
  

CONE EX 

 

 

                                                                                                                        Sorocaba/SP 07 de junho 2017 

 

 

Ao 

 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. 

Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial – SDCI. 

Esplanada dos Ministérios, Bloco J, andar Térreo. 

Brasília – DF – CEP: 70.053-900 

 

 
Assunto: Pedido de CONCESSÃO de redução do Imposto de Importação – Regime do Ex-Tarifario 
Ref. Máquina horizontal para moldar 1450 Tons. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A Cone Gerenciamento Logístico, nos termos da Resolução nº 66, de 14 de agosto de 2014 (DOU de 
15 de agosto de 2014), da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), vem solicitar a essa Secretaria de 
Desenvolvimento e Competitividade Industrial – SDCI a redução do imposto de importação na forma 
de Ex-Tarifario, para o produto sem produção nacional equivalente abaixo descrito. 
 
I - Empresa Pleiteante 
 
a) Razão Social: Cone Gerenciamento Logístico Ltda 
b) CNPJ: XXXXXXXXXXX 
c) CNAE: 45.30-7-01  
d) Pessoa de contato: XXXXXXXXXXXXXXX 
e) Endereço: XXXXXXXXXXXX 
f) Telefone: XXXXXXXXXXXXX 
g) E-mail Resp. Técnico:  XXXXXXXXXXXXXXX  
h) E-mail Resp. Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXX 
i) Setores de atuação e principais produtos:    

 Fabricação, comercialização, importação e exportação de produtos de iluminação; 

 Fabricação, comercialização, importação e exportação de moldes e ferramentas utilizadas no 
item (a) acima; 

 Compra, importação e exportação de materiais e componentes utilizados nos itens; 

 A NAL visa que a lanterna automotiva, hoje é um fator muito importante que afeta o estilo de 
um carro, é necessário compor um produto com concepção / desempenho / qualidade, para 
atingir um alto padrão e se tornar um produto extremamente sofisticado. 

 



 

j) Eventual incremento nas exportações geradas pelo projeto:  
O projeto inicialmente, ou seja, nos próximos 2 anos (implantação) não temos projeção de 
valores ou quantitativos referente à EXPORTAÇÃO, mas é nossa intenção EXPORTAR para o 
MERCOSUL em futuro próximo, infelizmente não temos no momento como mensurar 
quantitativos referente à EXPORTAÇÃO. 
 

k) Local do investimento: Sorocaba / São Paulo 
 
II - Dos produtos  
 

a) Código da nomenclatura NCM: 8477.10.99 
 

b) Sugestão da descrição:  
 

Máquina horizontal para moldar termoplástico por injeção, multicor (4cores), controlador lógico 
programável (CLP) tela “touch screen”, robô linear para deslocamento de carga até de 50 kg; com 
firewall integrado/interface TCP/IP, controle auto-otimizado PID3, conexão remota 
cliente/VPN/web, registro de dados (log book) até 20.000 eventos; com força de fechamento 
14.500 KN; controle PV-closed loop com 72 circuitos para unidade de injeção; fluxo de injeção 261 

㎤ /seg., velocidade máxima de injeção 261㎤/s, volume máximo da injeção 570 ㎤ para rosca φ 
55 mm, peso máximo da injeção 519g, pressão de Injeção máxima 2.388 bar, diâmetro do 
parafuso  55mm, velocidade máxima do parafuso 370rpm, força do bico 82,4 KN; placa de fixação 
2210 x 1910mm; abertura máxima do molde 2350mm, altura mínima/máxima do molde 
560/1610mm, força de operação do molde 910 KN , largura livre 1570 x 1270 mm; curso do ejetor 
de 350mm, admissão de 75 disparos/hora, força do ejetor  ida / volta 150/70 KN; largura máxima 
de abertura 2910mm, força de abertura/fechamento 150/210 KN. 

 
 

c) Fabricante: K. M. Technologies; Origem: Alemanha. 
 

d) Tipo do produto: 
( x ) Simples 
(    ) Combinações de Máquinas 
(    ) Unidades Funcionais 
 

e) Forma pela qual o projeto será realizado:  
( x) Implantação de nova unidade fabril 
(   ) Expansão de unidade ou linha de produção existente 
(   ) Substituição de equipamento 
(   ) Revenda 
 

f) Modelo de produção do bem: 
   ( x ) Bem de produção SERIADA 
   ( x ) Bem feito sob ENCOMENDA 

 
g) Informar se o bem já foi produzido pela pleiteante no Brasil:                                                                             

O Bem não foi produzido pela pleiteante no Brasil. 
  

h) Especificações técnicas, descrição do funcionamento e informações adicionais:  
     Favor verificar junto ao MEMORIAL TÉCNICO (ANEXO). 



 
III - Da previsão de importação 
 

a) Operação intercompanhia?   (   ) Sim ( X ) Não   
 

b) Previsão do valor FOB unitário: R$ 4.134.046,40; US$ 1.260.380,00. 
 

c) Quantidade de produtos a serem importados: 01 unidade.  
 

d) Previsão de chegada portos brasileiros: Setembro de 2017 
 

e) País de origem da Importação: Alemanha  
 

 
IV - Dos investimentos 
 

a) Objetivos específicos do projeto:  

 

[ IMPLANTAÇÃO ] A NOVA UNIDADE FABRIL é um projeto onde serão produzidos acessórios 

automotivos de iluminação como -  lentes, faróis, lanternas e outros acessórios. 

Serão investidos mais de R$ 240 milhões de reais, entre obras, compras de equipamentos nacionais, 

e importação de equipamentos para a fabricação destes acessórios. 

 

[ EMPREGO ] O projeto gerará até final de 2018 mais de 160 novos empregos diretos, desta forma 

trazendo benefícios para comunidade local e município. 

 
[ PRODUÇÃO ] A estimativa da produção é de 250 mil peças/mês até o final 2020. 

 

 [ IMPORTAÇÃO] Hoje todos acessórios automotivos de iluminação são importados do Japão para 

atender nossos clientes XXXXXXXXX, agora passarão a ser fabricados pela XXXXXXXXXXX com a 

tecnologia de 1ª geração definida pelo projeto a ser implantado. 

 

Serão investidos entre máquinas e equipamentos importados ao longo da implantação, mais de 

R$ 193 milhões de reais, que são equipamentos fabricados por encomenda por exigência do projeto. 

Infelizmente a indústria nacional não pode nos atender devido ao grau de complexidade do projeto 

específico para esta implantação. 

 
b) Investimentos via Ex-Tarifario desta solicitação:              R$ 4.134.046,40;     US$ 1.260.380,00. 

 
c) Demais Investimentos a serem importados do projeto: R$ 189.063.519,70; US$ 57.641.316,95. 
 

d) Investimentos totais em bens importados [ b+c ]:           R$ 193.197.566,10; US$ 58.901.696,95. 

 

e)  Investimentos em obras, instalações e bens nacionais:   R$ 47.064.771,94;   US$ 14.349.015,84. 

 

f) Investimentos globais vinculados pleito [ d+e ]:               R$ 240.262.338,00; US$ 73.250.712,82. 
 

g) Qual a fonte do financiamento do Projeto? 
 



Natureza da Fonte  Valor 

Privada c/ Capital Próprio R$ 240.262.338,00 ; US$ 73.250.712,82 

Privada de Terceiro xxxxxxxx 

 
 

 
V – Outras informações Relevantes – 
 

A XXXXXXXXXXX surgiu pela necessidade aos nossos grandes clientes no Brasil - XXXXXXXX, 
visto que esse suporte (importação) era dado pela XXXXXX DO Japão, hoje temos no Brasil um 
mercado promissor que futuramente crescerá, e pela solicitação de demais clientes que a 
XXXXX do Japão atende globalmente, será aplicado o mesmo padrão de qualidade e alta 
tecnologia para expandir e atender o mercado automotivo. 

 
VI – Dos Anexos:  
 
           * 2 x Vias - Formulário (impresso) 
           * 2 x Vias - Catálogo técnico (impresso) 

           * 1 x CD com: Formulário/Pleito & CONSULTA PÚBLICA (PDF)  
 
 
VII – Declaração de isonomia com bens produzidos no Brasil, no atendimento às leis e 
regulamentos técnicos de segurança (Art. 11, V, h da Resolução)  
 
Declaro que, em conformidade com disposto no art. 11, V, h, da Resolução CAMEX nº 66, de 14 de 
agosto de 2014 (DOU de 15 de agosto de 2014), estou ciente de que os produtos contidos no 
presente pleito devem obedecer às Leis e aos Regulamentos técnicos e de segurança brasileiros, 
estando sujeitos à fiscalização da autoridade competente em território nacional, notadamente 
quanto ao cumprimento dos requisitos previstos na NR nº 12. 
 
 
VIII – Declaração de Declaração de Ciência e Responsabilidade em relação aos arquivos submetidos 
à Consulta Pública (Art. 2º, VIII, b da Resolução) 
 
Declaro que, em cumprimento ao disposto no art. 2º, VIII, b, da Resolução CAMEX nº 66, de 14 de 
agosto de 2014 (DOU de 15 de agosto de 2014), o CD/pen drive anexado ao pleito contém, além da 
cópia integral do pedido (em formato de texto ou PDF), arquivo separado em PDF, legível, com 
descrição técnica detalhada, catálogo (com tradução livre, quando em língua estrangeira), lay-out, 
croqui, desenhos, fotos ou quaisquer outros meios de identificação técnica do produto solicitado, 
sem conter qualquer indício que exponha a empresa pleiteante, bem como sem impedimentos de 
confidencialidade.  
 
Declaro também estar ciente de que o mencionado arquivo PDF será disponibilizado em consulta 
pública no sítio eletrônico do MDIC na rede mundial de computadores (www.mdic.gov.br).Declaro, 
por fim, que as informações contidas no mencionado arquivo PDF são de inteira e exclusiva 
responsabilidade do pleiteante, não cabendo ao Ministério analisar se há informações no 
mencionado arquivo que possam expor a empresa envolvida. O MDIC apenas disponibilizará o 
arquivo enviado pelo pleiteante no sítio eletrônico. 
 
 

http://www.mdic.gov.br/


 
IX – Declaração de responsabilidade e vínculo empregatício  
 
Declaro, sob as penas da lei, que tenho vínculo empregatício com a empresa pleiteante e sou 
autorizado por ela a defender seus interesses em seu nome perante a Secretaria de Desenvolvimento 
da Produção, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos processos 
envolvendo pleitos relativos à Ex-Tarifario.  
 
 
 
Atenciosamente,                                                                                            
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 


