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CIRCULAR N° 5, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007 

(publicada no D.O.U. de 12/02/2007) 
 
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 nova redação da Portaria MDIC no 235, de 07 de dezembro de 2006, 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 (Esplanada dos 
Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União. 

 
 
 
 

ARMANDO DE MELLO MEZIAT 
 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº 5, de 08/02/2007). 
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ANEXO 
 

NCM DESCRIÇÃO 

8422.40.90 Seleira marca MOLLINS, para aplicação de selos de controle, completa com alimentador 
de selos, sistema de vácuo e defletor de carteiras, modelo aplicação longitudinal, 
capacidade 200 selos por minuto. 

8427.10.19 Empilhadeira marca CLARK FORKLIFT, modelo TMG25, completa, possuindo as 
seguintes características e funções: acionamento por motor elétrico, para elevação, 
transporte e armazenamento de carga, com capacidade 1.827,60kg 

8427.20.90 Empilhadeira marca CLARK FORKLIFT, modelo CG70, completa, possuindo as 
seguintes características e funções: acionamento por motor à GLP, para elevação, 
transporte e armazenamento de carga, com adaptação de clamp(abraçadeira, garra) para 
bobinas de papel com capacidade de 9100lbs(4127,76kg).  

8428.90.90 Paletizador marca BEUMER, modelo AUTOPACC II, capacidade 2.220 sacos de 50kg por 
hora, composto por transportador móvel sobre carris, para carregamento automático sobre 
caminhões aberto, detração, rotação e de alinhamento de sacos, tensão 220/380V, potência 
de acionamento 1,5KW. 

8441.80.00 Maquina para alimentação continua de papel cartão em bobina com tensão constante, troca 
e emenda automática da bobina e sistema acumulador de papel, diâmetro Maximo do 
carretel 1680mm, largura máxima do carretel 2000mm, velocidade de alimentação 
600m/min, modelo THT-90. 

8443.11.10 Unidade impressora rotativa offset goss community, para impressão multicor de jornais 
alimentada por bobinas de largura de 900mm, com porta bobinas acoplado (máquina para 
impressão multicor de jornais) goss community web press unit with rollstand. 

8443.19.90 Impressora offset plana 2 cores composta por unidade np. Modelo PRAKTIKA PRZ00 2/0 
1/1 E, com capacidade para 10.000 folhas/hora. 

8443.19.90 Impressora offset plana 2 cores composta por perfurador de placa  Modelo PRAKTIKA 
PRZ00 2/0 1/1 E, com capacidade para 10.000 folhas/hora. 

8445.90.40 Maquina para colocar lamelas de material têxtil, automática, referencia maquina transferir 
lamina. 

8447.90.10 Maquina para fabricação de redes, tules, marca GALONTRONIC, modelo 808 GALGA 
10, ancho 800mm, com as seguintes características: Filete de 252 linhas suporte 210mm; 
saída lateral com redutor; alimentador positivo linha de trama; alimentador positivo linha 
engomada em rolos. 

8475.29.90 Maquina automática para corte de tubos por choque térmico com capacidade de até 5.000 
tubos/hora, marca LOWINGER, tipo RAS-20. 

8475.29.90 Combinação de maquinas automáticas para fabricação de carpules de vidro para anestésico 
dentário, com capacidade de produção de 12 milhões/ano, composta de: máquina 
horizontal para formação da boca, maquina acabamento do fundo e gravação do carpule e 
forno elétrico para alivio de tensões no vidro e queima da tinta de gravação. 

8477.80.90 Maquina para recortar bobinas de plástico TITAN SR5, com sistema de medição de 
gramatura incorporado. 

 


