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CIRCULAR NO 39, DE 6 DE  SETEMBRO  DE 2002 

(publicada no DOU de 09/09/2002) 
 
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 39, de 06/09/2002). 

circSECEX39_2002  

 
ANEXO 

                               

NCM DESCRIÇÃO 

8419.39.00 Secador de policarbonato, através de ar quente filtrado, com sistema de sucção a 
vácuo, tipo MDE-75. 

8420.10.10 Calandra para acabamento (laminação) de papel, modelo ECK Gaubola, com 55 
rodilhos laminadores de papel com diferentes medidas. 

8424.89.00 Equipamento para projeção de concreto, modelo Spraymec 6050 WPC.   

8430.39.10 Cortador de rocha hidráulico, Rammer G100 City. 

8438.80.90 Linha de produção de caramelos, para fabricação de concentrado utilizado na 
fabricação de bebidas não alcoólicas (refrigerantes), constituída de um tanque reator 
em chapa de aço inoxidável, capacidade  4.050 galões, três serpentinas de resfriamento 
e aquecimento, um agitador Lightin, mod. 87-C-40, 40 HP, 58,6 rpm, painel eletrônico 
para controle do reator e uma torre de resfriamento.  

8443.19.90 Máquina impressora off-set, para folhas soltas, capacidade 10.000 folhas/hora, bandeja 
de 520 mm, modelo Hamada Star 800DXN.  

8443.19.90 Máquina impressora off-set, para folhas soltas, formato superiora 37,5 x 51 cm, para 
uma ou mais cores, capacidade igual ou superior a 11.000 folhas/hora, marca Multilit 
1850/60 e 1980.  

8443.19.90 Máquinas impressoras off-set, para folhas soltas, capacidade de 11.000 folhas/hora, 
bandeja  de 480, 650, 660 e 680 mm, modelos Hamada 700 CDX, Solna 124 , Adast 
Dominant 714, 724P e 725P. 

8443.19.90 Máquina impressora off-set, para folhas soltas, formato superior a 22 x 36 cm, para 
uma ou mais cores, capacidade igual ou superior a 12.000 folhas/hora, marca Multilit 
1250. 

8443.19.90 Máquinas impressoras off-set, para folhas soltas, capacidade 12.000 folhas/hora, 
bandeja de 670 mm, modelo Solna Automatic 264. 

8443.18.90 Máquina impressora off-set para folhas soltas, com bandeja de 52 x 72 cm, capacidade 
de 12.000 folhas/hora, Roland RVFOB 16591B. 

8443.19.90 Máquina impressora off-set, para folhas soltas, com bandeja de 38 x 52 cm, 
capacidade de impressão de 12.000 folhas/hora, Sakurai 52.  

8451.80.00 Máquina engomadeira Sucker-Muller, para impregnação de fios com solução 
aglutinante, destinada a proteger fios contra atrito, com duas estantes de rolos, 
secadores, conjunto de preparação de goma, com autoclave de cozimento.  

8468.80.10 Máquina para soldar por fricção, para soldar flanges aos elementos rodantes de esteiras 
de tratores e veículos semelhantes. 
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8477.10.99 Máquina de moldar, por injeção, peças de borracha termofixa, com capacidade de 
fechamento vertical 330 T, com microprocessador incorporado, tendo platos 
aquecidos, câmara de injeção com circulação de água termoregulada e rolos 
alimentadores para tiras de borracha, modelo B63K, marca Rep.  

8502.13.19 Conjunto gerador Caterpillar, modelo 3516, 2.000 KVA, 1600 KW, motor diesel, 
carreta com eixo duplo tipo traller. 

9031.80.90 Estação de trabalho para teste de qualidade em disco compacto a laser, 
computadorizada. 

   


