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CIRCULAR No  11,  DE  20  DE  MARÇO  DE 2002 
(publicada no DOU de 22/03/2002) 

 
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 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8422.30.29 Máquina aplicadora de rótulos em latas de tinta, composta de seção de alimentação 
manual de latas, mecanismo espaçador de latas, bomba de cola, alimentador de rótulos 
rolante, seção de limpeza, seção de descarga e painel de controle elétrico.  

8455.20.90 Laminadora de talheres a frio, mecânica, com motor de 380V, 1,5 CV, rolos tipo 
“mandibula” de 400 mm. 

8459.61.90 Fresadora CNC, incluindo jogo de fresas variadas, porta-ferramentas, marca Boko, tipo 
WF2/10G 50-K-Fidia, contendo um cabeçote de fresagem universal, um cabeçote 
angular, um fuso de alta rotação, um agregado de refrigeração do fuso, sistema de 
exaustão, um encapsulamento e um computador industrial com gabinete. 

8460.90.90 Polidora mecânica de talheres com quatro planos de movimentos retilíneos, modelo 
Rodillo. 

8460.39.00 Afiadora automática de serras cirdulares de até 2.400 mm de diâmetro, mod. ASG 2000. 

8460.39.00 Afiadora automática para perfil de dentes, ângulo de corte e ângulo posterior, para 
lâminas de serra com dentes de metal duro, tipo CHP 22H.  

8461.50.20 Serra circular de pedestal, mod. FHC275 AS, para disco dentado com gabinete para 
ferramentas morsa doble,  semi-automática, protetor rotante de disco equipado com 
bomba de líquido refrigerante, topera ajustável.  

8462.91.19 Prensa automática Vario, mod. 110 4064, composta de canais de entrada e saída, 
estações de assemblar, prensar, calibrar, marcar fixação de fole e unidade de torção, 
força de prensagem de 350 KN.  

8477.20.10 Extrusora de frascos plásticos multi-camadas, marca W.Muller, mod. S4/35-85 P-PE 
TK, um canal Coex 6, extrusora 40/25 (camada externa) extrusora 35/25 (camada 
interna), extrusora 35/25 (2 x camada de adesivo, 1 x camada barreira), painel de 
comando com PLC, potência do cabeçote  34Kv.. 

8477.51.00 Unidade funcional integrada automática para fabricação de tiras de borracha contínua na 
produção de pneus, a partir de 2 fitas de borracha, constituída de grupo de extrusão 
duplex TROESTER 200 + 120 mm, com cabeça dupla, conjunto de termoregulagem 
para controle de temperatura e centrais hidráulicas, fieiras, preformas, sistema de 
resfriamento. 

8479.89.99 Injetora Engel, mod. ES 200 H50 VS0, com duas unidades de injeção para plástico e 
borracha, unidade de pré-aquecimento e controle, para injeção de cabo diamantado.  

8504.40.29 Retificador de corrente elétrica, marca Rapid, mod. 22228, entrada 480V, 60A, 60 Hz, 
saída 12V, 3000A, 36 KW. 
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8515.1900 Máquina para soldar tecidos de polipropileno por fusão molecular a ar quente, composta 
de estação central de soldar, cortadores, alimentação elétrica de 220V. 

8543.89.99 Máquina magnetizadora para placas de laminado asfáltico, com sistema de 
magnetização a rolo, magnetizadora, adaptador de tensão, bobina de magnetização a 
rolo passo 5 mm D-260 mm 1-1200 mm 12 m/minuto, banco de trabalho, dinamometro 
para plastoferite, sonda de entrada transversal, recarregador de bateria. 

8603.90.00 Trem de passageiro com motor diesel-hidráulico, autopropulsor, com capacidade de 84 
pasageiros, bitola de 1067 mm. 

9008.40.00 Ampliador fotográfico, constituído de coluna, base, cabeça, lâmpada, cabo de força,  
condensador, par de máscaras de metal. 

9010.10.20 Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico, com capacidade superior a 
1000 cópias/hora, marca Fuji, mod. SFA 238A composta de impressora de papel, 
processadora de filme. 

9010.10.90 Impressora-processadora de papel – processadora de película com caixa escura, mesa de 
embalagem, lente zoom, porta negativo, scanner. 

9010.50.10 Equipamento fotográfico para tratamento eletrônico de imagens e processador de filme-
imagem. 

9012.10.90 Microscópio estereo Meiji, mod. NCL 150/32108, com lentes de aumento, unidade de  
geração de luz de alta intensidade, refletor circular. 

9018.12.10 Ecógrafos com  análise espectral doppler, marca ATL, mod. HDI 3000, incluindo 
transdutores e acessórios. 

 


