
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR No 15, DE 21 DE MARÇO DE 2001

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1
do art. 22, da Portaria DECEX no 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT no 370, de 28
de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de
Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados
relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou
substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por
importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta
Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2o andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da
União.

LYTHA SPINDOLA



ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8420.10.29 Linha para plastificação de tecidos de
polipropileno (rafia), composta de: extrusora tipo
PF 400;  tamanho da rosca: 4,5”, L/D=32/1:
capacidade de produção: filme P.P. de 850
libras/hora; largura de fonte: 90 pés (2286mm);
máquina de plastificação: tipo SA; velocidade de
produção: máximo de 400 pés/minuto: diâmetro
máximo do rolo: 48 polegadas, peso máximo do
rolo 3000 libras (capacidade de corte da faca):
largura do filme 42 polegadas (minimo) 84
polegadas (máximo); geradores do sistema de
resfriamento.

8422.40.90 Máquina automática destinada a envolver
chocolate em tabletes, com um carregador de
cinta, cada tablete de chocolate é tomado junto
com os papéis de envoltório e os pregadores
dos quais realizam as dobras por ambas
extremidades. Velocidade promedio entre 40 e
60 produtos por minuto.

8438.50.00 Amaciador de carnes – marca LUTETIA –
modelo MALAXEUR, capacidade 1500 litros;
motoredutor de acionamento 5HP.

8443.60.90 Máquina para empilhamento de revistas – 125
HS 503.

8460.29.00 Retifica cilindrica 1310E 220-3-60HZ, com
sistema tipo métrico, incluindo cabeçote do
rebolo e calco, acionamento especial para o
motor do rebolo, 3 hastes de 10mm com
diamantes de 1/3 de quilate, utilizada
exclusivamente no processo de retifica de
rebolos para afiação de lâminas de barbear.

8461.90.90 Aparador de bordas para chapas de aço com
acionamento elétrico, sistema de corte através
de 2 discos de corte, capacidade máxima de
espessura 2.66mm.

8462.10.90 Prensa ERFURT PKXW 2.500 ton.

8462.10.90 Prensa SMERAL 1.600 ton, mod. LZK P.

8462.22.90 Endireitador para chapas de aço com
acionamento elétrico, capacidade máxima
2.66mm.

8463.90.90 Máquina para corte de chapa de aço em
diagonal com acionamento elétrico, capacidade
máxima de 1.90mm.

8474.39.00 Betoneira basculante, com rodas e cuba de
carregamento, motor trifásico “FIMET" MA 100
LA4-380V/420V-220/240V 3 KW 50/60HZ, para
misturação de concreto.

8477.10.99 Máquina injetora vertical ENGEL, de comando
numérico, com mesa giratória, útil para injeção
de material plástico mod. ES 500V/90.


