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CIRCULAR No 24, DE  8  DE  JULHO DE 2002
(publicada no DOU de 9/07/2002)

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

8422.30.29 Máquina fechadora ao vazio, marca Orengia  Y Conforti, modelo 90N, preparada para
o fechamento de embalagens tronco piramidal, velocidade de produção de 75
embalagens/minuto.

8422.30.29 Máquina fechadora e preenchedora, marca Asyc, modelo EAC-2-75-PC, pronta para o
fechamento e preenchimento de embalagens tronco piramidal, com velocidade de
produção de 75 embalagens/minuto.

8422.40.90 Embaladeira automática, marca Lawtomatic, para embalagem individual de rolos de
papel higiênico em papel de seda, desenrolado automaticamente de bobinas.

8427.20.90 Plataforma para trabalho em altura, marca JLG, modelo 60 HÁ, dimensões exteriores
7400x2410x 2410 mm.

8442.49.00 Máquina de gravação Delta, para impressão de logotipos em cápsulas de gelatina dura
com velocidade aproximada de 720 cápsulas./minuto, podendo estender-se de acordo
com o tipo de gravação.

8443.19.90 Máquina impressora off-set, 2 cores, alimentada por folha de formato máximo de 15”
x 20”, monofásica, de comando manual, Hamada, modelos 800CDX e 880 DX.

8443.19.90 Máquina impressora off-set, i cor, alimentada por folha de formato máximo de 10” x
15”, monofásica, de comando manual, Hamada, modelo 500 CDA.

8443.59.90 Máquina de pré-personalização de smart card.

8460.19.00 Máquina de endireitamento e corte de arame de aço inoxidável para confecção de
agulha cirúrgica.

8460.39.00 Máquina afiadora de linha (máquina-ferramenta de fresar, de topo), com 2 conjuntos
de hastes cônicas (diâmetro 180-400 mm), e 2 peças, cortador de linha e comprimento,
medidor de inclinação e comprimento.

8462.10.90 Máquina para estampar, universal para produção de porcas, buchas e arruelas, marca
Hatebur, modelo PKZ ½.

8462.29.00 Máquina de estampar e dobrar, com painel eletrônico, marca Otto Bihler, modelo
GRM-50.

8462.91.11 Prensa hidráulica , Bussman, mod.HPM-120 FE, com força de fechamento de 120
toneladas e capacidade de compactação entre 600 e 840 KN, para moldagem de
segmentos de ferrite por sinterização, envolvendo operações de compressão, filtragem,
orientação magnética e extração automática por braço robotizado.

8462.91.19 Prensa Hidráulica horizontal para fixação de conexões metálicas em mangueira, com
força igual ou superior a 470 KN, modelo P-7.
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8462.99.10 Prensa mecânica, de capacidade para 150 e 500 KN, modelos K15 e K50, especial
para produção de blanke verde de sede de válvula para motores de veículos, PLC
incorporado e alimentação automática para compactação de pó de cobre e de ferro.

8474.80.90 Prensa automática de compactação de pós cerâmicos e metálicos, modelo TPA 12, e
TPA 100, capacidades de 12 e 100  toneladas.

8477.10.19 Máquina para moldar por injeção, vertical, marca TKC, modelo KC-350.

8477.10.99 Máquina de moldar solados em material termoplástico, compacto ou expandido, por
injeção, rotativa, com 32 estações, em uma ou mais cores, diâmetro de rosca de 65mm,
relação L/D igual a 18, capacidade de injeção de 790 cm3, com CLP, modelo E232.

8477.20.10 Extrusora (misturadora/processadora) para policarbonato, de dupla rosca, com
capacidade máxima para processamento acima de 700 Kg/h e diâmetro de rosca de
120 e 150 mm, marca Estruse Union, modelos 120 e 150.

8477.20.90 Lixadeira horizontal automática contínua com  4 cabeçotes, transferência de matéria-
prima nos dois extremos, provida de sistema de exaustão de limalhas , modelo PT-4E-
IP-R200.

8460.90.90 Extrusora para pasta de borracha 17D, marca Iddon., para fabricação de
tubos/mangueiras de borracha.

8477.80.00 Máquina de construção de pneumáticos convencionais de passageiro, caminhoneta e
trator, tipo TBII, com dispositivos eletrônicos e pneumáticos e tambor construtor de
pneus aro 18”, seções crown 2.

8479.89.99 Máquina de revestimentos metálicos por pulverização catódica  P12 / Leybold A 3200.

8479.89.99 Forno de expansão para pasta de borracha, para fabricação de tubos e mangueiras.

9018.19.30 Gama Câmara computadorizada, modelo Genesys ARC3000 “single head”, marca
ADA, Gantry com acessórios, mesa para paciente, sistema de aquisição e
processamento Sun, unidade de memória, colimadores, sincronizador cardíaco,
modem e cabos de conexão.

9031.80.20 Máquina de medição tridimensional , marca Zeiss, capacidade 5350 x 1600 x 2100
mm, mesa 6000 x  3000 x 300 mm, incluindo dois contadores dimensionais MZ 1050.


