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CIRCULAR NO 26, DE 9 DE  MAIO  DE 2001
(publicada no DOU de 14/05/2001)

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
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO
8422.30.10 Máquina gabietadora modelo REKORD 12, completa com dispensador automático

para 4 colunas de gabietas, velocidade máxima 12.000 garrafas/h completa com partes
para mudança de garrafa + cabeça gabietadoras + copos dispensadores para gabietas
com 26mm de diâmetro.

8422.30.10 Máquina monobloco modelo ZENITH EOLO 2/24 ótico para aplicação de capsulas de
champagne, completa com dispenser automático provido de magazine de longa
autonomia, sistema de centragem optica, 12 cabeças pneumáticas para formação de 4
camadas e 12 cabeças pneumáticas para alisamento final das capsulas, grades de
segurança, rotação da direita para esquerda (anti-horário), velocidade máxima 12.000
garrafas/h.

8422.30.10  - Máquina rolhadora modelo JOTA 108 S com 8 cabeças rolhadoras capazes de fechar
garrafas redondas de vidro com um tipo de rolha natural de champagne, sobressaindo
do gargalo de forma tal que permita a aplicação da gabieta, velocidade máxima de
10.000 garrafas/h com apropriada alimentação de rolhas com: equipamento elétrico
para permitir a máquina operar com 380V e 60HZ; equipamento mecânico para
permitir a máquina aplicar rolhas de 25,5mm de diâmetro; conjunto de rosca sem fim,
estrela de entrada e saída e guias para uso de uma garrafa de vidro de corpo cilíndrico;
conjunto de 8 aparelhos de centragem.

8422.30.29 Linha de enchimento e operações correlatas, de frascos plásticos, com inseticida
líquido, uma máquina colocadora de mecha cerâmica em aparelho plástico, dois
alimentadores vibratórios sendo um de tampas e outro de mechas (pavios), uma
máquina para encher e tampar, de 4 estações, marca FUMAKILLA, modelo VL/B-1,
uma esteira transportadora de frascos, para as estações de etiquetagem e enchimento e
fechamento, reservatório com agitador e filtros, com capacidade de 330 litros, um
alimentador vibratório, com carcaça anti-ruído, uma máquina etiquetadora de frascos.

8422.30.29 Máquina para carga de gás freon, modelo IGFD-50D, para condicionadores de ar.
8423.10.00 Balanças multifunção KEITO K2-B.
8441.30.10 Máquina automática para fabricação de caixas de fósforos (gaveta interna), tipo JPR,

velocidade teórica de 70 R.P.M. composta dos seguintes sistemas: motor principal,
sistema para colar a gaveta e secador.

8441.30.10 Máquina automática para fabricação de caixas de fósforos (parte externa), tipo ABM,
velocidade teórica de 60 a 152 R.P.M. composta dos seguintes sistemas: motor
principal  2320 V 50HZ, conjunto de corte de papel cartão, conjunto de colagem

8441.80.00 Calandra (Voith Sulzer NIP Soft Calander), composta de: 2x2 cilindros de contato,
largura de face de 2.590mm, pressão de 310kgs/cm linear e velocidade de projeto de
1300mts/min, mesa de comando Allen Bradley, painéis elétricos “PLC”.

8445.11.90 Carda para preparação de fibras têxteis naturais ou sintéticas, com alimentação de
matéria têxtil a cardar na forma de fita, marca TRUTZSCHLER, modelo
EXACTACARD R DK740.

8445.11.90 Máquina para abrir e limpar algodão, com alimentação de matéria têxtil na forma de
flocos, marca TRUTZSCHLER, modelo RST.

8445.30.10 Máquina retorcedeira de anéis, marca SAURER ALLMA, modelo ALLMATEESX,
para fios de fantasia, 152 posições, aros de 160mm de diâmetro com painel de
programação.

8447.90.90 Máquina circular para malhas, de dupla frontura diâmetro do cilindro de 30 polegadas,
ponto interlock, finura 18, 20, 24, 28, com lubrificação automática.
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8451.40.21 Máquina para tingir tecido em corda, combinada com molinete e jato de água, marca
LONGCLOSE, modelo ULTRASOFT.

8451.80.00 Máquina peluciadeira para tecidos, com 36 cilindros peluciadores, marca
WOOSOCKET, modelo NAPPER.

8462.29.00 Máquina-prensa para processamento dos aletados do permutador de calor, para
condicionadores de ar.

8462.29.00 Máquina automática para expandir tubos de cobre dos trocadores de calor, tipo
vertical, para condicionadores de ar.

8475.29.90 Máquina rotativa para fabricar ampolas de vidro, com 30 estações de trabalho MM 30.
8475.29.90 Máquina automática para acabamento de ampolas de vidro, modelo LUMM/FUMM.
8477.10.21 Máquina injetora de plásticos, marca HIDRÁULICA POMPEYA, capacidade de 130 e

150 toneladas, sistema hidráulico com forno de aquecimento, painel de comando
motor potência 12.5 HP, 1445 r.p.m.

8479.82.10 Unidade para misturar material de fricção, sem asbestos, para fabricação de pastilhas
de freios, marca WINKWORTH, modelo RT 400, com 01 unidade de vácuo, 01
unidade de circulação de água, 02 silos metálicos e 02 silos plásticos.

8479.89.11 Sistema para fabricação de pastilhas de freios para veículos automotores, marca TOS
RAKOVNIK, modelo CBA 160-12, composta de unidade hidráulica, painel de
controle de velocidade, alimentador de moldes, 134 suporte para pastilhas com sistema
de pressão, 3 carrinhos especialmente para receber os suportes, 19 moldes para
pastilhas.

8479.89.99 Unidade dobradora para linha de produção de absorventes higiênicos, com painel
elétrico de fabricação, modelo TFP-N/DT.

9010.10.90 Ampliadora fotográfica marca AGFA-COPAL, modelo ML-2000.
9010.50.10 Processadora de filme marca FUJI, modelo FP-550B e FP-900-AL.
9010.50.10 Processadora impressora fotográfica marca FUJI, modelo PP-1800B e PP-1040-B.


