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como terminal de pagamento eletrônico. Possui dimensões de 13 x 67 x 67 mm e é
apresentado com cabo USB e manual do usuário.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM, constante da TEC, aprovada
pela Res. Camex nº 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. nº 8.950, de 2016, e em
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992, e atualizadas pela
IN RFB nº 1.788, de 2018, e alterações posteriores.

Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 82.07) e RGI 6 (texto da subposição
8207.60) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de
dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de
2016; e alterações posteriores.
DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam

CLAUDIA ELENA FIGUEIRA CARDOSO NAVARRO
Presidente do Comitê do Ceclam

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.303, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.297, DE 4 DE AGOSTO DE 2021

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 3926.90.40
Mercadoria: Chupeta flexível de plástico (100% silicone) para crianças de 0 a 6
meses, acompanhada de tampa protetora.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 39.26), RGI 6 (texto da subposição
3926.90) e RGC-1 (texto do item 3926.90.40) da NCM constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº
8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo
Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 8 de
fevereiro de 2018, e alterações posteriores.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 5702.99.00
Mercadoria: Tapete de fibras de sisal fiadas, não tufado nem flocado, com base
e bordas em látex, apresentado nas dimensões de 40 x 63 cm e espessura de 10 mm,
comercialmente denominado "capacho".
Dispositivos Legais: RGI 1 e RGI 6 (Nota 7 da Seção XI) da NCM constante da
TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto n.º
8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992 e
atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, com alterações posteriores.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma do Ceclam

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.298, DE 9 DE AGOSTO DE 2021

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.304, DE 17 DE AGOSTO DE 2021

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8527.13.00
Mercadoria: Caixa acústica portátil com alto-falante integrado a receptor de
rádio FM e amplificador de audiofrequência (75W), capaz de reproduzir sinais de áudio
gerados por equipamentos externos ou gravados em cartão de memória ou em dispositivo
USB, com função TWS para pareamento com outra caixa acústica de mesmo modelo,
apresentando bateria de 1.500 mAh e conexões bluetooth, USB, cartão de memória e
entrada auxiliar e medindo 29,7 cm x 12,7 cm x 14,1 cm; acompanha cabo de
carregamento, cabo de áudio e manual do usuário.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 85.27) e RGI 6 (textos da subposição
de 1º nível 8527.1 e da subposição de 2º nível 8527.13.00) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 3401.30.00
Mercadoria: Solução aquosa a base de agentes orgânicos de superfície de
síntese e agente umectante para limpeza (lavagem) do rosto, com propriedades para
deixar a pele limpa, hidratada e suave, mantendo seu equilíbrio fisiológico, acondicionada
para venda a retalho em frasco de 200 ml, comercialmente denominada "Água micelar".
Dispositivos Legais: RGI 1 e 6 da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125,
de 2016, e RGC 1 da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016, e alterações
posteriores.
LUIZ HENRIQUE DOMINGUES
Presidente da 4ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.305, DE 17 DE AGOSTO DE 2021

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 3920.62.99
Ex Tipi: sem enquadramento
Mercadoria: Fita PET (poli(tereftalato de etileno) para arqueação de paletes e
matérias pesadas que necessitem de grande resistência à tração, constituída de plástico
PET não alveolar; não reforçada, nem estratificada, sem suporte, nem associada a outras
matérias, com recartilho (marca à superfície), confeccionada na largura de 10 mm, 12 mm,
13 mm, 16 mm, 19 mm ou 25 mm, com espessura a partir de 80 micrômetros,
apresentada em rolos de 9 kg a 25 kg, comercialmente denominada "fita PET para
arqueação com alta resistência à tração".
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da TEC aprovada pela Resolução
Camex nº 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.299, DE 9 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8527.13.00
Mercadoria: Caixa acústica portátil com alto-falante integrado a receptor de
rádio FM e amplificador de audiofrequência (180W), capaz de reproduzir sinais de áudio
gerados por equipamentos externos ou gravados em cartão de memória ou em dispositivo
USB, com função TWS para pareamento com outra caixa acústica de mesmo modelo,
apresentando bateria de 3.000 mAh e conexões bluetooth, USB, cartão de memória e
entrada auxiliar e medindo 35,4 cm x 18,3 cm x 13,8 cm e pesando 2.160 gramas;
acompanha cabo de carregamento, cabo de áudio e manual do usuário.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 85.27) e RGI 6 (textos da subposição
de 1º nível 8527.1 e da subposição de 2º nível 8527.13.00) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES
Presidente da 4ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.306, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 2202.99.00
Ex tipi: 04
Mercadoria: Bebida pronta para consumo, não alcoólica, acondicionada em lata
de alumínio de 269 ml, contendo água gaseificada, palatinose, D-ribose, taurina (1000 mg),
cafeína (110 mg), vitaminas (B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9 e C), aroma de limão e gengibre
e outros ingredientes, com baixo índice glicêmico e propriedades relacionadas ao foco,
atenção e recuperação muscular após exercícios extenuantes.
Dispositivos Legais: RGI 1 e 6 da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125,
de 2016, e RGC 1 da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016, e alterações
posteriores.

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.300, DE 9 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8527.91.00
Mercadoria: Caixa acústica com dois alto-falantes integrados a receptor de
rádio FM e amplificador de audiofrequência (160W), capaz de reproduzir sinais de áudio
gerados por equipamentos externos ou gravados em cartão de memória ou em dispositivo
USB, apresentando conexões bluetooth, USB, cartão de memória, LINE IN (RCA e XLR) LINE
OUT (XLR) e MIC IN (P10 e XLR), medindo 37,5 x 29 x 58,5 cm e pesando 11,3 kg;
acompanha cabo de energia, controle remoto e manual do usuário.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 85.27) e RGI 6 (textos da subposição
de 1º nível 8527.9 e da subposição de 2º nível 8527.91.00) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES
Presidente da 4ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.307, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 9305.99.00
Mercadoria: Tubo de aço especial, denominado comercialmente de "provete de
pressão", com calibre de 7,62 mm e entradas para instalação de transdutores, dotado de
raiamento interno, cuja função é medir o momento de saída, guiar e imprimir giro a um
projétil, usado em equipamentos de ensaio balístico, onde é fixado por meio de um
receptor universal; possui uma câmara onde se aloja o cartucho de munição a ser
testado.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 93.05) e 6 (textos das
subposições 9503.99.00) da TEC, aprovada pela Res. Camex nº 125, de 2016, e da Tipi,
aprovada pelo Dec. nº 8.950, de 2016; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec.
nº 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, e alterações posteriores.

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.301, DE 9 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8527.91.00
Mercadoria: Caixa acústica com alto-falante integrado a receptor de rádio FM e
amplificador de audiofrequência (250W), capaz de reproduzir sinais de áudio gerados por
equipamentos externos ou gravados em cartão de memória ou em dispositivo USB,
apresentando conexões bluetooth, USB, cartão de memória, LINE IN (RCA e XLR) LINE OUT
(XLR) e MIC IN (P10 e XLR), medindo 44,3 x 34,2 x 68,4 cm e pesando 15,5 kg; acompanha
cabo de energia, controle remoto e manual do usuário.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 85.27) e RGI 6 (textos da subposição
de 1º nível 8527.9 e da subposição de 2º nível 8527.91.00) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES
Presidente da 4ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.308, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 9305.99.00
Mercadoria: Tubo de aço especial, denominado comercialmente de "provete de
pressão", com calibre de 5,56 mm e entradas para instalação de transdutores, dotado de
raiamento interno, cuja função é medir o momento de saída, guiar e imprimir giro a um
projétil, usado em equipamentos de ensaio balístico, onde é fixado por meio de um
receptor universal; possui uma câmara onde se aloja o cartucho de munição a ser
testado.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 93.05) e 6 (textos das
subposições 9503.99.00) da TEC, aprovada pela Res. Camex nº 125, de 2016, e da Tipi,
aprovada pelo Dec. nº 8.950, de 2016; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec.
nº 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, e alterações posteriores.

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma do Ceclam
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.302, DE 10 DE AGOSTO DE 2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8207.60.00
Mercadoria: Ferramenta rotativa em aço para escareamento de furos, com três
regiões de corte, ângulo de corte de 90°, diâmetro mínimo da ponta de 3,8, diâmetro
máximo da ponta de 25 mm, diâmetro da haste de 10 mm e comprimento total de 67 mm,
própria para ser acoplada em equipamentos, tais como máquinas do tipo CNC, furadeiras
manuais e furadeiras de bancada, acondicionada individualmente em embalagem de
papelão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021091700029
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LUIZ HENRIQUE DOMINGUES
Presidente da 4ª Turma do Ceclam
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

