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CIRCULAR No 37, DE 12 DE JULHO DE 2007 
(publicada no D.O.U. de 13/07/2007) 

 
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  37, de  12/07/2007). 
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ANEXO 

 
NCM DESCRIÇÃO 

8422.40.90 Maquina de embalar bobinas de papel de comprimento Maximo de 3,8 metros, com 
sistema de medição das dimensões físicas da bobina, embalagem, plissagem, pesagem, 
com desenrolador embalando em espiral, controle automático do processo e sistema 
supervisorio, modelo 901012. 

8439.10.90 Maquina para lavar polpa de celulose de rolos duplos, com capacidade máxima igual ou 
superior a 800 toneladas/dia, modelo 2D-100. 

8441.10.10 Cortadeira bobinadeira BELOIT, modelo L-24-G-72, com velocidade de bobinado 
superior a 2.000m/min. 

8443.13.90 Maquina impressora off-set plana, 5 unidades alimentadas por folhas de formato Maximo 
igual a 452 x 680mm, com capacidade máxima igual a 11.000 folhas/hora, marca 
MILLER NOHAB, modelo TP 38A. 

8460.90.90 Maquina de polir e rebarbar a superfície metálica de placas de circuito impresso, com 
escovas, mesmo apresentadas com sistema de filtragem de água, modelo CHEMCUT 
SCRUBBER 107I. 

8462.99.10 Prensas mecânicas para moldagem por compactação de pos metálicos por sinterização, 
com capacidade máxima igual ou superior a 20 toneladas, modelo TPA 140. 

8462.99.10 Prensa mecânica excêntrica para moldagem por compactação de pós metálicos  por 
sinterização, com capacidade de 100 toneladas, marca MOHAWK, modelo 100T. 

8465.95.11 Maquina de comando numérico computadorizado (CNC), para furar placas de circuito 
impresso com área útil de trabalho igual a 3.225,8cm2, 04 cabeçotes e rotação,  
60.000RPM, modelo DRILLING ROUTER MARK V. 

9031.80.99 Equipamento detector de metais que cria o escapamento necessário entre os pacotes para 
proporcionar a inspeção individual de todos os pacotes, detectando partículas metálicas 
ferrosas e não ferrosas (com diâmetro superior a 1,5mm) e rejeição automática por 
sistema pneumático (sopros de ar), marca GORING KERR INC, modelo 60ALI4B. 

 


