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CIRCULAR No  34, DE  14  DE  AGOSTO  DE 2002
(publicada no DOU de 16/08/2002)

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

8419.39.00 Secador contínuo para couros com medidas de mesa igual ou superiores a 2.600 x
3.600 mm, com sistema de expansão mecânica ou pneumática e ventilação de ar
quente.

8427.20.90 Máquina autopropulsora de vira pallets de papel, com ganchos, modelo 140, Albano
SD.

8429.11.10 Bulldozer de lagartas, modelo D375A-3, motor a diesel de cilindrada igual a 18,5 m3,
potência do volante de 525 HP a 1800 rpm, 6 cilindros, ciclo operacional de 4 tempos,
com injeção direta , diâmetro x curso 170 mm x 170 mm, capacidade volumétrica de
23.15 dm3.

8429.51.11 Equipamento para transporte subterrâneo de carvão, marca Joy, modelo 10SC32-C.

8430.31.10 Minerador contínuo, para cortar carvão ou rocha semi dura, marca Joy, modelo 12CM
1110AX, com lança de corte, dispositivo de carregamento, unidade de perfuração ,
transportador por corrente de arraste, sistema elétrico, sistema hidráulico e coletor de
pó.

8441.80.00 Grampeadeira Muller Martini tipo J.G.V., com 6 gavetas, 1 grupo com 2 pontos
metálicos.

8442.10.00 Máquina de compor (gravar) chapas, modelo 140 OMC.

8443.19.90 Máquina impressora litográfica plana, Roland Ultra RVU V, a 4 cores, formato 89 x
128.

8443.19.90 Máquina de impressão Heidelberg 4C, modelo Speedmaster 102V/VP (72 x 102 cm).

8443.19.90 Máquina de impressão rotativa offset, alimentada por folha, 4 cores, formato máximo
de impressão de 360 x 520 mm, com capacidade de 8.000 folhas/hora.

8443.60.10 Máquina auxiliar de impressão-dobradeira, Bonelli 92.

8445.30.10 Retorcedeira simples de matéria têxtil , modelo TFC 20, que executa a união e dois ou
mais fios para produzir efeitos especiais, capacidade de 250 Kg/hora, velocidade de
fuso 11.500 rpm, acionamento eletromecânico.

8445.30.90 Binadeira para matéria têxtil, que executa a união de até quatro fios para se obter fios
mais grossos, capacidade de 500 metros/minuto, acionamento mecânico.

8445.40.39 Meadeira para matéria têxtil, para produção de meadas, capacidade de 3,85
Kg/minuto, acionamento mecânico.

8445.80.19 Conicaleira para produção de cones para alimentar com dois fios as retorcedeiras,
capacidade de 500 metros/minuto, acionamento mecânico.
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8447.20.30 Máquina de costura automática, modelo SM 85, 3PH, com transformador de 600 a 380
Volts, com 2 suportes para máquina, 2 suportes para a tela, 3 cintas, 1 bobina para fios
elétricos, 1 sistema de caixa de peso, 5 lâminas de desvio com suportes mais 2
unidades CPU adicionais.

8455.21.90 Máquinas laminadoras transversais, a quente, através de rolos com cunhas, para peças
de diâmetro compreendido entre 20 e 50 mm, marca Stanitaliana, modelo CA 1335.

8460.21.00 Retifica horizontal CNC para retificar superfícies planas com precisão de 0,01 mm,
com duplo disco para usinagem simultânea de duas faces da peça, carga e descarga
automática, marca Kari Haux, modelo NU-436.

8463.20.90 Máquina rosqueadeira Pasquino, para realização semi automática de laminação de
roscas em luvas de aço com diâmetros entre 5/8” e 1 1/8”, destinadas a sistemas de
bombeamento de petróleo.

8465.93.10 Máquina lixadeira superior e inferior com rolos de contato, marca Steinemann, modelo
Osus 190 DC, de 1.950 mm de largura.

8474.39.00 Equipamento para transportar carvão do “shutle car” para o sistema de correias
transportadoras, efetuando uma pré britagem do carvão, marca Stamler, modelo 55-
50D-16 (BF-21).

8477.59.90 Máquina de corrugamento de filmes para embalagem de produtos cárneos, com
injeção interna por aplicação de pulverização uniforme de diversos tipos de soluções e
dispositivos para conectar terminal de tubos, modelo 820-MX601.

8479.89.99 Reveladora de chapas, modelo 140 Howson Algraphy Group.

8502.13.19 Gerador de energia elétrica Cumins, modelo Genset 1500 DFMB, capacidade de 1.500
KW, KVA de 1.875,277 / 480 Volts.

8543.19.00 Máquina para tratamento de filmes flexíveis, através de acelerador de partículas, não
destinada a teleterapia.

9010.10.20 Máquina ampliadora e copiadora automática de papel fotográfico, com capacidade
superior a 1.000 cópias/hora, modelo Fuji PP 1255V (SFA 255C).

9010.50.10 Equipamento fotográfico para tratamento eletrônico de imagens e processador de
filme-imagem.

9010.50.10 Equipamento processador fotográfico para tratamento eletrônico de imagens, mini-lab,
marca Fuji, modelo SFA-232.

9018.19.30 Sistema de medicina nuclear digital, modelo Milennium MPS, com sistema de
detecção Gantry, mesa de exames, programas aplicativos, colimadores, fantoma de
barras.

9022.14.90 Sistema radiológico, modelo MII-E, marca Lorad.


