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CIRCULAR NO 33, DE 7 DE JUNHO DE 2001
(publicada no DOU de 11/6/2001)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, 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.

IVAN RAMALHO
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO
8419.32.00 Forradeira para secagem de chapas de papelão com 15 placas quentes, modelo AV/39.
8428.90.90 Torreta para alimentação de semiprontos (lonas, bordos e flancos), modelo “T900

LT”, empregada na fabricação de carcaças de primeira fase de pneus radiais, composta
de cavaletes desbobinadores, esteiras de alimentação e corte, conjuntos basculantes e
painéis elétricos e pneumáticos de acionamento.

8440.10.90 Alceadora de papel “MULLER MARTINI” modelo JGV.
8441.10.90 Máquina automática de cortar e inserir papel nas ranhuras de induzido de motores

elétricos de ferramentas elétricas manuais, composta de: armação básica, tampa de
proteção, estação de elevação, dispositivo de comando e fixação, dispositivo de
isolamento, armário de comando com controle lógico programável com memória.

8443.90.90 Tinteiro para impressora offset, RUTHERFORD, para injetar tinta durante a
impressão, modelo GCD 6 1700 CT.

8444.00.90 Máquina para estirar tops acrílicos, N. SCHLUMBERGER & CIE, modelo ET11, com
bobinador duplo, 02 guia fio (01 por lata) 700x1000mm, descarga, troca de latas, dez
posições.

8451.30.10 Máquina de passar roupa automática, marca WASSERMAN, com duas placas de
trabalho, 01 de fixação de material, e outra de calefação com resistências, acionamento
pneumático de 6KG/CM2 de precisão, estrutura de ferro, forma cilíndrica, peso
estimado 90 KG, potência de acionamento: 2KW, 3x220V, 50HZ.

8458.19.90 Torno automático de alta precisão SCHAUBLIN, tipo 123, com engrenagem,
acionamento hidráulico e comando.

8460.29.00 Retificadora de alta precisão, Resinoid, tipo GP2, marca OSG TOYOKAWA, para
produção de rosca para macho cônico e macho laminador, com dressagem automática,
controlada por dispositivo de pressão de óleo, derrubador automático de fundo de
rosca, controle de alta velocidade por meio de programa (10 a 400 rpm).

8461.50.20 Serra circular automática, WAGNER, tipo WAS 70, com magazine, esteira de cavaco,
diâmetro da serra 210mm, curso 96mm, avanço 25800mm/minuto, retorno
10m/minuto.

8462.99.90 Máquina de prensar para estampagem de disco de fricção de embreagem de
motocicleta, modelo TD100.

8463.30.00 Máquina para fabricar molas de torsão tipo: FTU 2,5.
8479.82.10 Misturador para preparo automático de nutrição parenteral AUTOMIX 3+3.
8479.89.99 Máquina para limpeza de suportes e grades de cabines de pintura, marca DINAMEC,

modelo B311, com painel de controle, interligação para dois exaustores, dois filtros
cerâmicos e estrutura em perfil metálico com talha elétrica com capacidade de 2
toneladas para alimentação dos cestos.

8479.89.99 Forno de pinos para secagem de pinturas em embalagens metálicas, operando em série
com impressora, modelo 2000 COM, 2000 latas por minuto.

8479.89.99 Máquina automática para fabricação de terminais que serão encaixados nos
alojamentos plásticos formando conectores elétricos, marca BRUDERER, modelo
BSTA25.

9031.80.90 Máquina para detectar defeitos e fissuras em latas de alumínio por captação de luz
com descarte de rejeitos e capacidade igual ou superior a 2000 unidades por minuto,
modelo RT6X.
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9031.80.90 Máquina para detectar manchas e defeitos no interior de latas composto de 5 câmaras
de controle, acessórios, filtros, cabos e válvulas, modelo FIVEC.

8905.10.00 Draga de sucção com cisterna denominada “WH RESOLUTION”, cavalagem 10.410,
comprimento total 116,50 metros, pontal 8,06 metros, calado de drenagem 7,60
metros, calado linha de água 7,00 metros, capacidade da cisterna 5.050 m3, diâmetro
do tubo de sucção 2 de 900 mm, profundidade máxima de sucção em vazio 25,00
metros, propulsão 2 x 3100 CV 525 RPM, acomodação dupla tripulação para
dragagem, velocidade do cruzeiro 13,50 nós.


