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CIRCULAR NO  63, DE  17  DE  DEZEMBRO  DE 2001
(publicada no DOU de 18/12/01)

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

8426.20.00 Guindaste de coluna fixa e cabine giratória, Peiner HTS, tipo SK 450, lança com 55,2m
X 7,8 t., capacidade máxima de 32 t., com trolley duplo, motor de 102Kw/50 Hz, seis
seções de mastro S35, cada uma com 5,9m, base móvel com bitola de 8m X 8m, com
base se seção de mastro e altura abaixo do gancho de 44,4m.

8427.20.90 Empilhadeira com motorização a gasolina, com dispositivo de elevação de até 4m,
capacidade de carga de 1,5 t. e potência do motor de 52HP, modelo 03-FG15PVD5.

8430.41.90 Máquina para perfuração de rochas, com chassi rígido, autopropulsora, sobre rodas,
com 2 braços pneumáticos de 9 pés de comprimento, 2 perfuratrizes rotopercussivas
pneumáticas Secan S250 AC-67, l perfurattiz pneumática de reserva.

8451.50.90 Máquina de beneficiamento seco do tipo plissagem, destinada a proporcionar efeitos em
tecidos planos, permanentes e laváveis, com plissaduras paralelas ou fantasia em ondas.

8456.10.90 Equipamento de corte a laser, marca Lasercomb, modelo PLS 1600 MF 400.

8459.39.00 Máquina mandriladora-fresadora, para usinagem de aço, curso útil de usinagem 8.000 X
2.500H, modelo AF 150,  composta de pratos fixos e mas giratória..

8460.29.00 Retífica para desgaste do isolador de vela de ignição.

8460.39.00 Afiadora modelo SS-10000, marca Hertlein, para afiar e reafiar dentes de fresas,
utilizando-se de um rebolo como ferramenta de corte, com capacidade de afiar de 61 a
127 mm de diâmetro, de 100 a 125 dentes, com curso de afiação de 260mm, velocidade
de corte de 8m/min, tempo de ciclo de 2 seg. e vazão do fluido refrigerante de 60 l/min.

8461.40.99 Fresadora de engrenagem, marca Koepfer, modelo 151, para trabalhar peças de
diâmetro máximo de 150 mm, comprimento máximo de fresagem 135 mm, modulo
máximo 2.0, número mínimo de dentes = 6.

8462.29.00 Dobradeira automática, com painel elétrico e ferramental, chapa rotatória com quadros,
descarregador semi-automático com caixa de engrenagem oleodinâmica e pistões
elevatórios, desenrolador, cabine a prova de som.

8462.39.90 Máquina para cisalhar e pré formar para produção de porcas, buchas e arruelas, marca
Hatebur, modelo PKE-16.

8463.90.90 Máquinas para crimpagem (prensagem), montagem e corte de mangueiras.

8465.92.90 Molduradeira para conformar madeira a partir de peças desbastadas para fabricar
molduras, marca Weing, modelo Profimat 22N.

8465.99.00 Máquina para desengrossar e endireitar madeira com 4 facas graduadas entre 3 a 4 mm,
marca Abrain Hnos, modelo Dove/2ª
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8465.99.00 Perfiladeira para fabricação de portas de armários e de casa, com diversos tipos de
ranhuras e desenhos, marca Gabbiani, modelo TODA-48.

8479.82.90 Equipamento de dosagem e mistura para solução de hidróxido de potássio com
gelificante, resultando em um gel homogêneo. Homogeneização da mistura a vácuo.

8479.89.99 Impressora/etiquetadora Avery, modelo ALX 710L, para frascos cônicos de 120 cm3,
com fonte de alimentação de 220/110Volts–700W.

8479.89.99 Máquina de alongamento de elementos resistivos (resistência elétrica), diâmetro do tubo
de 8,5mm, comprimento máximo 2500mm.

8479.89.99 Instalação em corpo único para fabricação de tampas plásticas especiais para
embalagens de molhos, composta de molde com 16 cavidades, controlador de
temperatura e injetora tipo Arburg 305.210.700.

8501.61.00- Gerador de 75 KVA, 415/240 Volts, 08 P.F., 50 Hz, 1500 rpm, a díesel..

8502.13.11 Conjunto de gerador díesel, capacidade 1 prime, 280 KVA/225KW, 2 St-By  380
KVA/340KW, 3-380 Volt 3 PH, 450 Amp., modelo 2006.

9008.20.90 Leitora de manuais de manutenção de aeronaves, na qual se inserem microfilmes com
informações diversas, o aparelho reproduz  com ampliação do texto e/ou imagem,
podendo relizar impressão do que está sendo visualizado.


