
CONE EX 

 
 
 

 

Pleito com Pendências 

 

 
  
a) Com interrupção do Pleito, menos cometidas. 
 
Apresentar pleito com assinatura da pessoa responsável; 
Apresentar tradução dos catálogos e/ou literatura técnica para o português em 2 (duas) 
vias, assim como em arquivo PDF; 
Enviar Catálogo descritivo técnico do equipamento, bem como a tradução (se necessária); 
Informar a NCM do produto a que o pleito se refere; 
Informar fabricante do equipamento a ser importado;  
Informar o valor FOB unitário do equipamento em US$ (dólares americanos);  
Protocolar, em dois arquivos PDF separados, o pleito e o catálogo descritivo técnico; 
  
  
b) Com Interrupção do Pleito, mais cometidas.  
  
A descrição deve ser um texto meramente descritivo, sem menção de marca, modelo ou 
patente, claro, objetivo e conciso, contendo os principais parâmetros técnicos do 
equipamento; 
Ajustar descrição conforme TEC; 
Ajustar valores de investimento em dólares;  
Apresentar layout em uma só folha, legível, com a identificação dos componentes em 
português; 
Apresentar material claro e didático, com fotos e parâmetros técnicos, e layout c/ os 
componentes identificados em português; 
Ausência de Tradução dos catálogos e/ou literatura técnica em português;  
Enviar catálogo descritivo traduzir p/ o português;  
Explicitar melhor o equipamento identificando suas partes e parâmetros; 
Indicar no Croqui, ou layout, ou planta cada componente;  
Material técnico insuficiente;  
Melhorar a descrição da mercadoria. Precisa ser mais descritiva e menos explicativa, 
contendo especificações técnicas que o diferencie dos produtos nacionais; 
Quantificar o aumento da produção, por exemplo, de x unidades/mês para y unidades/mês;  
Traduzir o croqui indicando cada componente; 
 
 
c) Sem interrupção, com prosseguimento do Pleito.    
  
Apresentar declaração de Declaração de Ciência e Responsabilidade em relação aos 
arquivos submetidos à Consulta Pública  



(Art. 2º, VIII, b da Resolução); 
Apresentar declaração de isonomia com bens produzidos no Brasil, no atendimento às leis e 
regulamentos técnicos de  
segurança (Art. 11, V, h da Resolução); 
Apresentar declaração de responsabilidade e vínculo empregatício ou procuração;  
Enviar 2ª via do processo impressa;  
Informar a cidade/UF onde serão alocados os investimentos;  
Informar a estimativa do total do investimento vinculado ao projeto que o Ex-Tarifario está 
vinculado; 
Informar a estimativa dos bens nacionais vinculados ao investimento global;  
Informar a quantidade a ser importada; 
Informar as fontes de financiamento do projeto;  
Informar CNAE da empresa com 7 dígitos (Formato: xxxx-x/xx);  
Informar eventuais exportações (valores e produtos) em US$ (dólares americanos) a serem 
gerados pelo projeto; 
Informar o objetivo dos investimentos: por exemplo: aumento de planta industrial (de 100 
para 200 unidades produzidas por mês), investimento inicial em nova planta industrial, etc; 
Informar qual o país de origem (país de fabricação) dos equipamentos; 
Informar setor em que a empresa atua; 
 
 
d) Com interrupção, com Arquivamento do Pleito.    
 
Quando Verificado o não cumprimento de qualquer das PENDÊNCIAS listadas; 
Pleito não atende a legislação; 
 

 


