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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 SPÍNDOLA  
 ANEXO 

    DESCRIÇÃO  

8422.40.09 máquina para embalagem de resmas de papel, WRAPMATIC, constituída de 
embaladeira de resmas paper pack 15, pré-empilhador e encaixotadeira.  

8424.89.00 unidade de aplicação de poliuretano para spray de alta pressão a dois 
componentes, para revestimento antitérmico e isolamento acústico. 

8456.99.00 máquina injetora de metal, modelo 41, volume máximo injetado por vez igual a 4,5 
cm3.  

8460.19.00 máquina retificadora de serras, FRITSCH, modelo TAM 1600, com rebolos e pratos 
magnéticos, deslocamento combinado do carro (longitudinal e transversal). 

8460.29.00 máquina para retificar raio interno para segmentos de serras, FRITSCH, modelo 
RADIUS SSGII e sistema pendular com vários diâmetros. 

8460.29.00 retificadora cilíndrica universal, tipo BU 28, diâmetro 295 mm, distância entre 
pontas 1000 mm. 

8462.10.90 prensa para estampar, modelo SMERAL LZK 4000A, mesa de trabalho 1520 X 1600 
mm, força de fechamento 40.000 KN. 

8462.10.90 máquina para estampar universal, RUSSA 630 T. 
8462.9910 prensa para compactação de pós metálicos, 30 toneladas, Standard. 

8462.99.10 
prensa para sinterização de pós metálicos com aquecimento simultâneo (hot 
pressing), FRITSCH, modelo DSP 60 AT, com 2 eletrodos de grafite, campana de 
vácuo, pirômetro ótico de controle de temperatura. 

8477.10.99 máquina de injeção ARBURG, modelo 305-210-700. 
8477.20.90 extrusor injetor de tiras de borracha, tipo IP 62/94, capacidade 4-12 Kg/h. 
8477.20.90 extrusor de parafuso sem fim, tipo GS 120K-14D, capacidade 20-100 Kg/h. 

8477.59.90 
máquina para embalar em filmes plásticos tripas de celulose enrugadas, em 
formato exclusivo flex-caddie, com cobertura de poliuretano lacrada, sem qualquer 
componente de papelão. 

8477.59.90 
máquina para fabricação de laminados de espuma de látex composta de conjunto 
de alimentação, raspador, sistema de centragem de guia, sistema de extração, 
sistema de enrolamento e empoeiragem, câmara de secagem e vulcanização. 

8477.80.00 
máquina cortadora de tubos de borracha em anéis, tipo SR 200 E/2, com 2 
punções, diâmetro interno 28 mm e diâmetro externo 160-200 mm e tipo SR 85/7, 
diâmetro interno 20 mm e externo 85mm. 

8479.82.10 misturadora tridimensional, TURBULA, tipo 12-C, com movimento a pêndulo, três 
velocidades. 

8479.89.99 
unidade funcional automática para processamento de penas, composta de 
removedor e pó e/ou impurezas, máquina lavadora e centrifugadora, secadora e 
máquina de resfriar e remover pó. 

8514.20.11 
forno a indução, EMMA, modelo MF GEN 105-10, composto de gerador por turbina, 
sistema de aquecimento por indução, duas estações de trabalho, dois 
condensadores. 



 


