontagem; inspeção detalhada dos componentes; avaliação de
desgastes; substituição e/ou reparo de componentes; montagem; testes funcionais (no caso dos
ópticos, adicionalmente colimação); avaliação de desempenho dos requisitos funcionais; e inspeção
visual externa.
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.

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 03/09/2021
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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Atenciosamente,
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