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CIRCULAR No 38, DE 25 DE JULHO DE 2007 
(publicada no D.O.U. de 26/07/2007) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, 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. 
 
 
 
 
 

FABIO MARTINS FARIA 
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ANEXO 

 
NCM DESCRIÇÃO 

8422.40.90 Maquina automática para enfitar e acondicionar condensadores elétricos em caixas, com 
velocidade máxima de cintagem de 90 unidades por minuto, tipo KFM901 IN3292, 
modelo KFM 903 Q. 

8428.39.20 Equipamento transportador linear de “talisca”(palhetas plásticas flexíveis tracionadas por 
rolos motores), com velocidade linear do transportador de 25m/min, com motor elétrico 
incorporado, marca General Conveyor CO., modelo TT S/N 502892-2. 

8436.10.00 Conjunto de extrusão de rosca dupla, com canhões de 1.350mm de comprimento, 
composto por: uma dosadora de ração animal com volume de 30 DM3, um sistema para 
evitar formação de ponte e extração dupla rosca, um pré-condicionador com eixo duplo, 
com capacidade de 500lts, com sensor de temperatura, entradas a vapor e rolamentos 
exteriores (para evitar contato com o produto), marca Clextral BC-92. 

8446.30.40 Teares de pinça rígida DORNIER, modelo HTV8/J, 400cm de largura, movimento de 
parada elétrico com 6 jogos, suporte para bobina, acumulador de trama Orion, seleção 
eletrônica de cores, capacidade para 8 cores, maquineta eletrônica Jacquard, modelo LX 
1600/3072, 2 quadros de liços, capacidade para controlar 5852 fios, lubrificação 
automática, introdutores laterais, desenrolamento e enrolamento elétrico, carretel singelo 
de 1000mm de diâmetro, enrolador Alexco afastado do tear, controle por tala de toque, 
CPU eletrônico digital com capacidade de controlar individualmente cada quadro, 
pavilhões de todas as peças necessárias para seu correto funcionamento. 

8479.82.10 Combinações de maquinas para mistura e homogeneização de diferentes soluções 
químicas, que serão utilizadas no revestimento triplo de fotorreceptores de maquinas 
impressoras e copiadoras, com capacidade de produção de até 200kg/dia, semi-
automáticas, compostas por: 18 tanques em aço inox com misturadores elétricos, trocador 
de calor, válvulas e conexões, com capacidade na faixa de 20 a 198 litros; 02 medidores 
de viscosidade; 06 bombas de engrenagem modelos GM6-ACT-TBO, GM6ACT, TBF e 
GM6-ACT-TBF-MS; 01 unidade de resfriamento de água portátil, modelo HX-75; 03 
sistemas de filtragem, sendo dois moveis; 01 equipamento piloto de revestimento de 
tubos de alumínio de 30mm de diâmetro, modelo 4003-FA-CI-Type X(para testes de 
soluções), fabricante BRADFORD CORPORATION. 

8479.89.99 Maquinas reveladoras de filmes fotopolimericos e mascaras de solda, própria para a 
fabricação de circuito impresso, contendo esteira de entrada, câmara de revelação e 
lavagem, esteira de saída e controle de velocidade das esteiras e da temperatura do banho 
químico, modelo REVELADORA CHEMCUT XL 547. 

8479.89.99 Maquina de revestimento anti-reflexo em lentes oftálmicas por meio de evaporação de 
substancia mineral e câmara de vácuo, incluindo uma bomba de difusão a vácuo, câmara 
de evaporação/vácuo com canhão de elétrons, uma redoma, um computador de 
armazenagem de dados simatic PC F125 da siemens, um controlador de deposição IC/5 
para armazenamento de dados, modelo B12 IV. 

 


