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CIRCULAR No 2, DE  29  DE  JANEIRO  DE 2002 
(publicada no DOU de 30/01/02) 

 
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 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. 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8428.90.90 Plataforma hidráulica de elevação de carga, marca Aichi, alturas 6m, 9m e 12m, 
diesel. 

8429.51.90 Retro Escavadora Kobelco SDK Yutani 045, modelo 95.  

8461.50.20 Máquina automática com serra circular  para serrar tubos, com cabeçote regulável e 
corte angular. 

8462.29.00 Máquina desempenadora de tubos metálicos para veiculação de gás, com controle 
hidráulico, contendo um motor de 10 HP. 

8477.59.11 Prensa hidráulica para termo-moldagem de peças de grande porte (pisos/assoalhos – 
peça única – para veículos – automóvel), força de fechamento de 300 KN, força de 
abertura de 213 KN e dimensões da mesa de 2000 x 1500 mm, com dois platos 
aquecidos. 

8477.59.90 Máquina para moldar por compressão gaxetas plásticas com sistema de inserção de 
tampas e transporte, mod. PMD 200.  

8479.82.90 Moinho de esferas para tintas de impressão Hockmeyer, mod. HM-10, com diâmetro 
de tampa de 47” x 400 Kg total, compreendendo câmara de aplicação SS calibre 2-
2,1/2 mm, comando de inversor de base, 1-3000 rpm, controlador a prova de explosão. 

9011.10.00 Microscópio esteroscópico, binocular, com dispositivo de iluminação direta e lentes 
capazes de aumentar até 40 vezes. 

9031.80.90 Unidade funcional para otimização de uniformidade de pneus, composta por 6 
conjuntos integrados através de esteiras transportadoras de entrada e saída 
monitorados por PLC, equipados com sistema de balanceamento, sistema de 
lubrificação, sistema de esmerilhamento, sistema de aplicação de tinta, coletor de pó, 
conjunto de transportadores de roletes. 

 


