
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

circSECEX14_2002 

 
 

CIRCULAR NO 14, DE 3 DE MAIO DE 2002 
(publicada no DOU de 7/5/2002) 

 
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 SPINDOLA 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  14, de 3/5/2002). 
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ANEXO 

 
NCM DESCRIÇÃO 

8413.60.90 Bomba para injeção de argamassa, composta por reservatório cilíndrico, mangueiras e 
filtro de ar, eixo com hélice, redutor de velocidade, bomba de acionamento 
pneumático, carro manual sobre rodas.  

8419.89.99 Máquina de leofilização (processo de secagem e de eliminação de substâncias voláteis 
em baixa temperatura  e sob pressão reduzida), mod. 400 CL, dotada de câmara de 
22m2 de superfície, tendo capacidade para até 45.000 frascos de 10 ml(diâmetro de 23 
mm)/ciclo, painéis eletrônicos e de controle. 

8419.89.99 Unidade de acondicionamento de vedante, marca Grace, capacidade 4” dia, usada para 
aquecer e pressurizar o vedante. 

8428.39.90 Esteira transportadora, inclinada magnética dupla, capacidade 4” dia, de acionamento 
elétrico, 460 V, 60 ciclos. 

8460.21.00 Retífica de cilindros com precisão de 0,01 mm, com painel programável, moedor de 
lâminas redondas, dispositivo de controle Marposs, material de ancoragem, 
equipamento de balanceamento, polia de transmissão para 33 m/s.  

8462.10.90 Prensa “Bliss” mod. 1831, com duplo enrolador e painel elétrico, 460 V, capacidade 
de 45 t.   

8465.91.10 Máquina de serrar, de corte inverso (de fita sem fim), mod. UH700.  

8477.10.19 Máquina injetora de materiais termofixos, com CNC, marca Remu, mod. HS 450, com 
força máxima de fechamento de 4414 KN.  

8477.30.90 Máquina para fabricação de embalagens plásticas monocamada com rotulagem dentro 
do molde, composta de um equipamento de modulagem por extrusão e sopro com 
IML, mod. Techne 5000, sistema transportador inclinado de aparas dos frascos, 
aparelho para detectar furos, dosador gravimétrico de resinas termoplásticas, moinho 
granulador de aparas plástica, unidade hidráulica do programador hidráulico do 
parison. 

8479.89.12 Máquina de revestimento com função de misturar, dosar e aplicar resinas a base de 
poliuretano. 

8479.89.99  Tambor (misturador) para mixar vedante, capacidade de 30 galões, elétrico, 460 V.  

8479.89.99 Moinho horizontal de processo contínuo, marca Oliver Batle, mod. EHP-100, para 
preparação de tintas gráficas, capacidade da cuba da moenda de 120 l e potência total 
de 80,8 CV. 

8479.89.99 Máquina de corte a quente de protetores de fibra de vidro, poliester e silicone. 

8514.20.20 Forno industrial de aquecimento por perdas dielétricas, gerado por radio frequência, 
marca Thermall, mod. 500-R, potência máxima 17,9 KVA, para aquecimento a 
temperatura de 70C a 100C. 

8609.00.00 Stand para acondicionamento de turbina de aeronaves. 

9018.19.30 Equipamento de medicina nuclear, mod. Starcam 32001 AC/T, composto por gama 
câmara de uma cabeça, detector, Gantry, top box display, mesas, sistema de 
manipulação de colimadores, phanton de barras, colimadores. 

9506.99.00 Máquina para prática de tiro ao prato, tipo P-12, automática. 
 


