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CIRCULAR NO 51, DE  28  DE  SETEMBRO  DE 2001
(publicada no DOU de 1/10/2001)

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 a esta 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
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8423.81.90 Unidade funcional automática para pesagem e verificação das quantidades de produtos
farmacêuticos em frascos, com rejeição dos frascos com quantidades irregulares,
agrupamento e colocação em caixas com fechamento e selagem.

8427.90.00 Empilhadeira Bob Cat, mod. 743.

8441.80.00 Máquina elétrica para furação de papel

8445.40.29 Máquina bobinadeira para matéria têxtil, de precisão, tipo DS 21, 6 cabeças, curso 6”.

8447.20.30 Máquina jacquard manual, utilizada na costura de telas em monofilamento sintético,
mono ou múltiplas camadas, com cartela de programação para costura, modelo B78, com
448 agulhas, inclinação do eixo, unidade de alimentação do mecanismo e controle
elétrico e pneumático.

8453.10.90 Prensa rotativa hidráulica para couros.

8458.11.90 Torno automático multi-fuso, tipo MAG(6 fusos)

8458.11.90 Torno automático multi-fuso, tipo MRA(6 fusos) para produção de partes de rolamentos
não sujeitas a fricção,  239-2383 rpm e 303-2370 rpm dos fusos.

8459.61.00 Fresadora retificadora CNC, marca Mecof, mod. CS 200/A, curso dos  eixos X = 8.000
mm, Y= 1.000 mm e  Z = 2.100 mm, com mesa giratória.

8460.29.00 Retificadora para furo de anel interno de rolamento, tipo GAD 10-50, diâmetro externo
da peça de operação 16-120 mm, largura da peça 6-30 mm, raio tubo 0-6 mm, velocidade
de rotação do eixo 200-1500 rpm.

8460.29.00 Retificadora para furo de anel interno de rolamento, tipo G-100, diâmetro externo da peça
12-15 mm, diâmetro do furo 7-10 mm, largura da peça 7-12 mm, velocidade de rotação
do rebolo 100,000 rpm.

8460.29.00 Retificadora para pista de anel externo de rolamento, tipo G-211B, diâmetro externo da
peça 30-47 mm, largura da peça 9-14 mm, raio do tubo 0-6 mm, velocidade de rotação do
eixo 1700-2350 rpm.

8465.94.00 Unidade funcional de laminação composta de baixa pressão, Wemhoner, constituída de 1
mesa de rolos de entrada da carga, e mesas hidráulicas com  rolos, e equipamentos de
ventosa introdutora, 1 sistema de limpeza de entrada, 1 mesa de transporte, 1 mesa com
rolos de cortina e banda introdutora da prensa, 1 prensa, 1 carro extrator e respiradouro de
vácuo, 1 sistema de refilados de laterais e acessórios.

8477.10.99 Máquina para moldar por injeção, para injetar peças, com microprocessador incorporado,
tendo pratos aquecidos, câmara de injeção com circulação de água termorregulada e
sistema de alimentação.



(Fls. 3 da Circular SECEX nº  51/SECEX, de  28/09/2001).

circSECEX51_2001.doc

8479.82.90 Unidade funcional para fabricação por homogeinização e enchimento de bisnagas de
pomada de uso farmacêutico, com reator de homogeinização, mod.VME-50, com
controle eletrônico de pressão, temperatura e registro de ocorrências, enchimento
automático e dosagem da pomada em bisnagas com posterior fechamento, modelo Nova
120, com 5 estágios de operação e controle por PLC.

8479.89.99 Instalações de corpo único, para fabricação de tampas plásticas especiais autovedantes
para frascos de bebidas, composta de  moldes de 32 e 48  cavidades, controlador de
temperatura e  injetoras Netstal 150 e 240.

8502.12.10 Grupo eletrogêneo de motor diesel, potência 290 KVA, corrente alternada, montado em
um container de 20’, constituído de 2 motores diesel potências de 330 HP e 16 KW,
1500 rpm e 2 geradores potências 275 KVA e 15 KVA.

8502.12.10 Grupo eletrogêneo de motor diesel, potência 260 KVA, com alternador trifásico,
tetrapolar, de campo rolante, auto excitado, construção a prova de vazamento e com
regulador de tensão automático, motor diesel, silenciador de escape e interruptor
termomagnético de proteção.

9010.50.10 Conjunto de equipamentos fotográficos para tratamento eletrônico de imagens e
processador de filme-imagem.

9018.12.10 Sistema de ultra-som setorial eletrônico, SONOS 2000, com eletrocardiógrafo, monitor
HP, aparelho de videocassete SVHS impressoras monocromática e colorida.

9018.12.10 Sistema de ultra-som setorial eletrônico, com tecnologia adaptativa de canais,
processamento de fluxo de cores, dopller pulsado e contínuo, mono-M, canal de ECG,
colorização de imagens, programas de cálculos, controle de ganho lateral, monitor HP.

9018.19.30 Gama câmara computadorizada, ADAC, mod.Genesys II-Vertex, com mesa de exames,
Gantry, console de operação com monitor, colimadores, impressoras,  programas
aplicativos, unidade de disco óptico, calibrador de doses, sonda pancake e acessórios.

9018.19.30 Gama câmara para exames planares, de corpo inteiro e Spect. Mod. DIACAM, com
detector retangular de grande  campo de visão, console de controle digital com
processador de imagens integrado.

9018.19.30 Gama câmara computadorizada ADAC, mod. Genesys ARC3000 “Single Head”.


