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CIRCULAR No  61, DE  14  DE  OUTUBRO  DE  2004 
(publicada no D.O.U. de 18/10/2004) 

 
O SECRETÁRIO 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 MDIC no 535, de 17 de dezembro de 2003, 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 - térreo, 
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. 
 
 
 
 

IVAN RAMALHO 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

7309.00.90 Tanque reservatório de óleo isolante para enchimento de óleo em transformadores. 

8414.10.00 Bomba de vácuo LEYBOLD, para tratamento de transformadores, modelos WAU 250, 
RUVAC WAU 250 e E 250. 

8417.10.20 Fornalha para recozimento contínuo, com capacidade de 4 toneladas/hora a uma 
temperatura de 1100ºC, incluindo alimentador, dispositivo de rotação, equipamento de 
combustão e sistema de têmpera, painel de controle e sistema de controle PLC, 
marca/modelo ERMAT. 

8427.10.90 Empilhadeiras elétricas TOYOTA, JUNGHENRICH e AMEISE JUNGHEINRICH, 
modelos 2FBE 13, EJC A 16 G, ETBP e ERC A 12,5 G, respectivamente. 

8427.20.90 Empilhadeira a combustão DAEWOO, modelo D 70S. 

8428.20.90 Mesa elevadora para montagem de transformadores, modelo ADRLKSPEC, com 
capacidade de 1.000 kg. 

8428.33.00 Pontes rolantes DEMAG 14X8m e 4X8m, modelos PK 5NF e PK 5LF, respectivamente, 
ambas com capacidade 1.000 kg. 

8428.90.90 Plataforma elevatória NACELLE, modelo 2646 E. 

8433.59.90 Máquina colheitadeira de espiga de milho modelo BYRON 8400C. 

8439.30.10 Bobinadeira RUFF, modelo RWB TYPE 44. 

8439.30.10 Bobinadeira para enrolamento secundário, modelo HP 500. 

8439.99.90 Bexigas de borracha especial para compactação dos papéis de isolamento de 
transformadores, bexigas BAUDRUCHES 230 X 600 mm, 180 X 600 mm e 180 X 370 
mm. 

8440.10.90 Máquina embaladora responsável pelo selamento de embalagens através de 2 rolos 
compressores, modelo FME-SOFRAPLI 4R/450. 

8441.80.00 Máquina de corte e vinco, para cartão ou papelão ondulado, marca BOBST, modelo SP 
102-E, com alimentação, no formato máximo de 72 X 102 cm, velocidade de produção de 
7.500 folhas/hora. 

8442.30.00 Máquina para processamento de filmes para impressão off-set, marca AGFA, modelo 
AVANTRA 44 OLP. 

8445.20.00 Máquina fiadora bobinadeira OPEN-END automática, marca SCHLAFHORST, modelo 
ACO 240, 216 fusos, bobina cilíndrica, aparelho e flame AMSLER+UPG4, com 2 carros 
atadores mais carregador. 
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8445.30.10 Retorcedeira de dupla torção RATTI, modelo R522, com 192 fusos de primeira torção, 
com 96 saídas em carretel flanjado. 

8445.40.29 Bobinadeira não automática de filamentos têxteis marca LEZZENI, com 120 fusos, para 
confecção de “COPS”, com velocidade de bobinagem 600m/minuto. 

8462.41.00 Máquinas automáticas para puncionar e dobras fitas e arames metálicos, de comando 
computadorizado (CNC), para fitas metálicas de largura máxima de 40 mm de largura, 
com força de prensagem de 70 KN, modelo GS 10/20. 

8471.49.91 Máquina NEW CODE para personalização de cartões, responsável pela personalização 
elétrica (formatação do CHIP e inserção de dados individuais do cliente) de cartões 
CIBTACTLESS E COM CHIP, através de cabeçote por contato e também de uma antena 
frequenciada, modelo AP-PRINT-NC550. 

8479.89.99 Máquina automática marca ERI, fabricada especialmente para posicionar e carregar os 
insertos sobre uma garra e colocação dentro do molde de injeção para formar um brinco 
de identificação de animais, com recipiente, esteira vibradora e prato rotativo. 

8479.89.99 Máquina de isolamento de tubo de BT (baixa tensão) para transformadores, tipo CTH, 
modelo FOLON CTH. 

8479.89.99 Máquina para produção de cartões inteligentes assegurando a colocação e teste do 
micromódulo (CHIP) no cartão plástico. 

8501.62.00 Gerador de corrente 5000 A, com variador RUHSTRAT tipo/modelo TKMO. 

8501.62.00 Gerador de tensão tipo CB 500, capacidade 500KV/100KVA. 

8501.64.00 Gerador de tensão 1000KV BALTEAU, modelo CB 1000.N. 

8501.64.00 Gerador de corrente BALTEAU, modelo ELEVCO.N. 

8503.00.90 Unidade de entrada do detector de descargas parciais modelo 3.N, capacidade 50 a 
1500PF. 

8503.00.90 Sistema automático de aterramento do gerador de impulso modelo CTCT.N. 

8503.00.90 Banco de compensação de alimentação do gerador de tensão tipo CB 500 BALTEAU, 
modelo TEACTANCE. 

8504.21.00 Transformador de corrente padrão modelo 4534 A. 

8504.21.00 Transformador de corrente padrão eletrônico modelo ETI 04. 

8504.21.00 Transformador de corrente padrão com fonte DC, modelo 18704. 

8504.21.00 Transformador 220 KVA para ensaio de aquecimento de reatores. 

8504.40.29 Dispositivo de correção de tensão secundária com filtro 50 HZ, modelo 22651. 
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8504.40.90 Estação de medição de perdas a vazio e em cargas de transformadores, modelo CONS.N. 

8504.40.90 Grupo conversor 400 HZ com motor assíncrono 16 KW e gerador síncrono 16 KVA, 
modelo 674.N. 

8504.40.90 Fonte retificadora de corrente contínua, modelo 200/30.N. 

8504.90.30 Conjunto de cargas eletrônicas padrão para ensaio de transformadores de corrente, 
modelo 15701.N. 

8504.90.30 Jogo 2X9 cargas padrão para transformador de corrente. 

8504.90.30 Jogo de 64 cargas padrão para transformador de corrente. 

8504.90.30 Unidade móvel de carga padrão para transformadores de potencial com 65 cargas, 
modelo CTP. 

8504.90.30 Dispositivo para içamento de núcleos magnéticos teroidal. 

8504.90.90 Variador de alimentação BALTEAU, modelo 30RME, capacidade 30KVA/220V/50HZ. 

8514.10.10 Forno elétrico industrial, computadorizado, de aquecimento indireto por resistência, com 
convecção forçada de ar, para refusão de pasta de solda em PCI’S, marca SOOLTEC, 
modelo QUANTIS 6638. 

8516.80.90 Jogo de resistências para ondas de manobras e ondas plenas, modelo RESIST. 

8516.80.90 Jogo de resistências série externas para ondas de impulso, modelo SPAR.N. 

8532.30.90 Condensador exigido nos ensaios de ruídos, modelo DC-01. 

8543.20.00 Gerador de sinal reserva HAEFELY tipo/modelo 42. 

8543.20.00 Gerador de impulso HAEFELY, com divisor de tensão capacitativo, modelo CR 2400.N. 

9017.30.10 Microhmetro de referência modelo MICRO OHMMETER.N. 

9017.30.20 Paquímetros de 400, 500 e 800 mm. 

9017.30.90 Espinterômetro vertical com duas esferas de 1,5 m de diâmetro, modelo SPC. 

9017.30.90 Espinterômetro horizontal modelo SPT02.N. 

9017.80.90 Traçador de altura MITUTOYO, modelo TRD-01, capacidade 0 a 500 mm. 

9026.10.29 Detector de descargas parciais modelo 700. 

9028.30.90 Unidades padrão indutivo BALTEAU, modelos ET 150.N e ET 400.N. 

9028.30.90 Medidor de tração de papel crepado para isolamento de transformadores, modelo 1026.N. 
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9028.30.90 Medidor do tempo de gelificação de resina usada em transformadores, modelo GT. 

9028.30.90 Medidor de vazão digital aquametro modelo VZO 4RE0,01.N. 

9030.31.00 Multímetro digital HP modelo 1546A 03911. 

9030.31.00 Multímetro digital PHILLIPS modelo PM 2525. 

9030.31.00 Multímetro digital modelo 8030.N. 

9030.39.19 Voltímetro de crista com módulos de controle e osciloscópio, modelo 10.000. 

9030.39.90 Mesa de comando 50HZ composta de 1 multímetro digital FLUKE e 1 amperímetro 
analógico modelo COMANDE 01. 

9030.39.90 Ponte SCHERING TETTEX para medição de capacitância, modelo 2805.N. 

9030.39.90 Ponte SCHERING para medir capacitância e tangente delta, modelo 2805. 

9030.39.90 Ponte de WEASTONE THOMSON TETTEX, modelo 2205.N, capacidade 1uohm a 1 
Mohm. 

9030.39.90 Ponte de precisão eletrônica TETTEX modelo 2767.N. 

9030.39.90 Ohmímetro analógico modelo PONTAVI WH2. 

9030.89.30 Freqüêncímetro analógico modelo EJB FA04. 

9031.20.90 Mesa de comando composta de: 1 voltímetro de crista tipo SVG 42, 1 trigatron tipo 54, 1 
módulo de comando tipo 232, 1 voltímetro reserva tipo 64M, 1 sistema dias 733 e 1 
computador + 1 impressora. 

9031.20.90 Mesa de teste com esteira rolante e barra primária pneumática, modelo VU.N. 

9031.20.90 Estação de teste de conjunto de bobinas secundárias para transformador de corrente, 
modelo BOITIER. 

9031.20.90 Estação de comando com gerador de tensão para levantamento de curva magnética, 
modelo GETEN.N. 

9031.20.90 Unidade módulo controlador de espiras composto de: 1 gerador de tensão 50 HZ/220, 1 
Multímetro HP tipo 3465A, 1 amperímetro analógico 0-1, 2-6 A, modelo COSP.N. 

9031.49.90 Unidade variador para alimentação de gerador de tensão modelo TKNT.N. 

9031.80.90 Equipamento para calibração de paquímetro modelo CML01. 

9031.80.90 Equipamento para calibração de voltímetro e amperímetro, modelo 828. 

9031.80.90 Medidor de resiliência MOUTON-PENDULE ZWICK, modelo 5102. 
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9031.80.90 Medidor de ruídos, modelo RIV 01. 

9031.80.90 Medidor de índice de refração modelo REFRACT.N. 

9031.80.90 Ponte de precisão eletrônica TETTEX tipo/modelo 2767. 

9031.80.90 Indicadores de zero TETTEX. 

9031.80.90 Conjunto de indutância de compensação 4X40KVA, equipado com banco de 
capacitadores em rack, modelo REACTANCE.N. 

9031.80.90 Dispositivos para ensaio de estanqueidade em transformadores, modelos CTH 4, CTH 6, 
CTH R6 e CTH R7. 

9031.90.10 Unidade móvel de carga padrão para transformadores de potencial com 80 cargas, 
modelo CTP.N., capacidade 10 a 500VA. 

9403.20.00 Armário com cabos coaxiais TC PEARSON, SHUNTS e conectores diversos, modelo 
CABL. 

 


