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CIRCULAR NO 45, DE 17 DE AGOSTO DE 2001
(publicada no DOU de 21/08/2001)

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, de 13 de maio de 1991, 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 desta Circular.

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 SPÍNDOLA



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  45, de 1708/2001).
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8428.33.00 Transportador automático de correias para alimentação contínua, marca Sandvik, tipo
Rotoform.

8441.10.90 Cortadora de papel “Polar” modelo 107 ST, com mesa, largura de corte de 1,07 metros.

8447.12.00 Máquina circular para malhas, modelo APL2, tipo Jauge 24 e diâmetro de 24”.

8456.30.19 Máquina de usinagem por eletro-erosão, de comando numérico CNC, por penetração
“ONA”, tipo ponte, modelo Nova Program PV-720 S3, equipada com gerador  e unidade
de filtração.

8457.10.00 Centro de usinagem, marca Rambaudi, mod.Versamill 12, para usinagem,  desbaste e
acabamento com precisão, com CNC.

8458.99.00 Torno vertical, marca Schiess, modelo 22 DE 180, diâmetro máximo torneável de
2.200mm, altura máxima de operação de 1.750mm, curso máximo de ferramenta
horizontal/vertical de 1500/1500mm, inclinável até 30 graus, porta ferramentas para 02
ferramentas, velocidade do travessão de 500 mm/min, torque máximo da mesa de 31,5
KNm, rotação padrão de 12,5 rpm.

8460.90.90 Máquina esmerilhadeira cilíndrica universal de precisão HTG 432, com gabinete de
controle, filtragem com 275 litros de capacidade e unidade de alimentação hidráulica.

8462.21.00 Prensa dobradeira hidráulica Promecan, modelo IT 080 25.

8462.41.00 Máquina para prensar, puncionar, Amada Coma, força de prensar de 55 toneladas,
dimensão da mesa de 60” x 70”, 72 torres de estação.

8477.10.19 Máquina injetora de termoplástico de fechamento horizontal para injeção de peças
plásticas, marca Husky, modelo E2200, composta de unidade de injeção modelo RS
140/130, unidade de fechamento com equipamentos hidráulicos e elétricos e gabinete de
comando com PLC.

8529.10.11 Antena parabólica para comunicação via satélite – 6,1 metros, sistema de servo-
mecanismo com motores para controle de eixos de azimute e elevação.

8705.90.90 Caminhão, marca Mercedes Benz, mod. 1323/3100, composto de carroceria Ros Roca e
lavacontainer de lixo 5500 L, em aço.


