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8536.90.40 Ex 012 - Conectores trapezoidais tipo DB, macho ou fêmea, para placa de circuito
impresso, montagem reta ou em ângulo de 90°, individual ou agrupado, com contatos
para sinal ou para potência, utilizados tipicamente em equipamentos de informática e
telecomunicações.

8536.90.40 Ex 013 - Conectores soquetes DIMM, para conexão de pentes de memória DRAM
DIMM (Dual Inline Memory Module, Módulo de Memória em Linha Dupla), para
montagem em superfície (SMD) ou em furos (PTH) de placa de circuito impresso,
utilizados tipicamente em equipamentos de informática e telecomunicações.

8541.60.10 Ex 001 - Ressonadores ou osciladores a cristal piezoelétrico de quartzo, montados, tipo
miniatura, próprios para montagem por superfície (SMD), de frequência superior ou
igual a 1MHz, mas inferior ou igual a 100MHz.

8541.60.90 Ex 002 - Filtros de sinal de radiofrequência com cristais piezoelétricos, montados,
próprios para montagem em superfície (SMD), obtidos a partir das tecnologias SAW
(Surface Acoustic Wave), BAW (Bulk Acoustic Wave) ou FBAR (Film Bulk Acoustic
Resonator), isoladamente ou qualquer combinação entre essas tecnologias, para apli-
cações como duplexadores, filtros passa-banda ou outras.

8541.60.90 Ex 003 - Ressonadores ou osciladores a cristal piezoelétrico de quartzo, montados, tipo
miniatura, de frequência nominal inferior a 1MHz, próprios para montagem por su-
perfície (SMD- Surface Mount Device).

8541.60.90 Ex 004 - Ressonadores ou osciladores a cristal piezoelétrico de cerâmica ou de
quartzo, montados, tipo miniatura, de frequência nominal inferior a 1MHz, ou superior
a 100MHz, próprios para montagem por superfície (SMD- Surface Mount Device).

8541.60.90 Ex 005 - Ressonadores ou osciladores a cristal piezoelétrico de cerâmica ou de
quartzo, montados, tipo miniatura, próprios para montagem por superfície (SMD) com
ou sem compensação de temperatura (TCXO), com ou sem controle de tensão (VC-
XO).

8542.33.19 Ex 001 - Circuitos integrados eletrônicos amplificadores, híbridos com tecnologia de
filme espesso, próprios para montagem por tecnologia SMT (Surface Mount Te-
chnology).

8542.39.19 Ex 003 - Circuitos integrados eletrônicos, híbridos, obtidos com tecnologia de filme
espesso, próprios para montagem por tecnologia SMT (Surface Mount Technology).

8543.70.99 Ex 084 - Digitalizadores de placas de fósforo, para processamento de imagens médicas
radiológicas, no padrão DICOM ("Digital Imaging and Communication Medicine").

8543.70.99 Ex 109 - Unidades fixas de mesa, as quais realizam captura e verificação da imagem
facial, impressões digitais, assinatura eletrônica e íris com os seguintes dispositivos na
mesma unidade: câmera facial, almofada de assinatura, scanners para 2 impressões
digitais, removedor automático do plano de fundo, iluminação dinâmica, ajuste au-
tomático de altura e CPU interna.

8543.70.99 Ex 110 - Unidades portáteis de cadastramento biométrico e verificação, para fins de
segurança (ações de controle, desobstrução de campo, barreiras em estradas, inspeções
em presídios, acompanhamento de licença de trabalho e residência) ou controle con-
tingente em fronteiras.

8543.70.99 Ex 113 - Filtros cerâmicos passivos para radiofrequência, do tipo passa baixa ou passa
alta ou passa banda ou rejeita banda, próprios para montagem em superfície (SMD).

8543.70.99 Ex 116 - Módulos de marcação para radionuclideo GA-68 (GALIO-68), para produção
de radiofármaco, de aplicação em medicina nuclear, autoblindado, manual, com um ou
mais cilindros de chumbo, com fonte de alimentação, com aquecimento de até 120°C,
suporte para cassete para fluidos, com sistema de elevação do recipiente de chumbo de
coleta de resíduo e do radiofarmaco, com ou sem dispositivos de complexação, com
aberturas para seringas (do peptídeo, do cartucho e do gerador), portas de chumbo
para
os frascos de produto e resíduos, com termopar para medição de temperatura.

8543.70.99 Ex 122 - Aparelhos elétricos para geração de ondas eletromagnéticas que ordenam o
fluxo de elétrons, sem variação de tensão, acoplados em paralelo aos sistemas elétricos
com quaisquer características alimentados em corrente alternada com tensão menor ou
igual a 600V, sem limitação de potência aparente, com a consequente redução de
perdas nos sistemas derivadas do "efeito Joule" e otimização de corrente elétrica,
constituídos de: cabos de cobre para acoplamento aos sistemas elétricos, massa com-
posta, placas cerâmicas, barra de cobre eletrolítico e blocos isolantes, componentes
estes lacrados em caixa metálica.

8543.70.99 Ex 132 - Etiquetas eletrônicas passivas, tipo "transponders", com identificação por
radiofrequência (RFID), revestidas com uma cápsula de proteção em polímero de alta
resistência, contendo internamente um microchip para armazenamento de dados com
um transmissor integrado, área de leitura de até 2m e funcionamento sem utilização de
fontes de energia, utilizadas no rastreamento de minérios.

8543.70.99 Ex 133 - Módulos eletrônicos de controle submarino das válvulas de produção de
petróleo e gás (árvore de natal molhada), "imux", operados por controles eletrohi-
dráulicos, dotados de leitores dos sensores de temperatura e pressão de fundo de poço
e transmissores de dados pelo padrão IWIS (Intelligent Well Interface Standardi-
sation).

8543.70.99 Ex 134 - Aparelhos eletrônicos multiplexados para simulação e testes "on shore" das
condições operacionais do SCM (subsea control module), dotados de console de
operação virtual com placas de circuitos eletrônicos e programador lógico para tra-
dução de sinais eletrônicos para o padrão IWIS (intelligent well interface standar-
dization) e conexão à estação de controle mestre (MCS).

8544.70.90 Ex 002 - Cabos de fibra óptica providos de sensores tipo FBG (fiber bragg grating),
com diâmetro do cabo de 4,3mm, comprimento do cabo de até 180m, temperatura de
operação de -50 a 75°C, diâmetro da fibra (interno/esterno) de 9/125µm, tipo "single
mode", proteção blindada com revestimento externo em poliuretano para proteção
contra raios UV, imunes a interferências eletromagnéticas e ondas de rádio, destinados
à instalação em sistemas para detecção de intrusões em perímetros.

9030.89.90 Ex 008 - Máquinas automáticas para teste e seleção de capacitores, com velocidade
máxima de operação igual ou superior a 80 unidades por minuto.

9032.89.30 Ex 001 - Unidades de controle e sistema de gerenciamento automático de trem
compostas de comutador IP, unidade de controle de veículo (VCU), de 400MHz, com
plugue de dispositivo destacável montado na frente da unidade, com a marca de
identificação eletrônica, dimensão 200,2 - 224 x 172 - 182 x 126,5 - 163,5mm,
unidade de "display" do condutor com dimensão 259 - 275 x 197 - 212 x 51 - 90mm,
repetidor de rede do barramento multifuncional de veículo (MVB), com 6 pontos de
conexão
MVB e uma conexão de alimentação, com dimensão 60 - 70 x 195 - 205 x 120 -
130mm, módulos digitais e analógicos, redes IP simples e MVB de comunicação.

9032.89.89 Ex 013 - Aparelhos para regulação e controle automáticos dos parâmetros ambientais
de incubadoras de ovos e nascedouros, por meio do monitoramento contínuo e si-
multâneo em malha fechada com tecnologia PID (Proporcional-Integral-Derivativo),
dos índices internos globais de CO2 (gás carbônico) e umidade relativa e de pa-
râmetros de temperatura, constituídos de: painel vertical próprio para montagem nas
incubadoras e nascedouros com janela de inspeção; interface homem-máquina com
tela capacitiva
sensível ao toque e/ou com controle remoto sem fio; unidade de controle com
"firmware" dedicado; sensores eletrônicos de CO2, umidade relativa e temperatura, do
tipo NTC e infravermelho, e dispositivo sensor de sincronização de nascimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS PEREIRA
Presidente do Comitê Executivo de Gestão

RESOLUÇÃO No- 51, DE 5 DE JULHO DE 2017

Altera para 0% e 2% (zero e dois por cento) as alíquotas do Imposto de
Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do § 4º do art. 5º do Decreto
nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma,

Considerando as Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do
Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC, os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004,
e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006, e a Resolução CAMEX nº 66, de 14 de agosto de 2014, resolve,
ad referendum do Conselho:

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2019, as alíquotas ad valorem do
Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários:

NCM DESCRIÇÃO
7309.00.90 Ex 017 - Tanques circulares fabricados em chapas de aço parafusadas com reves-

timento vitrificado (vidro fundido ao aço), para armazenamento de água, esgoto ou
efluentes industriais, com capacidades de 75 a 22.700m3; com diâmetros de 3,30 a
62,20m; dotados ou não de cobertura em dômus de alumínio, aço ou membranas
duplas.

8405.10.00 Ex 003 - Unidades compactas industriais, montadas em contêiner, para produção de
hidrogênio a partir de reforma catalítica de gás natural e vapor de água, com produção
de 250Nm3/h, com trocador de calor e reformador externos.

8407.90.00 Ex 003 - Motores a combustão interna em versão GLP, com 4 cilindros, com cilindrada
entre 1.980 e 2.500cc, com potência entre 37 e 47kW a 2.500rpm, com torque igual ou
superior a 179Nm por 1.600rpm e tensão de trabalho de 12V; uso específico em
empilhadeiras a combustão.

8408.10.90 Ex 113 - Motores diesel, marítimos, eletrônicos, de 4 tempos, ignição por compressão,
injeção direta, 6 cilindros em linha, com pistões de 135mm de diâmetro, curso de
150mm e capacidade volumétrica de 12,9 litros, potência igual ou superior a 6 2 5 b k W,
com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha, com ou sem sistema de
descarga de gases molhado, com ou sem sistema de monitoramento local ou remoto,
com ou sem sistema de comando eletrônico multiestações.

8408.10.90 Ex 114 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), para
propulsão de embarcações, de quatro tempos, de fixação interna do casco, com 6
cilindros em linha, com potências de 405HP, com injeção direta de combustível "Com-
mon Rail", com diâmetro de pistão de 114mm, curso de pistão de 145mm, capacidade
volumétrica de 8.9 litros, com turbocompressor e resfriador do ar de admissão com
passagem de água, "display" de monitoramento eletrônico, relógio
medidor de velocidade, manete de comando dos motores, com transmissão direta tipo
"pé de galinha"..

8412.90.90 Ex 002 - Estatores dotados de lóbulos helicoidais de elastômero moldados dentro de
tubo metálico, para motores hidráulicos de deslocamento positivo (motores de fundo)
de 43/4 a 111/4", com torque máximo até 43.733Nm, utilizados na perfuração de poços
de petróleo e gás.

8413.50.10 Ex 035 - Unidades hidráulicas para acionamento de ferramentas hidráulicas, com
capacidade de operar a partir de 2 ferramentas simultaneamente, com pressão ope-
racional máxima de 580bar, vazão a partir de 5,0L/min por circuito, equipadas com
bomba volumétrica alternativa de pistões axiais, acionadas por um motor elétrico,
trifásico, com rotor de gaiolas e potência de 10HP, alimentação 220VAC e controle de
fluido por meio de válvula solenoide de quatro vias.

8413.70.80 Ex 015 - Bombas centrífugas para máquina de lavar roupa, fabricadas em plástico,
dotadas de 2 motores sem escova de corrente contínua, controlados por "drive", circuito
de drenagem com vazão igual ou superior a 15L/min, potência igual ou superior a 15W,
tensão igual ou superior a 20V, velocidade mínima de 2.500rpm e circuito de circulação
com vazão igual ou superior a 5L/min, potência igual ou superior a 15W, tensão igual
ou superior a 20V, velocidade mínima de 2.500rpm, comprimento mínimo de
120mm,
largura mínima de 200mm, altura mínima de 90mm, diâmetro de entrada mínimo de
30mm, diâmetro mínimo de saída da circulação de 10mm, diâmetro mínimo de saída da
drenagem de 20mm e elemento filtrante central para reter resíduos com vazão mínima
de 900L/h.

8414.80.31 Ex 002 - Unidades compressoras para hidrogênio, do tipo pistão, montadas em "skid",
com 2 estágios de compressão, acionadas por motor elétrico; vazão de 350 até
450Nm3/h, pressão de entrada do hidrogênio de 20 até 30barG, pressão de saída e 180
até 220barG; dotadas de: trocador de calor interestágio e de descarga; filtros de
remoção de óleo; vasos separadores de condensado na sucção, no interestágio e na
descarga; válvulas pneumáticas de sucção, descarga, recirculação e de drenos de con-
densado; sistema de
purga de nitrogênio na selagem; sistema de lubrificação contendo uma bomba de óleo,
filtros de óleo, trocador de calor de óleo, tanque de óleo, bomba para lubrificação do
pistão; sistema de distribuição de água de resfriamento; tubulação com conexões;
instrumentação cabeada até caixas de passagem.
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de vedação dispositivo "Profinet" completo de acessórios e relativa calibração e pro-
gramação, dispositivo estação "leak", pallet máster, pallet de referência completo de
tampões específicos, vazamentos calibrados, transponder, interface com PLC de trans-
porte, software dedicado de coleta e gestão de dados para análises estatísticas, produção
descartes e relatórios com monitoramento no servidor.

9031.20.90 Ex 136 - Bancos de simulação dinâmica em escapamentos veiculares, dotados de mesa
principal e 2 mesas bi-axiais, utilizando sinais coletados em campo e reprodução a
partir de mesa de vibração com 6 graus de liberdade, 2 pontos de testes bi-axiais e
"software" com capacidade de gerar função inversa de transferência e interação de
sinais.

9031.20.90 Ex 137 - Máquinas para ensaio de flexibilidade da suspensão automotiva e com-
portamento do veículo na estrada, com simulação de cenários de frenagem, aceleração
e curvas de movimentação do veículo, para efetuar medição de posição de roda
altamente precisa, consistindo de atuadores X, Y e Delta na aplicação de forças laterais,
longitudinais e de direção, sistema de controle computadorizado e gabinete elétrico
com controle lógico programável (CLP).

9031.20.90 Ex 138 - Bancos de ensaios para testes funcionais de injetores eletrônicos diesel, para
sistemas de injeção de combustível a alta pressão do tipo "Common Rail", com
medições eletrônicas específicas de descarga, retorno, resistência da bobina, tempo de
resposta, fluxo de injeção e temperatura, com pressão de até 2.000bar, configurados
para teste e geração de codificação C2I e C3I para até 4 injetores simultaneamente,
dotados de unidade impressora de codificação, kit de dispositivos para testes e adap-
tadores de
montagem, sistema de acoplamento pneumático, linha de retorno com pressurização
negativa e comandados por controlador lógico programável.

9031.20.90 Ex 139 - Bancos de ensaios com atuador eletrodinâmico para testes dinâmicos de
performance de alta velocidade, durabilidade e verificação das características de amor-
tecedores automotivos, com capacidade de ±3.500lbs, deslocamento vertical de 15 a
150mm e velocidade de ensaio de até 2m/s, frequência do atuador eletrodinâmico
variável de 0,05Hz até 7,3Hz, equipados com sensor de posição (encoder) de 720pul-
sos/revolução, controlados por computador com software dedicado à análise e
controle de testes.

9031.49.90 Ex 053 - Equipamentos de endoscopia industrial, microprocessados, com comprimento
máximo de 40m e diâmetro externo máximo de 18mm.

9031.49.90 Ex 070 - Aparelhos com sistema óptico automático para classificação e inspeção de
qualidade, estrutura e tonalidade de azulejos, computadorizados, com detecção e iden-
tificação de defeitos através de tele-câmeras.

9031.49.90 Ex 140 - Aparelhos de controle dimensional para placas cerâmicas, com capacidade de
controle nos formatos iguais ou superiores a 10 x 10cm, precisão de +/-0,1mm e com
possibilidade de ser integrado a sistema de planaridade.

9031.49.90 Ex 169 - Máquinas para inspeção de defeitos em embalagens de vidro, com capacidade
máxima de inspeção de 600garrafas/minuto, podendo inspecionar base, tensão de base,
acabamento de boca e leitura do número de molde.

9031.49.90 Ex 210 - Aparelhos para verificação automática da dioptria, com marcação e po-
sicionamento do centro óptico e eixo de curva cruzada em lentes oftálmicas, por meio
de processo óptico, com medições de até +/-25 dioptrias esférico e +/-10,00 dioptrias
cilíndrico, para diâmetro máximo de lente 100mm.

9031.49.90 Ex 219 - Aparelhos para verificação manual da dioptria, com marcação e posicio-
namento do centro óptico e eixo de curva cruzada em lentes oftálmicas, por meio de
processo óptico, com medições de até +25 dioptrias, para diâmetro das lentes de 24 a
90mm.

9031.49.90 Ex 280 - Equipamentos ópticos de múltiplos canais denominados interrogadores óp-
ticos, com a função de varredura de comprimento de onda com feixe laser de alta
potência e alta velocidade, destinados a monitorar sensores ópticos dinâmicos e medir
sensores ópticos estáticos em alta resolução, com até 16 canais de entrada, identificação
máxima de 25 ou 60 sensores ópticos FBG por canal, faixa de comprimento de onda
compreendida entre 1.460 a 1.620nm (incluindo os limites), dispondo de conectores
ópticos tipo FC/APC ou LC/APC.

9031.80.20 Ex 015 - Máquinas automáticas de medição tridimensional por coordenadas com
comando eletrônico, tipo pórtico com movimentos X, Y e Z motorizados e pro-
gramáveis, com curso do eixo X compreendido entre 500 e 2.000mm, curso do eixo Y
compreendido entre 500 e 4.000mm e curso do eixo Z compreendido entre 400 e
1.500mm.

9031.80.99 Ex 028 - Aparelhos para ensaios não-destrutivos, por meio de ultrassom, micro-
processados, para a detecção de falhas em peças metálicas, com faixa de medição entre
0 e 15.000mm, faixa de velocidade entre 635 e 20.000m/s e faixa de frequência de
medição de 0,02 a 100MHz.

9031.80.99 Ex 029 - Aparelhos para ensaios não-destrutivos, por meio de ultrassom, micro-
processados, portáteis, para medição de espessura, velocidade sônica ou espessura-
velocidade sônica de peças metálicas, na faixa de medição compreendida entre 0,01 a
500mm.

9031.80.99 Ex 144 - Aparelhos para ensaios não destrutivos, por meio de ultrassom, micro-
processados, para detecção de falhas em peças metálicas em qualquer faixa de medição
compreendida entre 2,5 e 15.000mm, velocidade de som compreendida entre 100 e
20.000m/s e frequência de transdutor compreendido entre 0,025 e 100MHz.

9031.80.99 Ex 292 - Equipamentos para teste de adesão de tratamento anti-reflexo em lentes
oftálmicas, por aplicação de uma força de 60N, automatizados, com um contador de
ciclos, um suporte para lente e um braço ajustável suportando uma borracha des-
cartável.

9031.80.99 Ex 407 - Equipamentos microprocessados para ensaios não destrutivos pelo método de
correntes parasitas, para detecção de trincas e outras descontinuidades superficiais em
materiais ferromagnéticos ou não, com 1 ou mais canais de operação, para utilização
em ensaios manuais ou automáticos fixos ou rotatórios, com 1 ou mais sondas ou
bobinas sensoras e com limite superior de frequência de operação de no mínimo
5MHz.

9031.80.99 Ex 427 - Sistemas de aquisição, gerenciamento e análise de dados, de 8 canais de
entrada analógica, simultâneos, para análise termodinâmica da pressão de combustão de
motores com base em ângulo de manivela, com sensor piezoelétrico de medição de
pressão em tempo real com capacidade máxima de 300bar.

9031.80.99 Ex 486 - Equipamentos de controle do processo, com a função de controlar e ajustar o
peso da gota de vidro que cai nas sessões das máquinas de moldagem a quente do
vidro, podendo ser equipado com até 32 sensores para curso de 8½ e painéis de
controle e programação.

9031.80.99 Ex 488 - Equipamentos de medição do posicionamento do traçado em lentes of-
tálmicas, para visualização e localização das gravações, com suporte para lentes com
diâmetro máximo de 85mm, câmera com resolução de 5MP e sistema ótico com
espelho móvel e aumento fixo de 1X.

9031.80.99 Ex 495 - Leitoras traçadoras - aparelhos para medir forma, curvatura e profundidade de
calha de armações de óculos, por meio de apalpadores, com capacidade de efetuar
leitura 3D de armações e 2D para moldes e lentes, com inclinação do leitor de 0 ou
10°, dotadas de interface para uma ou mais biseladoras, de controle numérico.

9031.80.99 Ex 496 - Equipamentos de medição do posicionamento do traçado em lentes of-
tálmicas, para visualização e localização das gravações, compreendendo um suporte
para lente bloqueada com inserte de referenciamento, uma câmera, sistema ótico com
espelho móvel, com frequência entre 50 e 60Hz, diodo de luz infravermelha de
850nm.

9031.80.99 Ex 598 - Aparelhos para teste elétrico de performance funcional (temperatura, pressão,
vácuo, umidade, vibração) para uso em linha de fabricação de refrigeradores, freezers
domésticos e ar condicionado.

9031.80.99 Ex 600 - Leitoras traçadoras - aparelhos para medir forma e curvatura de armações de
óculos, por meio de apalpadores, com calibração automática e posicionamento au-
tomático do apalpador, dotadas de câmera de vídeo sem erros de paralaxe, arma-
zenamento de 200 formas através do código de barras, cruz de centragem para todos os
tipos de lentes: visão simples, bifocal, executivo e multifocal, com controle de pressão:
proteção contra quebra de lentes superfinas, possibilidade de conexão em rede
com até 15 facetadoras e 3 leitores, com interface para uma ou mais biseladoras, de
controle numérico.

9031.80.99 Ex 607 - Máquinas automáticas para a medição de uniformidade de pneus de carros de
passeio e caminhões leves com diâmetro externo mínimo igual a 20 polegadas, diâ-
metro externo máximo igual a 40 polegadas, diâmetro de talão mínimo igual a 12
polegadas, diâmetro de talão máximo igual a 28 polegadas, com transportador de
entrada dotado de dispositivo de lubrificação de talão, estação de acoplamento, in-
suflação e medição da uniformidade dos pneus com ou sem dispositivo de inspeção de
geometria a laser
(TGIS), transportador de saída com ou sem separador (sorter) integrado, com ou sem
estação de marcação dos pneus, com controle lógico programável (CLP).

9031.80.99 Ex 716 - Goniofotômetros de medição automatizada de características fotométricas e
ópticas da intensidade de luminosidade, para realizar testes combinados em faróis e
lanternas automotivas, com posicionamento automático das amostras em relação ao
eixo óptico, resolução angular de 0,01°, eixos de rotação horizontal e vertical, "servo-
drives" de 3 fases com 16 velocidades em ambos os eixos, "encoder" de incremento
angular com 0,01° de precisão em ambos os eixos, "display" das posições zero ópticas,
capacidade de
dimensão máxima da amostra até 1.800 x 800mm, faixa de deslocamento horizontal de
±200°, faixa de deslocamento vertical de ±100°, alta velocidade de processamento de
até 50°/s no eixo-H, faixa de deslocamento do eixo X de ±300mm, faixa de des-
locamento do eixo Y de ±200mm, faixa de deslocamento do eixo Z de -50 a +650mm,
dotados de mesa de teste motorizada ajustável em 3 direções, podendo ser controlada
manualmente, por controle remoto ou pelo computador com resolução de 0,1mm,
atendendo a amostras
com carga máxima de até 80kg (peso nominal 50kg), com laser de alinhamento
embutido, mesa de montagem horizontal 500 x 500mm, multiplexador de 10 canais
instalado diretamente na mesa de teste, chaveamento entre fontes de luz conectado
também à mesa de teste, com integração de até 3 fontes de alimentação por unidades
de multímetros, com "software" dedicado.

Art. 3º Alterar para 0% (zero por cento), a partir de 1º de agosto de 2017, até 30 de junho de
2019, a alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidente sobre o seguinte Bem de Capital, na
condição de Ex-Tarifário:

NCM DESCRIÇÃO
9018.90.40 Ex 001 - Rins artificiais com controle transmembrana, detector de sangue, controle

volumétrico de ultrafiltração, módulos de ultrafiltração de função única e de sódio
variável.

Art. 4º Alterar para 2% (dois por cento) até 30 de junho de 2018, a alíquota ad valorem do
Imposto de Importação incidente sobre o seguinte Bem de Capital, na condição de Ex-Tarifário:

NCM DESCRIÇÃO
8450.90.10 Ex 001 - Atuadores de embreagem com sistema mecânico de engrenagens, braços e

eixos acionados por motor elétrico de corrente alternada, monofásico, síncrono, 2,5W,
127V/60Hz ou 220V/60Hz ou 220V/50Hz.

Art. 5º Alterar para 2% (dois por cento), a partir de 1º de agosto, até 31 de dezembro de 2017,
as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na
condição de Ex-Tarifários:

NCM DESCRIÇÃO
8479.82.10 Ex 004 - Misturadores de tintas para latas de capacidade igual ou inferior a 20 litros,

dispostas em prateleiras, de agitação múltipla, com agitadores modulares.
8501.52.10 Ex 001 - Conjuntos estator/rotor ("built-in motor complete") para acoplamento direto

em eixos e corpos únicos de compressores recíprocos semi-herméticos de refrigeração
de potência nominal de 0,75 a 67kW, com estator de enrolamento espiral e de passos
diferentes, densidade superior a 30A/mm2, resfriados por fluidos halogenados ou hi-
drocarbonetos e de rotor tipo gaiola de esquilo em liga de alumínio com resfriamento
por furos passantes e rasgo de chaveta para arraste.

Art. 6º Alterar os Ex-Tarifários nº 107 da NCM 8443.19.90, nº 102 da NCM 8463.30.00, nº 004
da NCM 8701.95.90 e nº 631 da NCM 9031.80.99, constantes da Resolução CAMEX nº 55, de 23 de
junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2016, que passam a vigorar com
as seguintes redações:

8443.19.90 Ex 107 - Máquinas de impressão combinada entre os processos flexográfico, serigráfico,
estampagem a frio e a quente, de bobina a bobina, com sistema de ajuste de impressão
com um único comando "load ando lock", com secagem híbrida através de ar quente
e/ou UV frio e/ou UV LED e/ou infravermelho, capaz de operar com processos com-
plementares de acabamento como laminação em linha e corte rotativo múltiplo, com
largura máxima da bobina igual ou superior a 250mm e velocidade máxima igual ou
superior a 230m/min.

8463.30.00 Ex 102 - Máquinas automáticas para produção de pregos, com cabeçote rotativo, com
capacidade máxima de 2.000pregos/min e com diâmetro compreendido entre 1,8 e
2,8mm e comprimento compreendido entre 32 e 65mm.
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