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CIRCULAR No  27, DE  16  DE JULHO DE 2002
(publicada no DOU de 17/07/2002)

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



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  27, de  16/07/2002).
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ANEXO

NCM DESCRIÇÃO

8422.40.90 Sistema de empacotamento incluindo uma seladora de caixas de papelão com
facilidades de impressão de identificadores.

8425.11.00 Manipulador aéreo de rolos com movimentos de translação e rotação

8441.10.90 Cortadeira-rebobinadeira de largura útil de 1600 mm, com dupla desenroladeira de
bobinas, com controle de tensão, estação de corte e alimentador de carreteis, incluindo
bombas hidráulicas, painel elétrico de controles de operação.

8443.19.90 Máquina impressora off-set, alimentada por folhas soltas, com bandeja que varia de
260 a 760 mm, modelos Rolland 200, Multigraphiscs Eagle 5210, Hamada Dueto,
Hamada 770CDX, 500 CDA, Star 700CD, 700DX, 800DXN,  Adast Dominant 524,
714, 724, 725, Multilth 1860, Solna 124/8000, Solna Automatic 264.

8443.19.90 Máquina impressora off-set, 2 cores, alimentada por folha de formato máximo de 48 x
65cm, Heidelberg, modelo MOZP.

8447.20.30 Máquina de costura por entrelaçamento automática, mod. SM 85, com transformador
de 600 para 380 Volts, com 4 suportes para o tecido, 6 correias, 2 bobinas de fio
elétrico, 2 sistemas compartimento de peso, 10 placas de desvio com suportes e 3
unidades CPU extras.

8458.11.90 Torno horizontal para usinagem de metais, CNC, de 6 fusos, mod. FEMCO WT-50.

8471.60.72 Unidade de saída, monitor 14”, mod.XC 1439C.

8477.10.11 Máquina de moldar por injeção Nissei, modelos FN3000 e FN 5000.

8479.50.00 Robô Piovan tipo T1000.

8479.89.99 Máquina montadora automática de bucais em frascos  de aerosóis, Hofliger, modelo
MA/2, composta de caçamba para armazenagem de bucais, elevador contínuo,
posicionador rotativo de bucais e montadora com prato giratório, capacidade de 130
peças/minuto.

8514.10.10 Forno sinterizador, modelo CBS 200-155/e, de sede de válvulas para motores de
veículos, com capacidade de 200 Kg/h, temperatura máxima de 1150ºC, sinterizador
em três zonas, com tambor para retirada de resíduos de cobre, tratador térmico.

9018.12.10 Ecógrafo com análise espectral Doppler, Siemens, modelo Sonoline Omnia, com 1
unidade básica, vídeo printer colorido, transdutores e sonda endocavitária.

9018.12.90 Aparelho de diagnóstico por varredura ultra-sônica (ecógrafo), Siemens, Sonoline
Adara, com unidade básica e transdutores.

9018.90.10 Equipamento para injeção de contraste para exames de tomografia computadorizada,
com capacidade de armazenamento igual ou superior a 80 protocolos, Mallinckrodt,
modelo 800003RF.


