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CIRCULAR No 55, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001
(publicada no DOU de 6/11/2001)

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 SPÍNDOLA



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  55, de  5/11/2001).
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8422.30.10 Linha para engarrafamento de líquidos, inclusive enchimento, fechamento e rotulagem de
garrafas , composta de despaletizador, lavadora, enchedora, transportador de rolhas,
capsuladora, etiquetadora universal, carregador, preparador caixas, paletizador e
ozonizer.

8426.49.00 Guindaste autopropelido, hidráulico, sobre pneus, Demag, com capacidade de 50/55
toneladas,  tipo AC 155,   lança principal com 40 m e extensão da lança de 17.6m.

8443.59.90 Máquina para aplicação em “hot stamping”, velocidade de 5.000 aplicações/hora,
tamanho máximo de aplicação 48 x 85 mm.

8447.90.90 Máquina para fabricação de gripuras, rendas, tecidos e inserir  tufos.

8457.10.00 Centro de usinagem vertical, Toyoda PV-4-II, com magazine para 12 ferramentas,
2 pallets.

8459.29.00 Cunhadeira hidráulica, para cavidade da cunha, para colocação da trava em eixos.

8463. 10.90 Máquina de estiragem de fios metálicos, Showa, mod.  slip-horizontal axis – single
capstan, com 11 cabrestantes, velocidade de processamento de 150 m/seg., diâmetro
máximo de entrada de 9,5 mm .

8465.92.90 Fresadora especial de cabeçote duplo, automática, para eixo de engrenagem.

8479.82.90 Reator cilíndrico vertical, com agitador  em hastelloy C-276.

8479.82.90 Dispersor, pressão máxima coaxial 150, com motor de velocidade variável de 60 HP,
sistema de levantamento ar/óleo, consistindo de tanque de 200-psi, com controles
articulados e painel de controle.

8479.82.90 Misturador horizontal, feito de aço carbono com capacidade de 10 toneladas, 3 braços
misturadores duplos conectados a uma haste central interna, com engrenagem de direção
motorizada.

9013.20.00 Aparelho de geração de raios lazer a partir de CO2, com sistema de varredura vetorial,
para  sistema de marcação superficial de objetos, marca Willet, mod. 551-S2, através de
remoção ou queima do revestimento da superfície.

9031.80.20 Máquina para medição tridimensional, com armário de comando e aspirador, mod.641.7.

9031.30.00 Projetor de perfil, com armário de comando tipo LM7 hélios 3.


