
COMÉRCIO	EXTERIOR



Grupo	CONTERV

Finanças

Assessoria	na	obtenção	de	recursos	
financeiros	para	empresas	através	de	Órgãos	
Oficiais	como	Bndes,	Finep,	DesenvolveSP e	

AgeRio.

Comércio Exterior

Área	da	Conterv com	foco	em	assessoria	na	
obtenção	de	redução	do	imposto	
de	importação	– EX-Tarifário – e	na	

autorização	de	importação	de	
Máquinas	Usadas.



CONTERV	– Comércio	Exterior

Sobre a	CONTERV

A	CONTERV	é	uma	assessoria	fundada	em	1977	com	especialização	reconhecida	em	seus	campos	de	
atuação.	Com	foco	total	na	necessidade	de	seus	clientes,	atendimento	dedicado	e	personalizado,	a	

empresa	vem	contribuindo	há	mais	de	30	anos	no	crescimento	de	seus	parceiros.
Temos	a	Excelência	Operacional	como	nosso	principal	foco	e	nossa	equipe	muito	bem	

qualificada,	preparada	e	dedicada	possui	larga	experiência	no	trabalho	de	obtenção	da	redução	do	
imposto	de	importação	– Ex-Tarifário.

Ao	longo	de	mais	de	40	anos,	consolidamos	nossa	posição	como	a	maior	consultoria	na	
obtenção	de	Ex-Tarifários do	país.	

Em	2018,	a	meta	da	CONTERV	é	continuar	crescendo,	reforçando	nossas	parcerias	e	captando	novos	
clientes,	contribuindo	para	os	seus	resultados,	auxiliando-os	com	nosso	know-how	e	experiência,	

seguindo	sempre	nossos	valores	de	ética	e	integridade.



Ex-Tarifários – Dados	Históricos

Projetos Aprovados

Empresas Beneficiadas

EM	2017	– 166	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2016	– 131	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2015	– 124	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2014	– 193	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2013	– 181	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2012	– 128	EX	– Tarifários	Publicados
EM	2011	– 141	EX	– Tarifários	Publicados

Economia	Resultante	em	2017	– R$	51.683.664,00
Economia	Resultante	em	2016	– R$	45.743.877,00
Economia	Resultante	em	2015	– R$	36.825.644,00
Economia	Resultante	em	2014	– R$	63.709.125,00
Economia	Resultante	em	2013	– R$	67.627.896,00
Economia	Resultante	em	2012	– R$	37.242.896,00
Economia	Resultante	em	2011	– R$	31.373.874,00

EM	2017	– 47	Empresas
EM	2016	– 34	Empresas
Em	2015	– 45	Empresas
Em	2014	– 57	Empresas
Em	2013	– 58	Empresas
Em	2012	– 47	Empresas
Em	2011	– 39	Empresas



Empresas	Beneficiadas	em	Projetos	de	
EX-Tarifários em	2017



obteve o benefício de 21 Ex-tarifários

obteve o benefício de 15 Ex-tarifários

obteve o benefício de 13 Ex-tarifários

obteve o benefício de 11 Ex-tarifários

obteve o benefício de 9 Ex-tarifários

obteve o benefício de 8 Ex-tarifários



obteve o benefício de 8 Ex-tarifários

obteve o benefício de 7 Ex-tarifários

obteve o benefício de 6 Ex-tarifários

obteve o benefício de 5 Ex-tarifários

obteve o benefício de 5 Ex-tarifários

obteve o benefício de 4 Ex-tarifários



obteve o benefício de 4 Ex-tarifários

obteve o benefício de 3 Ex-tarifários

obteve o benefício de 3 Ex-tarifários

obteve o benefício de 3 Ex-tarifários

obteve o benefício de 3 Ex-tarifários

obteve o benefício de 3 Ex-tarifários



obteve o benefício de 2 Ex-tarifários

obteve o benefício de 2 Ex-tarifários

obteve o benefício de 2 Ex-tarifários

obteve o benefício de 2 Ex-tarifários

obteve o benefício de 2 Ex-tarifários

obteve o benefício de 2 Ex-tarifários



obteve o benefício de 1 Ex-tarifários

obteve o benefício de 1 Ex-tarifários

obteve o benefício de 1 Ex-tarifários

obteve o benefício de 1 Ex-tarifários

obteve o benefício de 1 Ex-tarifários

obteve o benefício de 1 Ex-tarifários



obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário



obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário



obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário

obteve o benefício de 1 Ex-tarifário



Projetos	de	EX-Tarifários Aprovados	nas	
Resoluções	CAMEX	em	2017

(166	EX-Tarifários)



Resolução nº 18 de 17 fevereiro de 2017
Validade até 31 de dezembro de 2018

Empresa NCM EX Descrição
NETFLIX 8471.49.00 006 Servidor de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 64 terabites, em

8 discos rígidos de 8 terabites cada, dotado de 2 fontes de alimentação de 800W...

NETFLIX 8471.49.00 007 Servidor de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 13,44 terabites,
dotado de 2 fontes de alimentação de 750W...

NETFLIX 8471.49.00 008 Servidor de conexão aberta com 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 240 terabites,
em 24 discos rígidos de 10 terabites cada, dotado de 2 fontes de alimentação de 800W...



Resolução nº 19 de 17 de fevereiro de 2017
Validade até 31 de dezembro de 2018

Empresa NCM EX Descrição

BEMIS 8479.50.00 113
Robô para automação de processo (IML- In mold labelling), para colocação de rótulos dentro de
moldes de injeção tipo sanduiche (stack mold) com até 6+6 cavidades e para retirada simultânea do
produto fabricado...

CERAMUS
(ELIENE)

8419.39.00 102
Secador vertical automático a gás metano ou GPL, para processo de secagem contínuo de pisos e
revestimentos cerâmicos prensados, com planos metálicos para suporte dos produtos a serem
secos...

HARIBO
(BRASPORT)

8422.30.29 372 Máquina automática para dosar e pesar balas... entre 20 e 500 gramas...

HARIBO
(BRASPORT)

8422.40.90 662 Máquina automática para encaixotar, bolsas flexíveis de balas tipo gelatina...entre 100 a 350
gramas...

JET PRIVE 8502.39.00 001
Mini-usina a base de Célula a Combustível de Ácido Fosfórico que converte gás natural em energia
elétrica e térmica, capaz de gerar 440 Kw de potência elétrica, eficiência energética de até 90%...

MERCATÓRIA
(DOGANA)

8457.10.00 289
Centros de usinagem tipo portal com comando numérico computadorizado - CNC, com mesa de
1800 x 1300mm e capacidade máxima de 4.000kg, com curso em X, Y e Z de 1600, 1200 e
700mm...



Empresa NCM EX Descrição

MONDELEZ 8441.30.90 055
Máquinas automáticas armadoras de caixas de papelão, com dispositivo de inserção de
produtos nas caixas, acionadas por servo motores programáveis e painel de controle
com tela sensível ao toque (“touch screen”), dotadas de 2 canais de entrada...

PORTOBELLO 8474.80.90 119
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de
prensagem igual a 75.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm, força máxima do
extrator de 150kN, distância entre a bancada e a travessa móvel de 875mm...

RAZAC
(INFRAVIAS)

8479.10.90 060
Máquina autopropulsada sobre rodas, com controle automático (PLC), para
demarcação de linhas e pinturas viárias, com amortecedores antivibratórios,
motor a diesel, braço telescópico para acoplamento de pistolas automáticas...

TOYOTA 8461.50.20 021
Cortadora de precisão microprocessada, com sistema de corte linear, com velocidade de
rotação do disco de corte de 200 rpm a 5000 rpm com incrementos de 50 rpm, com corte
automático mediante comando...

TOYOTA 9024.80.19 005
Equipamento de teste para avaliação de fixação da pintura em amostras por meio de
fricção, dotado de 6 braços de fricção com amplitude do movimento de 120mm e
velocidade aproximada de 30 vezes por minuto...

TOYOTA 9024.80.90 031
Equipamento para realizar testes de impacto para medir a temperatura de fragilidade de
plásticos, borrachas e materiais para isolamento elétrico de fios, com faixa de trabalho de
-70o.C à temperatura ambiente...



Resolução nº 27 de 29 de março de 2017
Validade até 31 de Dezembro de 2018

Empresa NCM EX Descrição

TOYOTA 9032.89.29 042

Aparelho computadorizado, com fonte AC e/ou DC, para mapeamento, diagnóstico,
medição de até 5000 canais com taxa de aquisição de 10μs à 1s, com valores
intermediários de 0,02ms; 0,05ms; 0,1ms; 0,2ms; 0,5ms; 1ms; 2ms; 5ms; 10ms; 20ms;
50ms...



Resolução nº 28 de 29 de março de 2017
Validade até 31 de dezembro de 2018

Empresa NCM EX Descrição

PORTOBELLO 8474.20.10 029
Moinho modular horizontal para moagem de matéria-prima para produção de pasta cerâmica em
ciclo contínuo com capacidade total para 60.000 litros, e capacidade efetiva de 54.500 litros,
potencia instalada 400KW, peso do cilindro 29.500kg...

TOYOTA 9027.30.20 041
Espectrofotômetros portáteis para medição de cores , com 3 ângulos de medição simultâneos (25o,
45o, e 75o), com 11 tipos de iluminantes( A,C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12) com
desvio padrão do valor de cromaticidade dentro de 0,05...

TOYOTA 8479.50.00 114
Robô industrial com capacidade de carga igual ou superior a 100kg, constituído por 2 (dois) braços
mecânicos de 4 ou mais graus de liberdade por braço, com fixações distintas, painel de controle e
painel portátil de programação...

UNIKA
(RAZAC) 8424.89.90 285

Combinações de máquinas automáticas para envernizar e secar folhas metálicas (flandres, cromada
ou de alumínio) de formato mínimo de 510 x 710mm e máximo de 1000 x 1220mm, espessura
entre 0,14 e 0,50mm...

UNIKA
(RAZAC) 8443.13.90 053

Impressoras tipo offset, alimentadas por folhas metálicas (flandres, cromada ou de alumínio) de
formato mínimo de 510 x 710mm e máximo de 1000 x 1200mm, espessura entre 0,12 e 0,40mm,
com velocidade máxima de produção de até 10.000 folhas/h...

KRONA
(DOGANA) 8477.10.91 014

Máquina rotativa, vertical, de comando numérico, para moldar, por injeção, peças em PVC rígido,
dotada de mesa rotativa com diâmetro de 1520mm, com força máxima de fechamento
1500kN, peso máximo de injeção de até 447g...

FEDERAL MOGUL 8479.89.99 228
Equipamento, automático, para furação profunda em peças metálicas, com medidas de furação de 2
a 6mm de diâmetro com tolerância de ± 0,1mm, de 450mm de profundidade com tolerância de
±0,4mm...

IMPACTA 8443.39.90 006
Máquina para estampagem a quente em tubos cilíndricos, de plásticos ou laminados, com ou sem
tampa, com diâmetro de 13,5 a 60mm e comprimento de 40 a 250mm, com velocidade de até 120
peças/minuto, temperatura de estampagem máxima de 300°C...

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 671
Máquina automática, com controlador lógico programável (CLP) e tela sensível ao toque, para
carregamento de produtos em caixa de papelão tipo “RSC”, com dimensões máximas de
600x400x400mm e capacidade de até 30 ciclos/minuto...

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 672
Máquina automática construída em monobloco, com controlador lógico programável (CLP) e tela
sensível ao toque, para formação, fechamento de abas e carregamento de produtos em caixas de
papelão do tipo “RSC”...



Resolução nº 38 de 05 de maio de 2017
Validade até 31 de Dezembro de 2018

Empresa NCM EX Descrição

FEDERAL MOGUL 8479.89.99 206
Equipamento automático para limpeza de peças metálicas usinadas, por meio de vibração, com
frequência de oscilação ajustável de 120 a 600 Hz, dotado de mesa vibratória com capacidade para
peças de até 25kg...

NETFLIX 8471.49.00 007 Servidor de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 13,44TB a
14,24TB, dotado de 2 fontes de alimentação...

TOYOTA 8460.40.99 001
Equipamento para polimento de corpo de prova com 2 postos de polimento e velocidade variável
de 0 a 500 RPM, com motor de ¾ HP para operação simultânea de ambos os discos e timer de
operação, controlado por microprocessador...

VAMA 8457.10.00 303
Centros de usinagem vertical tipo portal "Gantry" para usinagem de metais, com comando
numérico computadorizado (CNC), para fresar, perfurar, rosquear e mandrilar, com capacidade de
usinagem com 5 eixos controlados simultaneamente...



Resolução nº 51 de 05 de julho de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição

BEMIS 8443.19.90 132
Impressora de Rotogravura com velocidade máxima de trabalho de até 350m/minuto e largura de
impressão de até 750mm, dotada de 10 colunas de impressão acionadas por motores independentes
com troca rápida de serviço...

BEMIS 8477.10.99 065
Injetora, de ciclo rápido, para fabricação de peças plásticas de parede fina, com 500t de força de
fechamento hidráulico aplicada no centro das placas móvel e fixa, com sistema de centralização da
placa intermediária para molde do tipo sanduiche...

BEMIS 8477.80.90 416
Máquina automática para produção de bolsas flexíveis a partir de filmes plásticos laminados e
impressos, nos formatos compreendidos entre 280 a 800 mm de altura e 220 a 600 mm de largura e
com dobra lateral de até 100mm...

BEMIS 8477.80.90 417 Máquina automática para produção de bolsa flexíveis do tipo “stand-up pouches”, à partir de filmes
plásticos laminados e impressos, com capacidade de produção máxima de 240 ciclos por minuto...

CERAMUS 8428.90.90 420
Máquinas paletizadoras automáticas, tipo portal, para caixas de embalagens com revestimentos
cerâmicos, com pinça de carga robotizada com rotação de 270° e com capacidade de carga de
250kg, para movimentação...

CERAMUS 8474.80.90 121 Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de fechamento
de prensagem igual ou superior a 35.000 kN, distância livre entre colunas de 1.750mm...

CROMOTRANSFER 8479.81.90 116
Máquina automática para recuperação de matrizes de impressão serigráfica, com a remoção das
tintas residuais e decapagem de sua emulsão fotosensibilizada, com altura máxima até 1200 mm e
comprimento máximo até 3000 mm...

FEDERAL MOGUL 8479.89.99 265 Máquina automática para inserção de sódio em válvulas de ocas para motores de combustão
interna, com ciclo estimado de 7 segundos por peça, capacidade de inserção de até 1 grama...

FUJICOM 9018.90.10 025
Sistemas para processamento de sangue total, coletado de doador de sangue, separando os
hemocomponentes concentrados de hemácias, plasma fresco e plaquetas Intermediárias, de forma
totalmente automática em um único ciclo de centrifugação...



Empresa NCM EX Descrição

HAVER BOECKER 8428.90.90 285
Máquinas para posicionamento, abertura e aplicação de sacos valvulados, em ensacadoras
rotativas, com ajustes para diferentes tamanhos de sacos, com controlador lógico programável
(CLP) e com capacidade igual ou superior a 800sacos/h...

IMPACTA 8443.19.90 131
Máquina para impressão digital em tubos plásticos cilíndricos com diâmetro de 25mm até 50mm e
comprimento de 90mm até 210mm, composta por sistema de impressão por jato de tinta de 7
cabeças...

IRMÃOS SCHUR 8438.50.00 225
Máquinas para formar nuggets, hamburguers e steaks de frango ou de carne através de sistema de
tambor rotativo com velocidade de até 30rpm, incluindo sistema de acionamento do tambor por
servomotor...

MAREL STORK 8423.30.11 005 Formadoras automáticas de porções, para fazer peso fixo, com capacidade para formar/agrupar de
18 a 24 porções ou batch/min, com peso final de 100g a 2kg/batch...

MAREL STORK 8423.30.11 006
Máquinas para pesagem automática de produtos frescos ou congelados, para produção de "batches"
(porções/lotes) de peso fixo, com capacidade para formar/agrupar de 12 a 25porções ou
batch/min...

MAREL STORK 8423.30.11 010
Equipamentos de pesagem de aves, com autocalibragem digital compostos por duas rodas a 6 ou 8
polegadas interconectadas através de 4 engrenagens e com sensor para compensação eletrônica de
vibração, com capacidade de até 14.000 aves/hora...

MAREL STORK 8428.39.90 099
Equipamentos de transferência automática entre linhas, montados sobre um eixo único e com
carregadores montados a uma roda de transmissão para um giro de 180°, com capacidade de 7.000
aves/hora...

MAREL STORK 8438.90.00 001
Rolos para serem utilizados em máquina para porcionar ou formar massa ou músculos inteiros de
carne vermelha, carne branca, peixes ou massa de batata, com diâmetro de 300mm, espessura do
produto compreendida entre 3 e 40mm...

MAREL STORK 8438.50.00 186
Combinações de máquinas para separação de partes de frango da metade (superior) para carcaças
de 1.400 a 2.800g, com capacidade nominal de 4.200 carcaças/hora, compostas de: 1 transportador
aéreo, tipo “Heavy Duty”...



Empresa NCM EX Descrição
MAREL STORK 8438.50.00 214 Máquinas para inspeção final de aves, com 20 unidades, com dois tubos de borda serrilhada que

giram 180° por unidade, com capacidade de 13.500 frangos/hora...

MERCATÓRIA 8457.10.00 306
Centro de usinagem tipo "Gantry", com mesa rotativa com capacidade de tonelagem sobre a
mesa de 40 t, com 5 eixos simultâneos sendo (X, Y, Z, B e C), 3 eixos de deslocamento
linear...

MERCATÓRIA 8457.10.00 312
Centros de usinagem vertical com comando numérico computadorizado CNC, com mesa de 600 x
400mm e capacidade máxima de 250kg, com curso em X, Y e Z de 500, 400 e 300mm
respectivamente, velocidade do spindle igual ou superior a 24.000 rpm...

METALDYNE 8428.90.90 423
Combinações de máquinas para carga e descarga de bielas para motores automotivos em máquinas
de usinagem composta por: de 03 a 09 robôs; esteiras; sistemas de câmeras para identificação de
peças ou modelos...

METALDYNE 8457.10.00 304
Centro de usinagem para acabamento final em bielas para motores de automotivos com “spindles”
hidrostáticos de grande precisão, velocidade de 30m/min e curso de usinagem de 300mm no eixo
“Y”, velocidade de 20m/min e curso de usinagem 260mm no eixo...

METALDYNE 8457.10.00 305
Centro de usinagem para desbaste e semi acabamento de bielas para motores automotivos com 2
“spindles” multi torre para operações variadas (tee-pee, chanfro, furos e roscas), com curso de
usinagem no eixo “Y” de 300mm e no eixo “Z” de 260mm...

METALDYNE 8460.12.00 004
Retificas de duplo disco, planas e paralelas, para retificação de superfícies de bielas para motores
automotivos, com capacidade de retificar superfícies de bielas com planicidade de 50 microns com
paralelismo de 50 microns e rugosidade de 1,6 Ra...

METALDYNE 8463.90.10 108 Mesa Rotativa com 06 estações de trabalho para Craqueamento de Bielas para Motores
Automotivos com função de limpar superfície craqueada , posicionar capa da Biela...

METALDYNE 9031.80.99 833 Estação de trabalho para medição e calibragem de diâmetro, chanfros e profundidade de furos e de
profundidade da bucha de bielas para motores automotivos...



Empresa NCM EX Descrição
METALDYNE 9031.80.99 834 Estação de trabalho para medição e calibragem da espessura da manivela e da face do

pino, planicidade e simetria de bielas para motores automotivos...

METALDYNE 9031.80.99 835 Estação de trabalho para medição e calibragem da espessura, altura e perfil da face do pino e
diâmetro e posição do furo da manivela de bielas para motores automotivos.

METALDYNE 9031.80.99 836 Estação de trabalho para medição e calibragem de dobra, torção, diâmetro, posição, curvatura
dinâmica do furo da manivela, de bielas para veículos automotivos...

MONDELEZ 8422.40.90 472
Máquinas envasadoras horizontais contínuas e automáticas para refresco e sobremesas em pó, com
dosagem volumétrica para 30g ou 25g, para embalagem "tipo sachê 4 soldas" com largura de
90mm e altura variável entre 90 e 120mm...

MONDELEZ 8422.40.90 693
Máquina automática para confecção de “drops” (agrupamento de balas) em alta velocidade, com
capacidade para embrulhar 950 balas/minuto individualmente nas formas redonda, quadrada,
retangular ou oval e em ciclo contínuo formar e embrulhar...

PORTOBELLO 8422.30.29 274
Equipamentos para escolha e encaixotamento de revestimentos cerâmicos, com controle de
tamanho e planicidade automático, esteiras transportadoras, com 4 ou mais empilhadores, com
velocidade maior que 180peças/min e com paletização automática...

PORTOBELLO 8422.40.90 490
Máquinas automáticas para embalar mercadoria com película termorretrátril, com capacidade de
embalar até 60 unidades/h, podendo trabalhar com filme polietileno, poliolefínico, polietilieno de
alta densidade e polipropileno...

PORTOBELLO 8424.89.90 222
Máquinas para aplicação de esmalte compreendendo pistolas automáticas “airless” com quadro de
comando “touch screen” cabine de aço inox, rede antiexcesso de pulverização e kit de aplicação
(mangueiras e pistolas)...

PORTOBELLO 8428.90.90 260 Paletizadores automáticos robotizados, para caixas de pisos cerâmicos, com transportadores de
caixas, capacidade igual a 9 caixas/min e dimensões dos paletes igual a 800 x 1.200mm...



Empresa NCM EX Descrição
PORTOBELLO 8428.90.90 261 Máquinas automáticas para movimentação e estocagem de revestimento cerâmico, queimado ou

cru, com capacidade igual ou superior a 15.000m2/dia, dotadas de preparador de fila...

PORTOBELLO 8464.20.90 015 Máquinas calibradoras para revestimentos cerâmicos, compostas por 8 ou 10 cabeçotes de rolos
calibradores horizontais fixos e/ou oscilantes, mais 4 cabeçotes com rebolos verticais...

TERUMO BCT 9018.90.10 001
Aparelhos microprocessados para extração, circulação, separação e coleta de componentes do
sangue, de fluxo contínuo e sistema fechado, com capacidade para realizar procedimentos com
punção dupla e para administrar anticoagulante automaticamente...

TERUMO BCT 9018.90.10 006
Equipamentos para extração, circulação, separação e coleta automáticas e simultâneas de múltiplos
componentes do sangue, computadorizados, com controle, do tipo "touch-screen", das funções
automáticas, para serviço de hemoterapia...

TOYOTA 8424.89..90 270 Robô industrial para a pintura automotiva, com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de
liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 4kg, com atomizador de tinta eletrostático...

TOYOTA 8424.89.90 294
Combinações de máquinas para aplicação de composto PVC em carroceria automotiva com
capacidade máxima de até 38 carrocerias por hora, compostas de: 6 robôs industriais, cada um com
2 bicos de aplicação de composto de PVC...

TRÊS RAIZES
(BRASPORT) 8430.10.00 039 Martelo hidráulico de impacto para cravação de estacas, altura máxima de queda de 1.200mm...

UNIKA
(RAZAC) 8462.91.99 003

Combinações de máquinas, com controlador logico programável (CLP), para produção de tampas
metálicas com vedante dos tipos “pry-off” e “twist-off”, com capacidade de produção de até 5.184
tampas por minuto, composta de: 01 prensa mecânica de dupla-ação, com capacidade de 192
golpes por minuto...



Resolução nº 69 de 21 de agosto de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição
ALFA

(RAZAC) 8479.10.90 034
Máquinas varredeiras industriais automáticas de alto desempenho, dedicadas à limpeza de áreas
diversas com operador a bordo, acionadas por motor diesel, com estrutura projetada para serviços
pesados, formadas por um conjunto mecânico homogêneo...

GSI
(DOGANA) 8480.71.00 059

Moldes em aço, com dimensões entre 800 e 4.100mm (comprimento), 500 e 2.700mm (largura),
500 e 1.800mm (altura) e peso entre 15 e 65t, para confecção de peças a base de "Blenda
Poliester", por compressão a quente com temperaturas entre 120 e 200ºC...

MAREL STORK 8438.50.00 224
Máquinas para formação e porcionamento de carnes e massas diversas, com capacidade para a
formação de produtos tridimensionais, utilizando rolos formadores, com produtividade máxima de
4.500kg/h ou de 240 descargas por minuto...

METALDYNE 9031.80.99 838
Máquina automática para medir diâmetros dos olhais, maior (“crank”) e menor (“Pin”), de bielas
para motores automotivos, em 2 níveis, com tolerância de ± 0,005mm para o olhal maior, ±0,003
para o olhal menor, circularidade de 0,005, cilindricidade de 0,006...

MONDELEZ 7309.00.90 018
Recipiente IBC (“Intermediate Bulk Container”) em aço inoxidável 304 e capacidade de 2.700
litros, para utilização em misturadores IBC, armazenamento e transporte de granéis sólidos, pós e
grânulos, dotado de válvulas cone em aço inoxidável...

MONDELEZ 8422.40.90 473
Máquinas para colocação automática de sachês de refrescos em pó em caixas de cartão tipo
display, compostas de sistema de empilhamento de envelopes e encartonadeira com formação e
fechamento automático de displays...



Empresa NCM EX Descrição

MONDELEZ 8479.82.10 163
Misturador de rotação assimétrica de 360°, com intensificador de mistura, para processamento de
pós, grãos e outros materiais sólidos em recipientes com capacidades máximas de 2.700 a 3.300
litros, com ou sem recipiente para grãos...

MONDELEZ 8481.80.99 076
Estação de descarga, sem contato com produto, do conteúdo de recipientes de granéis sólidos
“IBC”, por meio de sonda de elevação em forma de cone com 480mm de diâmetro, com ou sem
células de pesagem e painel eletropneumático...

MTS 9027.80.99 310 Sensor “bluetooth” para medição de temperatura do concreto em processo de hidratação...

OMEGA 8421.21.00 066
Desconcentradores à turbina estática para filtração de vidro e minerais fragmentados carregados
eletricamente, desidratação automática do lodo no reuso de água, controlado por comando lógico
programável (CLP), com capacidade de 20 a 250.000 l/h...

NETFLIX 8471.49.00 008 Servidores de conexão aberta com 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 240TB, em
24 discos rígidos de 10TB cada, dotados de 2 fontes de alimentação...

PORTOBELLO 8464.90.90 110
Máquinas para esquadrejar e biselar revestimento cerâmico sem a utilização de água, com
capacidade produtiva igual ou superior a 11.400m²/h, com transportador de alimentação de
6.000mm...



Resolução nº 78 de 21 de setembro de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição
ALFA 

(RAZAC) 8479.89.99 029
Máquina lavadora acionadas a bateria, com sistema de lavagem e secagem unificado utilizando um
par de escovas cilíndricas ou um par de escovas planas, tanque de 225 litros para recuperação de
água suja...

CASTROLANDA 8419.89.20 006
Equipamentos contínuos de estufas para cozimento, defumação e resfriamento de produtos cárneos,
com capacidade de 12 gaiolas cozinhando e 12 gaiolas no resfriamento, aquecimento a vapor e
resfriamento com amônia...

MAUSER
(RAZAC) 8479.89.99 028

Combinação de máquina para produção de tampas e fundos de tambor metálico, com capacidade
nominal de 800 peças/horas, composta por: um desempilhador duplo de discos; um alimentador
com ventosas...

MERCATÓRIA
(DOGANA) 8457.10.00 320

Centro de usinagem vertical 6 eixos para usinagem de metais, de alta velocidade, com comando
numérico computadorizado (CNC), para fresar, perfurar, rosquear e mandrilar, curso do eixo X
igual 1.650mm, curso do eixo Y igual a 750mm...

TOYOTA 8462.29.00 235
Combinações de máquinas para o processo de união de painel interno e painel externo de peças de
veículos automotores, por meio do processo de grafagem por roletes ("roller hemming") compostas
de: 4 robôs...

TOYOTA 8479.50.00 428
Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo das portas
laterais (dianteira e traseira), não simultaneamente, de veículos automotores com processo de
aplicação de massa de calafetação...

TOYOTA 8479.50.00 429
Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo do capô de

veículos automotores, com processo de aplicação de massa de calafetação, processo de grafagem
por roletes ("roller hemming")...

TOYOTA 8479.50.00 427
Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo da porta
traseira e/ou da tampa do porta-malas, não simultaneamente, de veículos automotores, com
processo de aplicação de massa de calafetação...

TOYOTA 8515.21.00 158 Combinações de máquinas para soldagem de peças de veículos automotores, compostas de: 1 ou 2
robôs, sendo cada robô com capacidade de carga igual ou superior a 100kg...



Resolução nº 81 de 17 de outubro de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição
FEDERAL MOGUL 8460.39.00 032

Máquina para afiar brocas com comprimentos acima de 140mm e diâmetro entre 2 e 20mm,
dotada de 2 discos de afiação com rebolos oscilantes de duplo abrasivo e de suporte de apoio para
o posicionamento de brocas nos ângulos corretos...

ILLUMINA 9027.50.90 117
Aparelhos automatizados de bancada para amplificação, sequenciamento e análise de amostras
com capacidade de gerar entre 15 Gb e 120Gb por corrida por meio da tecnologia SBS –
sequenciamento por síntese...

M3 HEALTH 8479.89.99 044
Equipamento para limpeza de peças metálicas, em ambiente a vácuo, utilizando como meio de
limpeza hidrocarbonetos ou solventes a base de álcool modificado, com câmara de aço inoxidável
dotada de armação para cesto...

MERCATÓRIA 8456.30.19 043
Máquinas-ferramenta para cortar, por eletroerosão a fio, peças metálicas com peso igual ou
superior a 500kg, imersas em meio líquido, com dimensão da mesa de trabalho igual ou superior
a 640 mm x 540mm com inserção automática do fio...

PORTOBELLO 8419.39.00 095
Secadores verticais para secagem de revestimentos cerâmicos prensados, com largura útil dos
cestos de carga igual a 2.300mm, profundidade útil dos cestos de 1.350mm, com 33 cestos, sendo
cada cesto com 11 planos de carga, totalizando 363 planos de carga...

PORTOBELLO 8474.20.10 030
Moinho modular horizontal para moagem de matéria-prima para produção de pasta cerâmica em
ciclo contínuo com capacidade total para 60.000 litros, e capacidade efetiva de 54.500 litros,
potência instalada 400kW...

RAZAC
(AVON) 8428.39.90 171

Equipamentos automáticos para transporte vertical e horizontal de caixas (sistema de
armazenamento e recuperação de pedidos AS/RS), com capacidade de processamento de até 1.200
caixas/hora, dotados de 6 elevadores...

SOCIEDADE ALFA 8479.10.90 062
Máquina varredeira autopropelida à diesel, com operador a bordo, com caçamba basculante com
copacidade de 850 litros, sistema de filtragem com 4 estágios, faixa de limpeza da escova principal
de 127 cm e com a escova lateral...

SOCIEDADE ALFA 8479.10.90 063
Máquinas varredeiras autopropelidas, com operador a bordo, com caçamba basculante com
capacidade igual ou superior a 310 litros, sistema de controle de pó com 3 estágios de filtragem,
faixa de limpeza da escova principal igual ou superior a 91cm...

TUPY 8474.80.99 123
Equipamentos para produção de moldes e machos de areia a partir de modelos virtuais
tridimensionais, por meio da deposição sequencial e aglutinação seletiva de camadas de areias,
com caixa de impressão de dimensões úteis de 1800 x 1000 x 700mm...



Resolução nº 90 de 13 de novembro de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição
BAGLEY
(ARCOR) 8438.10.00 175

Combinações de máquinas para preparação e aplicação de creme entre e sobre biscoitos
(sanduiche), com capacidade de até 300 filas de 24 biscoitos por minuto, compostas de: módulo de
recepção de metades de biscoitos...

BEMIS 8419.89.99 214
Autoclaves horizontais estáticas tipo túnel, rotativo e agitação longitudinal, com capacidade de 1
cesto, para esterilização com tratamento térmico de embalagens diversas em vidros, latas ou
flexíveis, com tempo por ciclo de até 3 horas...

BEMIS 8477.80.90 441
Combinação de máquinas controlada por “CLP” para tratamento de filmes plásticos de largura
máxima de 610mm, com velocidade de produção operacional de 180m/min, composta por: 1
cilindro em aço inoxidável de 610mm de diâmetro...

FLORISA 8451.40.29 002 Máquinas para tingimento de tecido em corda única, com velocidade máxima de 450m/min e
temperatura de processamento de até 143°C...

IBRAFLEX
(DOGANA) 8477.20.10 206

Maquinas para extrusão continua de chapas flexíveis a base de poliuretano e poliéster para
produção de até 5 m/min de correias transportadoras monocamada com dentes transversais para
tração positiva, com largura útil de 1300 mm (após corte)...

ILLUMINA 9027.50.90 118 Aparelho automatizado para amplificação, sequenciamento e análise de amostras com capacidade
de gerar até 6.000 Gigabases de dados por corrida por meio da tecnologia SBS...

ITRON 8479.89.99 210 Máquina de montagem automática de turbina para medidores de água, com capacidade para 1.000
turbinas por hora, integrada por CLP e controlada por Painel Proface HMI LCD...

MAREL STORK 8438.50.00 057 Máquina de montagem automática de turbina para medidores de água, com capacidade para 1.000
turbinas por hora, integrada por CLP e controlada por Painel Proface HMI LCD...

MERCATÓRIA
(DOGANA) 8457.10.00 325

Centros de usinagem vertical tipo portal "Gantry" para usinagem de metais, de alta velocidade,
com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, perfurar, rosquear e mandrilar, com
capacidade de usinagem em 5 eixos...

MERCATÓRIA
(DOGANA) 8457.10.00 326

Centros de usinagem verticais de dupla coluna para usinagem de peças metálicas, com comando
numérico computadorizado - CNC, com 3 eixos controlados simultaneamente em modo de
operação automática, para furar, mandrilar, alargar, interpolar, fresar...



Empresa NCM EX Descrição
MERCATÓRIA

(DOGANA) 8501.52.90 011 Motofusos para usinagem de produtos ferrosos e não ferrosos com portaferramentas, rotações entre
1000 e 60.000 min-1, potências entre 300 - 3000W, torques entre 8.82 e 113Ncm...

METALDYNE 8428.90.90 423
Combinações de máquinas para carga e descarga de bielas para motores automotivos em máquinas
de usinagem composta por: de 02 a 09 robôs; esteiras; sistemas de câmeras para identificação de
peças ou modelos...

MONDELEZ 8438.20.19 068
Combinação de máquinas para formatação e resfriamento, em fluxo contínuo, de balas duras por
meio da estampagem de cordões de massa de açúcar, com capacidade de produção de até
1.500kg/h...

MTS 9031.80.99 605 Transdutores lineares de posição, magnetostritivos utilizados na medição de deslocamentos ou
nível, com curso máximo de medição menor ou igual a 10.060mm...

MTS 9031.80.99 606 Transdutores lineares de posição, resistivos utilizados na medição de deslocamentos, com curso
máximo de medição menor ou igual a 3.000mm...

NEO RODAS 9024.10.90 001 Máquina de teste de fadiga em curva (teste de flexão rotativo) em rodas de veículos automotores
com cargas de teste de 5-10-12-16KNm (momento máximo) e 0,2-05-0,5-0,7KNm...

NEO RODAS 9031.10.00 097
Máquina automática, de alta precisão, para balancear e medir rodas de aço e de liga leve de
veículos automotores de passeio, com capacidade de processar até 330 rodas/h, velocidade do fuso
de 60 a 300rpm...

NEO RODAS 8479.89.99 305
Simulador de rodagem e medição de performance de rodas e pneus de veículos automotores com
diâmetros de 350 a 1400mm, dotado de tambor com velocidade máxima de giro de 130km/h e
variação de velocidade e frenagem...

NETFLIX 8471.49.00 006
Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento compreendida
entre 64TB e 70TB, em 8 discos rígidos de 8TB cada, com ou sem disco SSD, dotados de 2 fontes
de alimentação...

PORTOBELLO 8464.90.90 110
Máquinas para esquadrejar e biselar revestimento cerâmico sem a utilização de água, com
capacidade produtiva igual ou superior a 11.400m²/h, com transportador de alimentação
de6.000mm, unidade para girar a 90°...



Empresa NCM EX Descrição
PORTOBELLO 8474.80.90 125

Combinação de máquinas para transformação de argila em pó cerâmico micronizado com sistema
de separação e vazão de pó e capacidade de processamento igual ou superior a 15t/h de micro
granulado, composta por: Granulador horizontal contínuo...

PORTOBELLO 8464.20.90 119
Centro de usinagem com controle numérico, com 5 eixos interpolado, para
peças de dimensão máxima de 4.500 x 2.500 mm, com curso do eixo Z de 650 mm, velocidade
máxima nos eixos x, y e z de 60,70 e 80mm/min...

PORTOBELLO 8419.39.00 111
Combinação de máquinas para secagem de pó cerâmicos com capacidade de processamento de até
30 t/h composto por: secador horizontal contínuo de leito fluidizado com corpo em forma de túnel
oscilante dotado de gerador de ar quente...

PRYSMIAN 8428.90.90 443
Equipamento para alimentação de preforma (bastão de vidro), em forno de torre de estiramento
para fabricação de fibra óptica, com movimentação em três eixos (vertical, horizontal e
profundidade), com curso vertical de 3500 mm...

PRYSMIAN 8475.21.00 001
Resfriador em forma tubular de corpo em aço inoxidável bipartido com cavidades para circulação
de liquido refrigerante, com acionamento pneumático de abertura/fechamento, orifício de injeção
de gases e canal interno de 6 mm , com comprimento de 2 metros...

PRYSMIAN 9018.20.90 012
Equipamento irradiador de luz ultravioleta para polimerização de resina foto curável com potência
600 W/pol 2, com ignição do bulbo de 10 polegadas por ar ionizado, refletor de foco centralizado e
fonte de alimentação de 10,8 Kva...

PRYSMIAN 8475.21.00 002
Dispositivo para aplicação de resina foto curável, com base em aço inoxidável dotada de cavidades
para circulação de liquido de aquecimento, com componentes para homogeneização da resina e
auto centralização do filamento vítreo de 125 microns...

PRYSMIAN 8514.40.00 004
Gerador de indução, com painel elétrico e caixa de ligação remota com bobina de 12 espiras de
diâmetro 200 mm para aquecimento e amolecimento de bastões de vidro (preforma) em processo
de torre de estiramento para fabricação de fibra óptica...

PRYSMIAN 8475.21.00 003
Equipamento para realizar a torção da fibra óptica na fase de estiramento, composto por conjunto
eletromecânico que promove o ciclo de torção através de contato tangencial em polia plana, numa
faixa de frequência de 2,5 à 6,0 Hz...

PRYSMIAN 8479.89.99 300
Bobinador duplo para acondicionamento de fibra óptica em bobinas, com controle automático de
passo de espalhamento com precisão de 0,1mm , velocidade máxima de 2500 m/min, com
transferência automática entre as bobinas...



Empresa NCM EX Descrição
PRYSMIAN 8479.89.99 301

Equipamento para tracionamento de fibra óptica em sentido vertical em torre de estiramento,
composto por polia motorizada de 1 metro de circunferência , velocidade máxima de 2500 m/min
com precisão de 0.01 % e variação de 0,05%...

PRYSMIAN 9031.49.90 366
Equipamento para medição de diâmetro, circularidade, tensão, torção e detecção de bolhas de ar
no filamento vitreo nú em processo de estiramento de fibra óptica, com amostragem de 2500
medições por segundo...

PRYSMIAN 9031.49.90 365
Equipamento para medição óptica, de difração por laser, de revestimento em fibras ópticas com
diâmetros de 50 à 400 microns e tolerância de ±0.15%, com 5 eixos de detecção para oscilações
dimensionais...

PRYSMIAN 9018.20.90 013
Equipamento irradiador de luz ultravioleta emitida por LED para polimerização de resina foto
curável com pico de irradiação de 12 à 20W/cm² e comprimento de onda nas faixas de
385/395/405nm e com refletor de foco centralizado...

PRYSMIAN 9027.80.99 320 Equipamento para repasse e/ou ensaio de resistência de fibras ópticas à tensão mecânica por meio
da aplicação de uma carga equivalente de 3,0 à 20,0 N em velocidade de até 2500 m/min...

PRYSMIAN 9031.49.90 367
Equipamento para medição óptica micrométrica, de alta velocidade, para diâmetros de 0,04 a 6,00
mm, com ciclo de 16.000 amostras/segundo, repetibilidade de ±0,03µm, com controlador, unidade
de expansão, unidade Ethernet , painel de display...

RAZAC
(SILOXANO) 8421.39.90 065

Unidade Funcional para remoção de siloxano contido em gases gerados pela decomposição de lixo
urbano (BIOGÁS), para aplicações de bioenergia, compostas de: 4 tanques de inox com conteúdo
filtrante, cada um com capacidade de até 8m3;...

RAZAC 8479.89.99 923
Separadores balísticos para classificação de materiais leves de diferentes frações (embalagens
leves, papel, papelão, filme e recipientes plásticos) com capacidade de produção compreendida
entre 3 e 10t/h...

RAZAC 8479.89.99 924
Separadores balísticos para classificação de resíduos mistos em obras e também em resíduos de
embalagens leves, papel, papelão, domésticos RSU (resíduos sólidos urbanos) e industriais, com
capacidade de produção compreendida entre 7 e 28t/h...

SCHADEK 8454.30.10 075
Combinações de máquinas para fundição de alumínio ou magnésio, compostas de: máquina
horizontal com controle lógico programável para fundição, sob pressão, por meio de tecnologia de
injeção multi-etapas...



Empresa NCM EX Descrição
SINTER

(BRASPORT) 8479.89.11 096 Prensa automática vertical para sabonetes com peso compreendido entre 75 e 200g...

SKYJACK 8427.20.90 195
Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, braço articulado ou telescópico, com ou sem jib,
acionadas por motor a combustão interna, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas,
com tração nas 4 rodas...

SKYJACK 8427.10.90 130
Plataformas elevatórias tipo tesoura, mastro vertical ou braço articulado, com ou sem jib, acionadas
por motor elétrico, com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento,
autopropelidas sobre rodas mesmo quando elevadas...

TAMBASA
(RAZAC) 8428.30.90 172

Equipamento automático para armazenamento, transporte vertical e horizontal de caixas
(estocagem e recuperação de artigos), com capacidade de processamento de até 600 caixas/hora,
dotado de 2 elevadores de duplo nível, 30 carrinhos...

TEXTIL SOLUTIONS
(LOTHUSCARGO) 8451.40.29 006

Maquinas para lavar e tingir peças de roupas prontas, equipadas com pré-centrifuga
com velocidade variável do cesto interno de 0 a 100RPM (mínimo), controlada por inversor de
frequência, com capacidade de 60 a 510 kg de roupa...

TOYOTA 8428.90.90 439 Robôs industriais para movimentação de peça entre os equipamentos, com movimentos orbitais de
3 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 1kg...

TOYOTA 8426.19.00 001
Pórticos aéreos para movimentação de peças entre operações, alimentar e desalimentar peças, com
2 ou mais eixos, sendo que os eixos X e Y com velocidade máxima de até 100m/min, controlados
por comando CNC...

TOYOTA 8460.31.00 161

Máquinas para a afiação e reafiação de ferramentas rotativas, controladas por (CNC), com 4 ou
mais eixos, para ferramentas de corte com diâmetro de até 200mm, sendo que os cursos no eixo X
de +150mm a -250mm, Y de +150mm a -200mm, Z de +200mm a -10mm, eixo C com rotação de
+90 a -90º...

TOYOTA 8460.23.00 009
Retificas cilíndricas, controlada por (CNC), com distância entre centros de até 630mm, diâmetro do
rebolo de até 350mm ou mais, diâmetro máximo da peça a ser retificada de até 70mm ou mais,
velocidade periférica do rebolo de 80m/s...

TOYOTA 8460.23.00 008
Retíficas verticais com duplo rebolo para faces de bielas, controladas por (CNC), capazes de
executar simultaneamente a retificação de ambas as faces, com diâmetro externo do rebolo de até
305mm, velocidade máxima periférica de até 1.440rpm...



Empresa NCM EX Descrição
TOYOTA 8474.80.10 046

Máquinas para fabricação de 1 ou mais machos de areia para a fundição de partes de motores para veículos
automotivos, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 30 machos de areia por hora,

TOYOTA 8459.61.00 048
Fresadoras automáticas para mancais de virabrequim, com comprimento máximo de peça igual a 610mm,
controladas por CNC, com 6 ou mais eixos controlados simultaneamente, com 2 cabeçotes, cada cabeçote
possui uma ferramenta de corte cilíndrica

TRÊS RAÍZES
(BRASPORT) 8429.40.00 040

Compactadores de resíduos sanitários ou industriais e de solos...

WABTEC 8414.80.11 001
Compressores de ar para locomotivas, refrigerado a água ou ar, trabalhando em 2 estágios de compressão,
com arranjo de 3 cilindros “W”, 2 de baixa pressão e 1 de alta pressão, projetados para trabalhar a uma
descarga máxima de pressão de 140psi

WABTEC 8607.91.00 001
Radiadores de água para arrefecimento de motores a combustão de locomotivas, com capacidade de
arrefecimento de ar compreendida entre 77,89 e 105,28° e fluxo de água de 0,57 a 1,97m³/min, montados ou
para montagem no destino (tipo CKD), com sistema de conexões por meio de ligações mecânicas sem
solda,

WALTER 8479.81.90 043
Máquinas de bioremediação para remoção de graxa e óleo de peças, construídas em polietileno de parede
dupla, com sistema de controle de temperatura a 41° ±1°C sistema integrado de aeração e filtragem, com
capacidade de 60 a 140 litros.

ZF TRW 8479.89.99 372
Combinação de Máquinas, controladas por CLP, para montagem de módulos eletrônicos EPS – “Electric
Power Steering” (Direção Elétrica Assistida) de veículos automotivos, com tempo de ciclo menor ou igual as
20 segundos por peça,

ZF TRW 8479.89.99 302
Combinação de Máquinas automáticas, controladas por CLPs, para montagem de componentes do conjunto
elétrico de potência (EPP - Electric Power Pack) de direção elétrica assistida (EPS - Electric Power
Steering) para veículos automotores, com tempo de ciclo menor ou igual a 30 segundos por peça,

ZF TRW 8479.89.99 311
Combinação de Máquinas automáticas para montagem de componente mecânico em placa eletrônica da
direção elétrica assistida (EPS – Eletrict Power Steering) para veículos automotores, com tempo de ciclo
menor ou igual as 20 segundos por peça,



Resolução nº 91 de 13 de dezembro de 2017
Validade até 30 de junho de 2019

Empresa NCM EX Descrição
DATALOGIC 8473.30.99 019

Módulos de captura de imagem para máquinas automáticas de processamento de dados ou para
leitores de códigos de barras, com recursos ópticos e eletrônicos para obtenção, processamento e
encaminhamento de imagem codificada...

ZUMM
(CRANE) 8543.70.99 166

Equipamento portátil para medição da força exercida pelas agulhas contra os trilhos em aparelhos
de mudança de via - AMV de redes ferroviárias, com gravação de dados em memória interna de 2
GB, tela LC de 64x128 pixels e interface USB...



PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE LINHAS 
DE FABRICAÇÃO USADAS-2017



Empresa Descrição da Linha

GEA EQUIP. Célula de Reparação para Tambor de Centrifugação.

MAUSER
(RAZAC)

Célula de Produção para conformação de cilindros/tambores metálicos.

MAUSER
(RAZAC)

Célula de produção de cilindros de aço

MONDELEZ Célula de produção para produzir e formatar 13.000 ton. De bala dura.



PROJETOS DE IMPORTAÇÃO DE 
MÁQUINAS USADAS EM 2017



Empresa NCM Descrição

METALAC 8462.10.11
Equipamento para estampar parafusos tipo prensa horizontal de
encabeçamento progressivo...

CAUCHO 8480.79.00 Molde para injeção de borracha

THERMO KING 8511.40.00
Motor de partida remanufaturado com pinhão... (Modelo:
8452324)

CAUCHO 8477.10.99 Máquina para moldar peças de borracha... (Modelo: V68/400)

FEDERAL MOGUL 8515.19.00 Máquina projetada para válvulas de motor...(Modelo: FW 03-200S)

LIDERUSI 8461.40.99 Geradora automatizada de engrenagens...(Modelo: G116H)

REXTEL 8480.71.00 Moldes Usados

MAUSER
(RAZAC)

8479.82.10 Máquina automática, usada, para mistura e dosagem...

ZF TRW 8480.71.00 Molde para injeção de volantes...

JOMARCA 8462.10.90
Máquina combinada automática estampadora... (Modelo KSP.
01 R marca SACMA)

TOYOTA 8424.89.90 Combinação de máquinas para pintura automotiva...

TOYOTA 8424.89.90 Robô industrial para pintura automotiva...

TUPÃ 8463.10.90 Trefila de 7 cabeças BMT... Modelo TRS7

ELDOR 8480.71.00 Moldes usados
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