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CIRCULAR No  20, DE  4  DE  JUNHO  DE 2002
(Publicada no DOU de 06/06/2002)

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
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8414.80.90 Equipamento de vapor phase para secagem da parte ativa de transformadores de
potência, constituído de bombas de vácuo, condensadores, tubulações, válvulas e
sistema de controle.

8420.10.90 Calandra para termofixação e compactação de tecidos industriais, com largura de 4
metros.

8422.40.90 Máquina de embrulhar luvas cirúrgicas com sistema de alimentação de luvas por
transportador de correntes, contendo 32 bandejas, dispositivo pneumático de
alimentação de papel bobinado de 500 mm de largura, com acessório de expansão para
600 mm, corte de papel automático por faca, impressão na embalagem do tamanho das
luvas, esteira de correia para descarga e gabinete de armazenagem, painel de controle
elétrico.

8428.39.90 Dispositivo com 4 braços móveis para levantar enrolamentos de transformadores de
potência, com diâmetro máximo de 2.800 mm e 3.000 mm de altura, constituído de
suporte cruzeta capacidade de 16 toneladas, equipados com 4 fusos, motor elétrico.

8428.39.90 Plataforma elevatória móvel com sistema de içamento, com capacidade de até 9.000
kg., utilizado na montagem de partes ativas de transformadores de potência e reatores.

8428.39.90 Plataformas de elevação para execução das operações de montagem de enrolamento
para transformadores de potência, com altura máxima de 4.000 mm, constituído de 2
colunas de levantamento “vilver” tipo 2C4T.

8441.10.90 Máquina de cortar papel (fustelar), marca Kerma, formato 64 x 84 cm.

8443.19.90 Impressora offset, Adast Dominant, mods. 725P (bicolor), 745P (4 cores)  e  755P (5
cores), formato máximo do papel 485 x 660 mm e mínimo de 330 x 310 mm.

8449.00.10 Agulhadeira para formação de tecidos industriais com largura de 4 metros.

8457.10.00 Centro de usinagem vertical, mod. Mori Seiki M 300L, incluindo ferramentais.

8458.11.90 Torno horizontal, mod. LR 15-M-2ST x 250, incluindo ferramentais.

8458.11.90 Tornos automáticos monofusos para produção de partes de rolamentos não sujeitas a
fricção, fuso principal variando de 280 rpm a 720 rpm, velocidade do cursor de 80 a
100 m/minuto, com 1 ou 2 cursores.

8459.69.00 Fresadora de eixo vertical, diâmetro de fresa de 250 mm, com sistema hidráulico de
fixação das peças e velocidade de corte de 120 m/minuto, incluindo 20 suplementos de
fixação, 6 defensas, 180 plaquetas de corte hexagonal e 7 porta ferramentas.
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8460.90.90 Lixadeira horizontal automática contínua com  4 cabeçotes, transferência de matéria-
prima nos dois extremos, provida de sistema de exaustão de limalhas , mod. PT-4E-IP-
R200.

8460.90.90 Máquina politriz Gebruder Hau, com quadro de comando, para polimento de metal
duro(latão prateado), para fabricação de baixelas, travessas, modelos RKS 44/800 e
TP/600-1000.

8461.90.90 Máquina especial automática de duplo cabeçote para desbaste ou acabamento do eixo
de engrenagem de motor.

8479.82.90 Dispersor (distribuidor) de pasta/tinta, mod. IDA 25-32, com 16 cabeçotes para pasta e
2 cabeçotes para líquidos, consistindo de 2 estações cilíndricas de bombeamento, com
16 bombas operadas a ar e 2 bombas “bladder” (manual), com balança digital,
microcomputador.

8705.90.90 Equipamentos de homogeneização, tipo caminhão man, com caçamba rotatória
compactadora rotopress, utilizado para homogeneização de resíduos domésticos com
dispositivo de umidecimento do lixo e abertura de sacolas plásticas.

8709.11.00 Veículo elétrico Gekingger, transportador de rolo de urdume de diâmetro superior a
l.500 mm e peso superior a 2.500 Kg., com bateria elétrica recarregável.

9010.10.20 Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico com capacidade superior a
1.000 cópias/hora, composta de impressoras de papel, de filme, scanner e acessórios
padrão.

9031.80.20 Máquina de medição tridimensional  com CNC, coluna de medição com cursos X, Y e
Z iguais ou superiores a 1.500 mm, 1.000mm e 860 mm, cabeçote apalpador mecânico
e cabeçote de medição óptico, mod. Scirocco-151009.


