
Projetos Aprovados em 2020  

EX-Tarifários – 108 Projetos 

Linhas Usadas – 03 Projetos 

     Máquinas Usadas – 08 Projetos 

EX-Tarifários nos últimos 10 anos = 1528 
2020 =108 EX Tarifários 

2019 = 105 EX Tarifários 

2018 = 251 EX Tarifários 

2017 = 166 EX Tarifários 

2016 = 131 EX Tarifários 

2015 = 124 EX Tarifários 

2014 = 193 EX Tarifários  

2013 = 181 EX Tarifários 

2012 = 128 EX Tarifários  

2011 = 141 EX Tarifários 

 



Grupo CONTERV 

Finanças 

Assessoria na obtenção de recursos 

financeiros para empresas,  em entidades 

como Bndes , Finep , DesenvolveSP , 

AgeRio  e BRDE 

 

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  



EX-Tarifários 
Projetos Aprovados 

Empresas Beneficiadas 

EM 2020  – 108 EX – Tarifário Publicados 

EM 2019 – 105 EX – Tarifários Publicados 

EM 2018 – 251 EX – Tarifários Publicados 

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 2020  – R$  41.010.497,00 

Economia Resultante em 2019  – R$  32.759.459,00 

Economia Resultante em 2018  – R$ 129.023.310,00 

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 2020 – 30 Empresas 

EM 2019 – 29 Empresas 

EM 2018 – 49 Empresas 

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  

 





Projetos de EX-Tarifários Aprovados 

nas Resoluções CAMEX em 2020 

(108 EX-Tarifários) 



Resolução nº 11 de 30 de janeiro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

DPR(TUPÃ) 8514.10.10 094 

Fornos tipo poço, de forma cilíndrica, com aquecimento elétrico e atmosfera controlada 

para recozimento e esferoidização de arames e fio máquina de aços de baixo, médio e 

alto teor de carbono, com capacidade máxima de 12 t/ciclo...  

EIC(LINEA) 8422.40.90 871 

Combinações de máquinas para formar, encher, selar e acondicionar de forma 

automática sachês de adoçante em pó em caixas de cartão tipo "display", compostas de: 

máquina automática de empacotamento vertical e contínuo de alta velocidade... 

KANJIKO 8466.93.40 004 

Gabaritos de posicionamento e fixação do painel de instrumentos de veículos 

automotores para processo de fresamento  na  região de instalação do air bag, tralhando 

com 40.000 giros por minuto... 

MONDELEZ 8438.20.90 056 

Máquinas temperadeiras para massa de chocolate, com controlador lógico programável 

(CLP), com capacidade máxima até 5.100kg/h, com trocador de calor para aquecimento 

da massa de chocolate... 

SORMA 8422.90.90 002 

Máquinas  elétricas  para embalar  frutas, legumes e verduras em sacos tubulares de 

malha de nylon, com ou sem dispensador de etiquetas  automático, com capacidade 

igual ou superior a 12 pacotes/min. 

TOYOTA 9031.80.99 022 

Equipamento para medição a laser de batimento da superfície da pista de frenagem do 

conjunto do disco de freio e cubo de freio de múltiplos modelos de veículos automotivos, 

com repetibilidade de 0,05 micrômetros, e com checagem de cor e tamanho do disco... 

TOYOTA 8457.10.00 403 

Centro de usinagem horizontal de comando numérico computadorizado (CNC) para 

usinagem de partes de bielas de motores de veículos automotivos, com tempo de ciclo 

de 108 segundos para 8 partes, com 2 eixos-árvore com distância fixa entre os centros... 



Resolução nº 14 de 19 de fevereiro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

DATACARD 8443.39.10 339 

Módulos para utilização em equipamentos de emissão de cartões plásticos para 

impressão DoD (Drop On Demand) colorida, com tecnologia a jato de tinta, com 

velocidade de impressão de até 3.500 cartões por hora...  

DATACARD 8443.39.10 340 

Módulos para utilização em equipamentos de emissão de cartões plásticos, para 

impressão colorida, com tecnologia a jato de tinta, de informações (dados, imagens, 

códigos de barras, etc.) em etiquetas e aplicação nos cartões plásticos... 

DOOSAN 8413.50.10 044 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão nominal de 21.0mpa, fluxo máximo de 

180.3l/min e potencia maxima de 44.5kw. 

DOOSAN 8413.50.10 045 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 34.3mpa, deslocamento 

volumetrico de 106cm3 /volta, fluxo máximo de 191l/min e potencia maxima de 89kw. 

DOOSAN 8413.50.10 046 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 21mpa, deslocamento 

volumetrico de 44cm3 /volta. 

DOOSAN 8413.50.10 047 

bomba volumétrica alternativa de pistões axiais, fluxo variável para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão nominal de 34.3mpa, deslocamento 

volumétrico de 212cm3/rotação e potência de 101kw. 

DOOSAN 8413.50.10 048 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 34.3mpa, deslocamento 

volumetrico de 123cm3 /rotacao, fluxo máximo de 228l/min... 

DOOSAN 8413.50.10 049 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 17.5mpa. 

  

DOOSAN 8413.50.10 050 

Bomba volumétrica alternativa de pistões axiais, fluxo variável para acionamento 

hidraulica em circuito fechado, com pressão nominal de 26mpa. 

  

DOOSAN 8413.50.10 052 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 35mpa, deslocamento 

volumetrico de 200cm3 /rotacao, fluxo máximo de 355l/min e potencia maxima de 243kw. 

  



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8413.50.10 051 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 35mpa, deslocamento 

volumetrico de 162cm3 /volta, fluxo máximo de 315l/min  e potencia maxima de 202kw. 

DOOSAN 8413.50.10 054 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão nominal de 34.3mpa, deslocamento 

volumetrico de 140cm3/ fluxo máximo de 247l/min e potencia  maxima de 160kw. 

DOOSAN 8413.50.10 055 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão nominal de 31.4 mpa (320 kgf/cm2), 

deslocamento volumetrico de 117cm3/, fluxo maximo de 206.5l/min e potencia de 98kw. 

FRIMESA 8438.50.00 357 

Equipamentos de enformagem e desenformagem de presunto, com capacidade de 4 

toneladas por hora, com unidade de carga e descarga de formas, módulo de 

desenformagem automático, túnel de lavagem contínua de formas e unidade... 

KANJIKO 8479.89.99 196 

Gabaritos de posicionamento e fixação de painel de instrumentos de veículos 

automotores para processo de soldagem, por vibração, de retentor na região de 

instalação do air bag, com 80 a 120 ciclos de trabalho por segundo... 

SHW 8413.91.90 038 

Anéis de admissão da bomba de óleo veicular, manufaturados em aço AISI52100 

(100CR6), com geometria específica para deslocamento das aletas, com tolerância de 

diâmetro de 0,02mm, batimento entre os diâmetros de 0,010mm... 

SHW 8413.91.90 039 

Aletas da bomba de óleo veicular, manufaturado em aço AISI52100 (100CR6), com 

geometria específica para atendimento das especificações de pressão de óleo, como 

também de durabilidade, com tolerância de 0,04mm de espessura entre raios... 

SORMA 8422.40.90 877 

Equipamentos para embalar frutas e tubérculos de pesos diversos e préprogramáveis 

com capacidades de produção entre 15 e 80 pacotes por minuto, dependendo da 

configuração, com ou sem unidade de impressão de dados... 

STERIFARMA 9019.20.90 017 

Dispositivos portáteis, manuais e não invasivos,  para a desobstrução das vias aéreas 

superiores de adultos e crianças,  com peso superior a 22 libras (10 quilos), com válvula 

unidirecional antisufocamento e dotados de 1 máscara para utilização pediátrica... 



Empresa NCM EX Descrição 

MONDELEZ 8438.20.19 087 

Conjunto para inclusão de agregados e pulverização de massa, contendo até 40% de 

manteiga de cacau, para a produção de chocolates convexos ocos, com capacidade de 

processar 16 moldes por minuto ou até 2.500kg/hora... 

SORMA 8422.40.90 882 

Máquinas elétricas para embalar  frutas, legumes e verduras em sacos tubulares de 

malha de plástico ou outros materiais, com ou sem dispensador de etiquetas  automático, 

com capacidade igual ou superior a 12 pacotes/min.  

WELTTEC(DOGANA) 8443.39.10 343 

Maquinas para gravação de quadros para estamparia textil,  a jato de tinta,  para 

gravação de telas de impressao serigrafica, com resolução de 720/1440dpi,  com 

conexao para a equipamento de processamento de dados... 

Resolução nº 30 de 01 de abril de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

NETFLIX 8471.49.00 022 

Servidores com 1U de altura, com capacidade de armazenamento compreendida de 

70TB (terabites), em 8HDD (discos rígidos) de 8TB cada e 6 discos SSD, dotados de 2 

fontes de alimentação de 250W. 

Resolução nº 39 de 04 de maio de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

BEMIS DO BRASIL 9031.49.90 465 

Equipamentos ópticos para inspecionar a qualidade de impressão para processos 

contínuos com velocidade de até 1.000m/min, em máquinas alimentadas por bobinas de 

materiais transparentes, opacos e metalizados com largura de até 1200mm... 

BEMIS DO BRAIL 9031.49.90 466 

Equipamentos ópticos para inspecionar a qualidade de impressão para processos 

contínuos com velocidade de até 1.000m/min, em máquinas alimentadas por bobinas de 

materiais transparentes, opacos e metalizados... 

DOOSAN 8413.50.10 056 

Bombas volumétricas alternativa de pistões axiais, fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com pressão nominal de 28 Mpa, vazão de 132 l/min e 

potência de 33.5 Kw. 

DOOSAN 8429.51.99 037 

Pás-carregadeiras, autopropulsadas sobre rodas, transmissão automática, equipadas 

com motor diesel, potência nominal de 294kw (394hp) a 2100rpm SAE j1995, peso 

operacional de 31.125 kg, caçamba dianteira com capacidade de 5,4m³... 

FEDERAL MOGUL 8454.30.90 081 

Máquinas para fundir pistões automotivos solidificados, por meio de processo de 

fundição por gravidade na posição vertical ou horizontal, com capacidade de fundir 02 

pistões por ciclos e  com descarregador  automático  e CLP. 

FLORISA 8451.40.10 013 

Máquinas modulares e componíveis para executar processos de lavação de tecidos 

abertos em fibras naturais e sintéticas após tingimento ou estampa tradicional e digital, 

cada módulo é constituído por um tanque com duplo tambor em forma de estrela... 

INGETEAM 8414.59.90 036 

Ventiladores radiais com potência de 1Kw e 3400RPM, com controle integrado, dotado 

de rotor e hélices de pás curvas em alumínio, montado em estrutura metálica especifica e 

customizada para montagem exclusiva do equipamento no sistema de ventilação... 

Resolução nº 40 de 04 de maio de 2020  

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8414.59.90 037 

Ventiladores  radiais, até 170W, com controle integrado, com rotor e hélices com pás 

curvas, montado em estrutura especifica e customizada, para montagem exclusiva do 

equipamento no sistema intercambiador de calor... 

MERCATÓRIA 8466.93.20 018 

Mesas giratórias de configuração vertical,  com ou sem servo motor,  para maquinas 

ferramenta, precisão angular de 2 µm em 100 mm, com freio pneumohidráulico, 

engrenagens em aço tratado e sem folgas,  excentricidade axial de 6/3 µm... 

STINORLAND 8479.90.90 303 

Amortecedores "Dampers" de oscilações de painéis fotovoltaicos, usados 

exclusivamente em seguidores  solares de um eixo "Trackers, comprimento estendido 

máximo aproximado de 1119mm, comprimento comprimido de 738mm... 

STINORLAND 8479.90.90 304 

Unidades de controle para seguidor solar, dotadas de:   gabinete de alumínio e plástico, 

com 4 furos para fixação, 6 botões de membrada, 1 botão de emergência e 6 “LED” de 

indicação de Status, 1 porta de comunicação para configuração local... 

TOYOTA 8457.10.00 422 

Centros de usinagem horizontal controlado por (CNC) para usinagem de virabrequins 

para motores automotivos, com 3 eixos com cursos dos eixos X, Y e  Z, de até 500, 125, 

460 mm respectivamente, com avanço rápido nos eixos X, Y e Z... 

TUICIAL 8441.30.90 076 

Máquinas multifuncionais para aplicação de dobra e cola em folhas de papel e cartão, 

previamente cortadas e vincadas, podendo contar com dispositivos complementares de 

acabamento e inserção e destinada à produção de pastas, envelopes, caixas simples... 

WELTTEC 8442.30.90 034 

Máquinas para gravação de cilindros por meio de tecnologia led blue-ray para cilindros 

com tamanho superior a 2200mm incluindo este limite, com circunferência superior a 

640mm incluindo este limite, para serigrafia rotativa têxtil a laser... 



Resolução nº 48 de 19 de maio de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8541.30.19 002 

Semicondutor tipo Tiristor, de 740A em 2200V, de montagem exclusiva no subconjunto 

de proteção a sobrecargas de energia em conversores de  frequência de geração eólica 

de energia. 



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8429.52.19 058 

Escavadeiras  autopropulsadas com capacidade de efetuar rotação de 360", motor diesel 

6 cilindros com potencia nominal líquida de 354kw (481hp) a 1.800rpm (saej1349), e 

potencia bruta de 354kw (481hp) a 1.800rpm (saej1995), com: - lança  6,65m a 7,7 m... 

DOOSAN 8429.52.19 055 

Mini escavadeira autopropulsada sobre rodas, com capacidade de efetuar rotação de 

360", motor diesel com potência nominal líquida de 40,8kw (54,5hp) a 2.400rpm, potência 

bruta de 42,4kw (56,8hp)a 2.400 rpm, torque máximo de 21 kgf.m... 

DOOSAN 8429.52.19 057 

Escavadeiras autopropulsada com capacidade de efetuar rotação de 360", motor diesel 6 

cilindros com potencia nominal líquida de 252kw (337.9hp) a 1.800rpm (sae j1349), e 

potencia bruta de 257kw (345hp) a 1.800rpm (saej1995), com: - lança 6,3m... 

FEDERAL MOGUL 8454.30.90 083 

Combinações de máquinas para fabricação de pistões automotivos com ou sem porta 

anel ou inserto de sal, por meio do processo de fundição por gravidade de pistões na 

posição vertical ou horizontal com capacidade de fundir 2 pistões por ciclo... 

GONÇALVES 8434.20.90 027 

Máquinas de fabricação contínua de manteiga com capacidades de produção de 1.500 

até 6.000kg/h, potências de 40 até 94kW, projetadas para produzir manteiga a partir de 

creme de leite, compostas por 3 módulos... 

INGETEAM 8504.90.4090 004 

Chaves seccionadoras tetra polares, do tipo 4P+4P, de uso em corrente continua, com 

capacidade de até 1800A em 1500Vdc, com fixação por parafusos na base, com 

montagem exclusiva em conversores estáticos de geração fotovoltaica de energia. 

Resolução nº 55 de 20 de agosto de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8504.90.40 005 

Disjuntores do tipo caixa aberta, tripolar, com acionamentos e proteções motorizados, 

com relé de proteção acoplado, com montagem padrão e "Frontal" dos barramentos de 

entrada e saída, com capacidade de 1600A em 690Vac... 

MERCATÓRIA 8479.89.99 940 

Maquinas para marcar e testar matrizes e moldes de injeção de termoplásticos com 

capacidade de pressionar, suspender, abrir e virar as matrizes e os moldes,  equipada 

com painel de controle fixo e remoto para segurança e operação... 

MERCATÓRIA 8443.19.10 063 

Impressora industrial automática de alta velocidade para impressão serigráfica plana de 

telas, com registro automático de impressão, alimentador automático de coleta frontal e 

sistema de alinhamento de folhas por câmera CCD... 

TOYOTA 8457.10.00 427 

Centro de usinagem de comando numérico computadorizado (CNC) para usinagem de 

blocos de motores automotivos, com tempo de ciclo de 204 segundos por peça, com 5 

eixos controlados simultaneamente, com curso dos eixos X, Y e Z igual a 500mm e 

alcance da rotação do eixo A de 635mm e B de 620mm... 

TOYOTA 8457.10.00 426 

Centro de usinagem de comando numérico computadorizado (CNC) para usinagem de 

cabeçotes de motores automotivos, com tempo de ciclo de 204 segundos por peça, com 

5 eixos controlados simultaneamente, com curso dos eixos X, Y e Z igual a 500mm e 

alcance da rotação do eixo A de 635mm.... 

TOYOTA 8515.21.00 191 

Unidade funcional para fabricação do reforço interno da lateral esquerda ou direita de 

carroceria de veículos automotivos composta de: 1 ou mais robôs para soldar por 

resistência com capacidade de carga máxima igual ou superior a 50kg e com 5 ou mais 

graus de liberdade, com painel de controle por robô... 



Empresa NCM EX Descrição 

NETFLIX 8471.49.00 022 

Servidores com 1U de altura, com capacidade de armazenamento 

compreendida de 70TB (terabites), em 8HDD (discos rígidos) de 8TB cada e 6 discos 

SSD, dotado de duas fontes de alimentação de 250W. 

Resolução nº 56 de 22 de junho de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Resolução nº 69 de 16 de julho de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8504.90.40 008 

Capacitores monofásicos de Filtro de harmônicas, em corrente alternada, refrigerado por 

ar, fabricado em caixa externa de alumínio, com dielétrico em filme de polipropileno 

metalizado de auto reparo, com isolamento interno por óleo vegetal... 

INGETEAM 8504.90.40 007 

Dispositivos motorizados para acionamento exclusivo nas chaves seccionadoras tetra 

polares do tipo 4P+4P, com tensão de entrada monofásica de 230Vac em 50/60Hz, 

corrente máxima de 10A com a operação realizada por meio de rede MODBUS... 

STINORLAND 8479.90.90 014 

Unidades de controle para seguidor solar, dotadas de: gabinete de alumínio e plástico, 

com 4 furos para fixação, 6 botões de membrada, 1 botão de emergência e 6 "LED" de 

indicação de "Status", 1 porta de comunicação para configuração local, 2 cabos... 

STINORLAND 8479.90.90 004 

Motores de corrente contínua de 24Vcc,  com 88W de potência, torque de 0,54Nm, 

velocidade de 1045 RPM e temperatura de operação de -40°C até 80°C acoplados a 

redutor de velocidade de 1,5rpm, torque de 280Nm, relação de redução de 622:1... 

STINORLAND 8479.90.90 005 

Carcaças circulares (virolas) para casquilhos de giro de painéis solares, com diâmetro 

externo de179mm, diâmetro interno de 167mm, base de 120mm serrilhada com friso 

central de raio de 2,5mm e comprimento de corte de 70mm... 

STINORLAND 8479.90.90 006 

Redutores  de giros para seguidores solares com torque nominal de 5,5 Nm, resistência 

a torção de 45KNm, relação de engrenagens de 1:50, com precisão de giro 0,2°, 

temperatura de trabalho de -30ºC/+60ºC e proteção IP65... 

STINORLAND 8479.90.90 007 

Partes superiores e/ou inferiores do suporte de giro (casquilho) entre a viga e a virola de 

painéis solares, com raio externo de 83,7mm, encaixe interno de 101.4mm x 97.9mm e 

raio interno de 3mm, produzido em polioximetileno... 

STINORLAND 8479.90.90 008 

Travas do suporte superior de giro (casquilho) entre a viga e a virola de painéis solares, 

com raio externo de 82mm, encaixe interno de 112mm x 22,7mm e raio interno de 3mm, 

produzido em polioximetileno (POM F20-03) de média viscosidade com proteção UV... 



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8413.50.10 047 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com pressão nominal de 34,3MPa, deslocamento 

volumétrico de 212cm³/rotação e potência de 101kW. 

DOOSAN 8413.50.10 051 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais de fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com pressão máxima de 35MPa, deslocamento 

volumétrico de 162cm3/volta, fluxo máximo de 315L/min e potência máxima de 202kW. 

INGETEAM 8504.90.40 009 

Indutores de corrente continua refrigerados a ar, fabricados com núcleo em chapa 

magnética de grão orientado (GO), enrolamento em chapa de alumínio e barramentos de 

saída em alumínio, com impedância até 0,2mH, frequência de chaveamento de 3,0kHz... 

INGETEAM 8504.90.40 011 

Indutores trifásicos refrigerados a ar, Fabricados com núcleo em chapa magnética de 

Grão Orientado (GO), enrolamento em chapa de alumínio e barramentos de saída em 

alumínio, com impedância até 92uH e dV/dT de 10kV/us... 

INGETEAM 8504.90.40 010 

Indutores trifásicos refrigerados a ar, fabricados com núcleo em chapa magnética de grão 

orientado (GO), enrolamento em chapa de alumínio e barramentos de saída em alumínio, 

com impedância até 200uH e dV/dT de 4kV/us, frequência de chaveamento de 2,5kHz... 

INGETEAM 8504.90.40 012 

Indutores trifásicos refrigerados a ar, Fabricados com núcleo em chapa magnética de 

Grão Orientado (GO), enrolamento em chapa de alumínio e barramentos de saída em 

alumínio, com impedância até 40uH e dV/dT de 4kV/us... 

INGETEAM 8504.90.40 016 

Capacitores de barramento de corrente continua, com três bus internos independentes, 

refrigerado parte por agua, parte por ar, fabricado em caixa externa de alumínio, com 

dielétrico em filme de polipropileno metalizado, a seco com resina e com tecnologia de 

auto reparo.... 

Resolução nº 78 de 25 de agosto de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8504.90.40 017 

Capacitores de barramentos de corrente continua, refrigerado a ar, fabricado em caixa 

externa de alumínio, com dielétrico em filme de polipropileno metalizado, a seco com 

resina e com tecnologia de auto reparo, com capacitância de 3.000 Uf... 

INGETEAM 8504.90.40 013 

Conjunto de placas de cobre montadas, denominado Busbar, com capacidade de até 

1800A em 1,5kV, fabricado sob desenho especifico, composto por duas placas de cobre 

estanhado, com espessura de 3mm cada, e três placas de material isolante... 

INGETEAM 8504.90.40 014 

Conjunto de placas de cobre montadas, denominado Busbar, com capacidade de até 900 

A em 1,5kV, fabricado sob desenho especifico, composto por uma placa de cobre 

estanhado, com espessura de 3mm, e duas placas de material isolante... 

INGETEAM 8504.90.40 015 

Conjunto de placas de cobre montadas, denominado Busbar, com tensão de trabalho de 

1250V por polaridade e com isolação de até 3kVA,  fabricado sob desenho especifico, 

composto por duas placas de cobre estanhado, com espessura de 3mm cada... 

PLASTILIT(DOGANA) 8477.10.99 089 

Máquinas automáticas de moldagem por injeção vertical de material termoplástico com 

mesa rotativa , em  moldes com  dimensões mínimas 150mm (C) x 100mm (L) x 100 mm 

(A), para fabricação de peças com peso  menor ou igual a 706 gramas... 

STINORLAND 8479.90.90 310 

Aparelhos computadorizados, com fonte AC e/ou DC, mapeamento, diagnóstico, 

medição de até 5.000 canais com taxa de aquisição de 10microsegundos a 1segundo, 

com valores intermediários de 0,02ms; 0,05ms; 0,1ms; 0,2ms; 0,5ms; 1ms; 2ms; 5ms; 

10ms; 20ms; 50ms; 100ms; 200ms; 500ms... 



Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8541.10.19 001 

Semicondutor tipo Diodo, de 540A em 2200V, de montagem exclusiva no subconjunto de 

proteção a sobrecargas de energia em conversores de  frequência de geração eólica de 

energia. 

TOYOTA 9032.89.29 108 

Aparelhos computadorizados, com fonte AC e/ou DC, mapeamento, diagnóstico, 

medição de até 5.000 canais com taxa de aquisição de 10microsegundos a 1segundo, 

com valores intermediários de 0,02ms; 0,05ms; 0,1ms; 0,2ms; 0,5ms; 1ms; 2ms; 5ms; 

10ms; 20ms; 50ms; 100ms; 200ms; 500ms... 

Resolução nº 79 de 25 agosto de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

BEMIS DO BRASIL 8477.80.90 573 

Máquinas para reciclagem, utilizada para produção de pellets de (polietileno, 

polipropileno, poliamida e copolímero de etileno e álcool vinílico), a partir de resíduos de 

produção diretamente na forma de bobinas, refiles e folhas soltas... 

CASTROLANDA 8438.50.00 366 

Conjuntos para utilização exclusiva (“upgrade”) em máquina de insensibilização de 

suínos por dióxido de carbono, compostos por: sistema automático pré-divisor de suínos 

em grupos por tamanhos predeterminados por meio de portões servo assistidos... 

DOOSAN 8413.50.10 049 
Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 17.5mpa. 

DOOSAN 8413.50.10 050 
Bomba volumétrica alternativa de pistões axiais, fluxo variável para acionamento 

hidraulica em circuito fechado, com pressão nominal de 26mpa. 

DOOSAN 8413.50.10 052 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão maxima de 35mpa, deslocamento 

volumetrico de 200cm3 /rotacao, fluxo máximo de 355l/min e potencia maxima de 243kw. 

DOOSAN 8413.50.10 054 

Bomba volumetrica alternativa de pistoes axiais de fluxo variavel para acionamento 

hidraulico em circuito fechado, com pressão nominal de 34.3mpa, deslocamento 

volumetrico de 140cm3/, fluxo máximo de 247l/min e potencia  maxima de 160kw. 

DOOSAN 8413.50.10 060 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais de fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com diâmetro externo de eixo de 30mm, com pressão 

nominal de 175bar e máxima de 220bar. 

DOOSAN 8413.50.10 061 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais de fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com diâmetro externo de eixo de 34mm, com pressão 

nominal de 200bar e máxima de 250bar. 

Resolução GECEX nº 99 de 24 de setembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8413.50.10 062 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais de fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com diâmetro externo do eixo de 49,6mm, com pressão 

máxima de 350bar, deslocamento volumétrico de 200cm3 /rotação... 

DOOSAN 8413.50.10 063 

Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais de fluxo variável para acionamento 

hidráulico em circuito fechado, com diâmetro externo do eixo de 47mm, com pressão 

nominal de 343bar e máxima de 392bar, deslocamento volumétrico de 140cm3... 

GONÇALVES 8422.40.90 922 

Máquinas automáticas dosadora e embaladora de manteiga em pacotes em forma de 

paralelepípedos de 50 a 500 gramas com precisão de 0,5 g para quantidades <250g e 

velocidade de 100 pacotes por minuto, dotadas de sistema de alimentação de 

embalagens... 

GONÇALVES 8422.40.90 923 

Máquinas automáticas para agrupar em lotes e carregar em caixas pacotes de manteiga 

em formato de paralelepípedos com velocidade de processamento de até 150 

pacotes/min e de produção de até 10 caixas/min... 

INGETEAM 8419.50.90 017 

Radiadores dissipadores de calor, para funcionamento com ar forçado, fabricados 100% 

em cobre C11000-HH conforme ASTM B 152, com aletas para que o ar flua, com 

dimensões de 295x370x129mm (LxCxA), peso aproximado de 57kg... 

STINORLAND 8479.90.90 004 

Motores de corrente contínua de 24Vcc, com 88W de potência, torque de 0,54Nm, 

velocidade de 1045 RPM e temperatura de operação de -40°C até 80°C acoplados a 

redutor de velocidade de 1,5rpm, torque de 280Nm, relação de redução de 622:1... 

STINORLAND 8479+90.90 314 

Motores de corrente contínua de 24Vcc, com 65 a 88W de potência, torque de 0,54 a 

0,59Nm, velocidade de 1.045RPM e temperatura de operação de -40 até 80 Graus 

Celsius acoplados a redutor de velocidade de 1 a 1,5RPM, torque entre 280 e 480Nm... 



Empresa NCM EX Descrição 

NETFLIX 8471.49.00 024 

Servidor com 2u de altura, 1 interface de rede de 100gbps ou 6 de 10gbps (configuradas 

em lag/lacp), com capacidade de armazenamento de 354 terabytes em 24 discos rígidos 

de 14 terabytes cada mais 9 drives nvme ssd de 2 terabytes cada... 

Resolução GECEX nº 100 de 24 de setembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Resolução nº 106 de 22 de outubro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

INGETEAM 8504.90.40 020 

Capacitores monofásicos de Filtro de harmônicas, em corrente alternada, refrigerado por 

ar, fabricado em caixa externa de alumínio, com dielétrico em filme de polipropileno 

metalizado de auto reparo, com isolamento interno por óleo vegetal... 

INGETEAM 8504.90.40 019 

Chaves seccionadoras tripolares motorizada,  do tipo 3P+3P, de uso em corrente 

continua, com capacidade de até 1800A em 1500Vdc, com fixação por parafusos na 

base, com montagem exclusiva em conversores estáticos de geração fotovoltáica... 

SHW 8413.91.90 038 

Anéis de admissão da bomba de óleo veicular, manufaturados em aço AISI52100 

(100CR6), com geometria específica para deslocamento das aletas, com tolerância de 

diâmetro de 0,02mm, batimento entre os diâmetros de 0,010mm... 

SHW 8413.91.90 066 

Anéis de admissão da bomba de óleo veicular, manufaturados em aço AISI52100 

(100CR6), com geometria específica para deslocamento das aletas, com tolerância de 

diâmetro de 0,02mm, batimento entre os diâmetros de 0,010mm... 



Resolução nº 116 de 11 de novembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

LIU GONG 8429.52.19 065 

Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteiras com estrutura superior capaz 

de efetuar rotação de 360° a uma velocidade de 8,5Rpm, com potência líquida de 260 

KW a 2.100rpm, capacidades da caçamba de 2.2 ou 3,2m3... 

LIU GONG 8429.51.99 040 

Pás-carregadeiras articuladas sobre rodas, autopropulsadas,  com motor diesel 

turboalimentado, C, 6 cilindros em linha, de potência máxima bruta de 272 kW a 1.800 

rpm, velocidade máxima de 40km/h, peso operacional de 24.225kg-27.325kg... 

MERCATÓRIA 

VOSSKO 

(DOGANA) 

8419.81.90 123 

Maquinas automáticas e sequenciais para produção de "Nuggets de tempura", dotadas 

de: sistema de empanamento de farinha integrada com vibrador para massagear os 

temperos, contra rolo, separador e distribuidor de farinha... 

NORSAL 8422.40.90 037 

Máquinas automáticas verticais e contínuas para formar, encher e selar embalagens “tipo 

sachês de 4 soldas” com 0,8g de sal, com largura de 24mm e altura variável entre 35 e 

45mm, com capacidade de produção de 3.600 sachês/min, a partir de bobina única... 



Resolução nº 117 de 11 de novembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

NETFLIX 8471.49.00 027 
Servidor com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 14TB (terabites) em 

14 discos SSD, drives com 256 RAM dotado de duas fontes de alimentação de 300W 



Resolução nº 131 de 24 de dezembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

BIANCOGRES 8419.39.00 153 

Secadores horizontais automático a gás metano ou GPL, para processo de secagem 

contínua de revestimentos cerâmicos prensados, com comprimento de 44,8 metros 

lineares, largura do canal de 3.200mm... 

GONÇALVES 8422.40.90 951 

Máquinas automáticas para agrupar em lotes e carregar em caixas pacotes de manteiga 

em formato de paralelepípedos com velocidade de processamento de até 150 

pacotes/min e de produção de até 10 caixas/min de dimensão... 

MERCATÓRIA 8479.89.99 644 

Máquinas para impressão em 3D a partir de projetos arquitetônicos em CAD, para 

materialização de unidades habitacionais a partir de estrutura de impressão orbital e 

deslizante, impressão a base de concreto, dimensão de 20,7 x 14 x 8,7 m... 

MMTECH 9031.80.20 235 

Equipamentos de bancada para medição tridimensional colorido, com tecnologia "Phase-

shifting optical triangulation" e projeção por LED azul,  com precisão entre 4 e 9 

micrômetros... 

PROIECTUS 

(MÁRIO AHLGRIMM) 
8435.10.00 022 

Prensa de correia para extração de sucos de frutas e vegetais com sistema de 

prensagem continua para integração em linha de processamento, com capacidade de 

processamento de matéria prima de 1000 a 1300 kg/hora, com motor de 0,75kw... 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 393 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, do tipo fusível de 

resposta rápida, dotado de conexão de entrada de latão ranhurada de 2¨ ou rosqueada 

de 1.1/2”, defletor com diâmetro de 35,7mm e comprimento total de 473mm... 



Empresa NCM EX Descrição 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 394 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, do tipo fusível de 

resposta rápida, dotado de conexão de entrada de latão ranhurada de 2¨ ou rosqueada 

de 1.1/2”, defletor com diâmetro de 35,7mm e comprimento total de 473mm... 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 395 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, do tipo supressão 

antecipada e resposta rápida, com conexão de entrada rosqueada, com pressão máxima 

de trabalho de 175 psi e fator K (Coeficiente de descarga) nominal de 22,4 U.S... 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 390 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, do tipo supressão 

de resposta rápida, dotado de conexão de entrada rosqueada de 3/4”, defletor com 

diâmetro de 41mm, com pressão máxima de trabalho de 175 psi e fator K... 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 391 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, do tipo supressão 

de resposta rápida, dotado de conexão de entrada rosqueada de 3/4”, defletor com 

diâmetro de 41mm, com pressão máxima de trabalho de 175 psi e fator K (Coeficiente de 

descarga) nominal de 16,8 U.S, para utilização em sistemas de combate a incêndio. 

SECUR(CRANE) 8424.89.90 392 

Aparelhos para pulverização de jatos de água “sprinklers” pendente, de supressão 

antecipada e resposta rápida, dotado de conexão de entrada rosqueada de 1” NPT, 

defletor com diâmetro de 40,6mm, com pressão máxima de trabalho de 175 psi e fator K 

(Coeficiente de descarga) nominal de 25,2 U.S para utilização em sistemas de combate a 

incêndio. 



Resolução nº 132 de 24 de dezembro de 2020 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

E3 BRASIL 8543.70.99 248 

Equipamentos, com alimentação de 110 a 240V AC, para redução do consumo de 

energia elétrica em aparelhos de ar condicionado por meio da redução do tempo de 

funcionamento de seus compressores... 

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. 



PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE LINHAS  

DE FABRICAÇÃO USADAS-2020 



Empresa Descrição da Linha 

ELLFAS 
Linha de Trefilação de Pregos COIL e Pregos de AÇO.  - 1ª Linha. 

ELLFAS 

Linha de produção de pregos para sapatos e pregos parafusos 

soldados, vergalhão e arames recozido para construção civil. – 2ª 

Linha. 

ELLFAS 
Linha de Produção de Pregos de Aço (com rosca para concreto e 

rosca para barcos). – 3ª Linha. 



PROJETOS DE IMPORTAÇÃO DE 

MÁQUINAS USADAS EM 2020 



Empresa Descrição da Linha 

JOMARCA 
Máquina estampadora para fabricação de pregos...arame de 1.8 – 

3,4mm... 

JOMARCA 
Máquina estampadora para fabricação de pregos...arame de 1.0 – 

2,4mm... 

FEDERAL MOGUL Combinação de máquina para fabricação de pistões automotivos... 

T & E ANALÍTICA(MÁRIO ALGHRIMM) Bomba de vácuo de alta capacidade... 

RIO PARDO(FOCO INTERNACIONAL) Máquina industrial para impressão, tipo offset... 

FEDERAL MOGUL Combinação de máquina para fabricação de pistões automotivos... 

SCHOTT(BRASPORT) 
Unidade funcional (Combinação de Máquinas) para formação 

acabamento... 

BEMIS DO BRASIL Lavadora de peças industriais com solvente... 
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