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CIRCULAR No  40, DE  26  DE SETEMBRO DE 2002 
(publicada no DOU de 1/10/2002) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, 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. 

 
 
 
 
 

IVAN RAMALHO 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  40, de  26/09/2002). 
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ANEXO 

 
NCM DESCRIÇÃO 

8422.40.90 Máquina para empacotar caixas de fósforos marca HESSER, Modelo C.121 
8443.19.90 Máquina de impressão off set rotativa, alimentada por folhas de paple de formato 65 x 

48 cm, 5 cores, marca HEIDELBERG, modelo MOFP-H, com capacidade para 12.000 
folhas/hora 

8443.19.90 Máquina de impressão off set alimentada por folhas de papel de formato superior a 22 
x 36 cm, marca ROLAND, modelo 707 3B, capacidade para 12.000 folhas/hora 

8443.30.00 Impressora flexográfica com corte e vinco rotativo, 3750 x 1670 mm, modelo RDC  
8445.90.10 Máquina para urdir marca COMEZ, modelo Warper 
8447.20.30 Máquina para fabricação de “cordão” (cadeneta), marca BOCCA COMORIO, modelo 

T 11 
8447.20.21 Máquinas croche marca COMEZ, modelos 1608 TES, PV-VE 800 e 816 LT 
8451.50.90 Máquina para medir cintas rígidas e/ou elásticos, marca COMEZ, modelo AR 902 EL 
8451.80.00 Ferro para preparação de produtos têxteis, marca FB, modelo PL 800, com queimador 

e impregnador 
8462.10.90 Prensa eletropneumática para estampar aletas de alumínio para trocadores de calor, 

com sistema de desbobinagem da fita metálica , ferramenta de corte, dispositivo a 
vácuo para empilhamento das aletas e velocidade compreendida entre 200 a 365 
batidas/minuto, com força de 60 toneladas, com desenrolador ou desbobinador de fita 
metálica, conjunto de lubrificação de aletas, unidade de sucção a vácuo para 
empilhamento das aletas, unidade de colheita e enlaçador de material com guia 

8465.99.00 Moinho de madeira PSKM-15, com 1 cesto de rotor de tela, 1 polia com 9 canais, 1 
separador de metais com 2 imãs, 26 telas de 2,5 mm, 130 contra facas para o cesto, 6 
placas separadoras, 7 placas de união para as telas e 39 facas 

8477.10.11 Máquina injetora de plástico, marca BATTENFELD, tipo BA 250/050 CDC UNILOG 
4000, com 1 equipamento para controle de temperatura do molde e 1 manipulador para 
colocar as sobras de injeção no moinho 

8477.10.99 Máquina para fabricação de tampas plásticas, através do processo 
fechamento/moldagem das tampas 

8477.40.00 Máquina automática vertical para moldar blocos de poliestireno expansível, tamanho 
do bloco 4070 x 1040 x 540 mm 

8479.89.99 Equipamento de dessorção térmica, automático, com Controlador Lógico 
Programável, formando um conjunto integrado, compacto e portátil, móvel e montado 
sobre chassis de rodas a serem rebocados, utilizado para remediação do solo, fabricado 
pela CEDARAPIDS, modelo 64 mt, com capacidade de processar 30 ton/hora 

8602.10.00 Locomotiva diesel-elétrica, computadorizada, com potência máxima igual ou superior 
a 3000 HP, modelo C30-7 ou C30-7A., de fabricação GE, com sistema de controle de 
excitação microprocessado 

 


