
 
RESOLUÇÃO GECEX Nº 205, DE 24 DE MAIO DE 2021 

Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) incidentes sobre 
os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

 
Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 14, de 19 de fevereiro de 

2020, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-
tarifários incidentes sobre os Bens de Capital listados no Anexo Único desta 
Resolução. 

 
Ficam revogados os Ex-tarifários abaixo dos respectivos atos legais 

indicados: 
 

NCM Nº 
Ex 

DESCRIÇÃO ATO  
LEGAL 

9018.12.90 014 Equipamentos de ultrassom digital, portáteis, uso veterinário para 
diagnóstico por imagem em animais, sem efeito "Doppler", com 
bateria interna, alimentação fonte externa bivolt automática, 8 
pontos de TGC (time Gain Control), 2 portas USB, memória interna 
para imagem, saída SVGA e VGA, 2 portas para transdutores, 
peso máximo 10kg, dotados de: transdutores linear retal (128 
cristais) e/ou microconvexo (72 cristais) e/ou convexo (96 cristais) 
e/ou linear de extremidades (96 cristais), 2 suportes para 
transdutores, monitor de 12 polegadas tipo LCD ou LED, 
inclinação até 30°. 

Resolução 
Camex nº 
90, de 13 
de 
dezembro 
de 2017 

8424.30.10 049 Máquinas de lavagem de bloco de motor automotivo, ciclo de 
1,8min/unidade, válvulas automáticas de mudança de lavagem, 
bocais oscilantes para lavagem da peça, jato tipo raiz, bocais 
oscilantes para secagem da peça, precisão de lavagem de 
resíduos nos furos do óleo de 5mg ou menos, precisão de lavagem 
de resíduos nas capas do virabrequim de 25mg ou menos, 
precisão de lavagem de resíduos nos tubos de água de 70mg ou 
menos, sistema de filtragem, pressão de lavagem entre 0,4 e 
0,8MPa, pressão de secagem entre 40 e 85KPa, coletor de névoa, 
painel de controle, painel operacional. 

Resolução 
Camex nº 
15, de 28 
de 
fevereiro 
de 2018 

8428.90.90 450 Equipamentos para armazenagem e extração de cavacos de 
madeira em pilha, com volume de estocagem igual ou superior a 
43.000m³, diâmetro da pilha igual ou superior a 82m, altura da 
pilha igual ou superior a 18,5m, dotados de transportador principal 
de alimentação, tremonhas de dosagem de cavacos e 
transportador para distribuição de cavacos em 360°, rosca para 
extração e transporte de cavacos com capacidade igual ou 
superior a 350m³/h. 

Resolução 
Camex nº 
15, de 28 
de 
fevereiro 
de 2018 

8431.20.11 048 Unidades de conversão eletrônica, com funções múltiplas 
combinadas para os sistemas de tração e hidráulico de 
empilhadeiras elétricas; com controle digital microcontrolado, 
inversor eletrônico para motores trifásicos; tensão até 48V, 
corrente máxima de saída até 500A. 

Resolução 
Camex nº 
73, de 05 
de 
outubro 
de 2018 

8504.40.90 109 Equipamentos estáticos para fornecimento de energia elétrica no 
sistema de tração ferroviário dotados de: retificadores com tensão 
de entrada até 2 x 1.250Vca para tensão de saída até 3.000Vcc e 
potência de até 4MW, podendo conter reatância de alisamento, 

Portaria 
SECINT 
nº 531, de 
20 de 



 
dispositivos de proteção com disjuntores extrarrápido e/ou 
seccionadora para até 3kVcc e dispositivo curto circuitador. 

agosto de 
2019 

8479.81.90 450 Combinações de máquinas para tratamento de arames de aço 
(patenteamento e latonagem), aptas a trabalhar 2 diâmetros de 
arames, simultaneamente, com velocidade máxima de 65m/min e 
capacidade máxima de produção igual ou superior a 3.500kg/h, 
para arames com diâmetro compreendido entre 0,76 e 2,4mm, 
compostas de: desenrolador estático com 60 posições; guia de 
arames; condicionador com sistema de aquecimento por vapor e 
sistema de sopro de ar; forno a gás com potência de aquecimento 
total de 2.880kW; equipamento de patenteamento água/ar com ou 
sem equipamento para trabalhar com arames de diâmetros mais 
finos; resfriador pós patenteamento com 2 zonas de temperatura; 
decapagem com hidróxido de sódio; lavagem pós decapagem com 
hidróxido de sódio; decapagem com ácido clorídrico; lavagem pós 
decapagem com ácido clorídrico; eletrólise com pirofosfato de 
cobre dotada de 30 retificadores e tanque pulmão; lavagem pós 
eletrólise com pirofosfato de cobre; eletrólise com sulfato 

Resolução 
Gecex nº 
11, de 30 
de janeiro 
de 2020 

  de zinco dotada de 12 retificadores e tanque pulmão; lavagem pós 
eletrólise com sulfato de zinco; lavagem com água quente; 
aquecedor por indução dotado de 6 geradores com potência de 
160kW cada, refrigerados à água; aquecedor elétrico composto 
por 4 zonas de aquecimento com potência de aquecimento de 
13,5kW/zona; resfriador com 2 zonas de temperatura; banho com 
ácido fosfórico; lavagem pós banho com ácido fosfórico; banho de 
sabão; forno de secagem elétrico, com potência total de 
aquecimento de 80kW; enrolador; puxador de arames; separador 
líquido gás; lavador de gases; 1 ou mais trocadores de calor para 
resfriamento da água com bombas, tanque, válvula motorizada e 
sensores; sistema de resfriamento para a mesa de aquecimento 
por indução dotado de trocador de calor, bombas, tanque, válvula 
motorizada e sensores; sistema de travamento do arame; com ou 
sem preparação de bórax dotada de tanque de preparação 
aquecido eletricamente, tanque reserva; sensores e válvulas 
automáticas; tubulação; estruturas; automação e controles 
eletroeletrônicos. 

 

8421.21.00 155 Módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas de fluoreto 
de polivinilideno (PVDF), com reforço interno e resistente a até 
1.000ppm de exposição ao cloro, com diâmetro nominal interno de 
0,8mm e diâmetro nominal externo de 1,9mm e comprimento 
exposto de 1.835 a 2.198mm, com um tamanho nominal de poro 
de 0,04 mícron fixadas em coletores de permeado nas 
extremidades inferior e superior, com área de filtração de 27,9 a 
40,9m²/módulo para tratamento de água e efluentes, com sentido 
de fluxo de filtração de fora para dentro e operação submersa em 
concentrações de sólidos suspensos de até 50.000mg/l, 
trabalhando com uma faixa de pressão a transmembrana entre -55 
a 55kPa para tratamento de efluentes entre -90 a 90kPa para 
tratamento de água. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8422.30.29 862 Combinações de máquinas para encaixotar bolsas de batatas pré-
fritas congeladas em caixas de dimensões iguais ou superiores a 
385 AS x 290 (L) x 252mm(A), "interface" controladas por PLC, 
compostas de: 5 módulos de alimentação de produto para o 
encaixotar vertical, constituído por 5 calhas de descarga de bolsas 
com tombador estático, 5 esteiras transportadoras sob o tombador 
de descarga de bolsa, 5 esteiras transportadoras inclinadas, 5 
unidades condicionadoras de produtos "PFE" feitas em aço 
carbono pintado com detecção e rejeito de bolsas abertas e bolsas 
duplas, 5 esteiras de 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 



 
  transferência, 5 módulos para o encaixotar vertical constituído por 

5 máquinas de encaixotamento todas com capacidade máxima de 
100bolsas/min, pesos compreendidos entre 400 e 2.500g, 5 
máquinas armadoras de caixas integradas dotadas de robô 
cartesiano de dois eixos na zona de carregamento da 
encaixotadora, 5 módulos de manuseio de caixa cheia com cinta 
transportadora inclinada, 5 vibradoras, fechadoras e seladoras de 
caixas cheias com selagem por cola quente superior e inferior, 
dotadas de agitador vibratório sobre rodízios excêntricos, sensores 
especiais por compressão. 

 

8422.30.29 863 Combinações de máquinas para encaixotar bolsas de batatas pré-
fritas congeladas em caixas de dimensões iguais ou superiores a 
385 AS x 290 (L) x 252mm(A), "interface" controlada por PLC, 
compostas de: 5 módulos de alimentação de produto para o 
encaixotar vertical/horizontal, constituído por 5 calhas de descarga 
de bolsas com tombador estático, 5 esteiras transportadoras sob o 
tombador de descarga de bolsa, 5 esteiras transportadoras 
inclinadas, 5 unidades condicionadoras de produtos "PFE" feitas 
em aço carbono pintado com detecção e rejeito de bolsas abertas 
e bolsas duplas, 5  

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

  esteiras de transferência, 5 módulos para o encaixotar 
vertical/horizontal constituído por 5 máquinas de encaixotamento 
todas com capacidade máxima de 100bolsas/min, pesos 
compreendidos entre 400 e 2.500g, 5 máquinas armadoras de 
caixas integradas dotadas de robô cartesiano de dois eixos na 
zona de carregamento da encaixotadora, 4 módulos de manuseio 
de caixa cheia com cinta transportadora inclinada, 4 vibradoras, 
fechadoras e seladoras de caixas cheias com selagem por cola 
quente superior e inferior, dotadas de agitador vibratório sobre 
rodízios excêntricos, sensores especiais por compressão. 

 

8425.19.90 001 Turcos hidráulicos para convés de embarcação, equipados com 
moitão para içamento de botes, com braço hidráulico telescópico 
rebatível integrado, com alcance da lança entre -45 a +30 graus e 
capacidade de carga máxima de içamento entre 1.134 e 9.070kg, 
operados remotamente através de "joystick wireless", a ser 
interligado ao motor da embarcação, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$ 24.586,96. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8427.10.90 196 Plataformas para trabalhos aéreos, com lança principal 
telescópica, sobre base giratória, com capacidade de rotação da 
base de 360 graus contínuos, autopropulsadas sobre rodas, 
acionadas por motor a diesel, com tração 4 x 4, controladas por 
painel de controle na plataforma contendo "joystick", com elevação 
máxima vertical da plataforma igual a 32m ou 38,1m ou 41,15m 
(base interna do cesto da plataforma) e alcance máximo horizontal 
da plataforma igual a 24,38m ou 27,43m, com capacidade máxima 
de carga sobre o cesto da plataforma igual a 300kg sem restrição 
de trabalho. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8438.50.00 377 Câmaras para salga de presunto cru, automáticas, com controle de 
temperatura e umidade do ar através de sondas, com possibilidade 
de programação da receita através de interface IHM "touchscreen", 
operando através de um conjunto de 30 carros, capacidade total 
de 26.460kg, temperatura na câmara variando de 1 a 3 graus 
Celsius, unidade de tratamento do ar operando através de baterias 
térmicas, com água quente glicolada a +35 graus Celsius e bateria 
de frio com compressor autônomo com 10CV com condensador a 
ar remoto funcionando com Freon R404A, ventilador centrífugo 
tipo "plug fan" e canais em aço inox para distribuição homogênea 
do ar. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 



 
8438.60.00 042 Combinações de máquinas para aplicação de cobertura em 

batatas num fluxo de 30t/h, compostas de: estação para 
preparação da cobertura com 2 descarregadores de sacos com 
capacidade de 1.500kg cada; panelas vibratórias; transportadores 
helicoidais inclinados com capacidade de 7.250kg/h cada; peneira 
vibratória; tanque acumulador com capacidade de 2,7m³; 
misturador com capacidade de 100kg/min; 2 tanques de mistura 
com capacidade 2.000L cada, 1.621m de diâmetro; tanque de 
água gelada com capacidade de 1,5m³, 1.250mm de diâmetro; 
tanque de aplicação com capacidade de 2.250L, 2002mm de 
diâmetro; 3 resfriadores com capacidade de 227L cada, 462mm de 
diâmetro; estação para aplicação da cobertura com agitador 
vibratório de distribuição com capacidade de 30t/h; 2 agitadores 
vibratórios de alimentação com capacidade de . 15t/h cada; 
aplicador de 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

  cobertura com capacidade de 30t/h, possui rolo de submersão; 2 
esteiras de retirada de excesso de cobertura com capacidade de 
30t/h cada; agitador vibratório de coleta do desvio com capacidade 
de 30t/h; agitador vibratório de distribuição do desvio com 
capacidade de 30t/h; esteira de alimentação da fixação de 
cobertura com capacidade de 30t/h; estação para fixação de 
cobertura com fritador de batatas de primeiro e segundo estágio 
com capacidade de 30t/h, chaminé com seção telescópica; 
equipamento para supressão de incêndio com sensores, 
indicadores e controladores; 2 trocadores de calor com potência de 
5.000kW; 2 filtros de esteira com capacidade de 750m³/h; 2 filtros 
de papel com capacidade de vazão de 13m³/h, motoredutor de 
0.25kW; 2 filtros ciclone com capacidade de 750m³/h; 2 agitadores 
vibratórios de separação . de migalhas com capacidade de 15m³/h; 
agitador vibratório de desengorduramento com capacidade de 
30t/h. 

 

8457.10.00 481 Centros de usinagem vertical de 3 eixos com comando numérico 
computadorizado (CNC) para fresar, mandrilar, furar e roscar, 
composto por: eixo- árvore com rotação máxima de 18.000rpm e 
tempo de aceleração de 1,9s partindo do repouso, acionado por 
motor AC de 30kW e com curso de trabalho em X de 1.050mm, em 
Y de 530mm e Z de 510mm, velocidade de avanço rápido dos 
eixos X, Y e Z de 52m/min e velocidade de avanço de usinagem 
de 52m/min, com ou sem mesa rotativa; cone de fixação da 
ferramenta BBT40 / big plus (dupla fixação - mesa com dimensão 
de 1.300 x 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

  550mm com capacidade máxima de carga sobre a mesa de 
1.200kg, com 5 T-Slot de 18mm de abertura e separados por 
100mm - sistema de refrigeração com sopro de ar misturado com 
fluido refrigerante e despejado por tubo diafragma ou com bomba 
em pressão de até 7Mpa - magazine com capacidade para 30 
ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em 
até 1,3s - sistema para aspirar e/ou transportar cavacos em 
correias - monitor colorido de 10,4'' de cristal líquido e pacote 
EA/ISSO com memória SD I/F e memória USB I/F. 

 

8462.29.00 264 Prensas mecânicas "linkdrive" com capacidade de 8.000kN, para 
estampagem de chapas metálicas, com controlador lógico 
programável (CLP), mesa e martelo com dimensões 5.200 x 
1.600mm, velocidade ajustável em modo contínuo de 5 a 
25golpes/min, transmissão para fornecer 160kJ de energia em 
modo contínuo a 8golpes/min a 20mm do ponto mínimo inferior, 
troca de ferramenta semi automática com 2 mesas móveis, 
sistema automático de fixação de ferramentas por grampo 
hidráulico móvel, abertura programada para queda de cavaco ao 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 



 
nível do solo em frente, atrás e no centro da prensa, 2 
transportadores de cavaco: um abaixo da prensa, e outro inclinado 
para depósito de cavaco em caçamba ao nível do solo, cabine de 
enclausuramento para abafar ruídos, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$10.483.658,00. 

8467.89.00 043 Ferramentas hidráulicas de aperto de parafusos para indústria 
eólica, comercialmente denominada chave de torque, com torque 
máximo entre 6.980 e 22.807Nm, por torsão ou torsão e ângulo, 
com sistema de retorno de pressão patenteado e revestimento 
especial anticorrosivo, disponde opcionalmente de um dispositivo 
eletrônico de medição de ângulo de aperto compatível com o 
sistema de controle de apertos "BoltPilot" (plataforma Multi-Parque 
que pode controlar o parque eólico, desde a turbina e juntas 
parafusadas de cada turbina). 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8479.89.99 593 Combinações de máquinas automáticas e contínuas para 
produção de painéis e telhas isotérmicos em aço carbono ou aço 
inox com núcleo isolante de espuma rígida de PU (poliuretano) ou 
PIR (poliisocianurato), utilizando pentano como agente expansor, 
controladas por controlador lógico programável (CLP) com tela 
sensível ao toque, compostas de: sistema de conformação da 
chapa superior por rolos, sistema de conformação do chapa 
inferior por rolos, sistema de pré-aquecimento, portal para 
distribuição da espuma, sistema mistura de espuma PU/PIR 
(reação por fundição), prensa dupla de esteiras contínua, sistema 
de aquecimento esteira de correia dupla, sistema de guia lateral e 
blocos, serra de corte automático dos painéis, transportador, 
sistema de embalagem por estiramento, transportador de 
descarga, sistema de controle eletrônico por programador lógico 
programável (CLP). 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8479.89.99 621 Equipamentos para detecção e extinção de incêndios em 
equipamentos industriais autônomos, dotados de uma linha única 
de detecção e extinção ultra-rápida, através de um ou mais 
sensores, com acionamento automático por gatilho termo 
pneumático, com tanque de extinção totalmente inox, contendo 
agente extintor líquido biodegradável aplicado por meio de bicos 
difusores ultrafinos. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8479.90.90 301 Matrizes de aço inox para prensas peletizadoras, com diâmetros 
interno da matriz superior a 900mm, próprias para fabricação de 
pellets de fibras vegetais utilizados como biomassa na produção 
de energia. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

8504.40.90 291 Micro inversores de saída CA 1.500W, com função de conversão 
de corrente continua para corrente alternada, com as 
características de 2 MPPTs, 4 pares de cabos CC (corrente 
contínua) fixos ao micro inversor, de comprimento entre 15 e 25cm 
cada, 2 cabos CA (corrente alternada), um de comprimento entre 
1,7 e 2m e o outro entre 15cm e 25cm de comprimento, corrente 
máxima de entrada por módulo de 11,5ª, tensão máxima de 
entrada por módulo de 60V, antena externa na cor verde, com 
controle reativo de potência, range de potência de entrada por 
módulo de 300 a 470W Watts, tensão de start DC de 22V, tensão 
nominal AC de 220V, range de tensão AC de 180 a 275V, 
frequência nominal de 60Hz, fator de potência superior a 0,99 com 
capacidade de ajuste, taxa de distorção harmônica menor que 3% 
e eficiência máxima de 96,70%. 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

9015.30.00 006 Equipamentos do sistema de "software" gerencial laser de dupla 
pendência com sistema rotativo, para leitura de terrenos em 2 
planos de desníveis e diferentes inclinações dotados de: emissor 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 



 
de sinal laser autonivelante dupla pendencia, com inclinações de 
eixo único até 45 Graus com adaptador de inclinação manual, com 
alcance operacional de 1.300m (4.265pés), rotação de 600rpm, 
possibilitando uma margem de erro de +/-1mm em um raio de 
650m; receptor de sinal a laser de 360 Graus acompanhado por 
cabos de alta sensibilidade luminosa, radiante e tempo de resposta 
curto; caixa de controle em alumínio blindado, com sensor de 
controle de ventos para controle de sinal com ventos até 30km/h 
sem desestabilizar a precisão da máquina, sensor de controle de 
tração, para adaptação da máquina em diferentes solos, sem 
intervenção do operador; sensor de carga para ajuste da potência 
de tração conforme a aderência do solo, acompanhados de tripé, 
controle remoto, bateria e carregador. 

de 
fevereiro 
de 2020 

9031.80.12 040 Máquinas para medida e avaliação de contorno 2D e profundidade 
de rugosidade; com níveis de operação separados para diferentes 
programas de rugosidade e contorno; com opções de mudança 
rápida entre as medidas de rugosidade e contorno através de 
"software" e mudança dos componentes mecânicos como: unidade 
de acionamento, a sonda (para rugosidade) mfw-250 e 
apalpadores de 175 e 350mm (para contorno). 

Resolução 
Gecex nº 
14, de 19 
de 
fevereiro 
de 2020 

 
 
 
Esta resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação. 
(01/06/2021) 
 
Elaboração: CIN/FIEG 


