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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 

NCM  DESCRIÇÃO  

84.39.10.90  
máquina distribuidora de massa, para caixa de máquina de fabricação papel, com 
tubos parabólicos, blocos fundidos e perfurados, válvulas reguladoras de fluxo e 
controle computadorizado.  

8456.30.90  máquina de usinagem por eletroerosão, CHARMILLES, mod. P25, sistema isopulse, 
operando por penetração, com painel digital de coordenadas XYZ Acurite.  

8458.11.90  torno de centro usinagem com 8 eixos, de CNC, para manuseio de barras de até 30 
mm e de até 65 mm.  

8462.10.90  apontadeira com 8 mordentes acionados hidraulicamente.  

8477.10.99  
máquina automática, SAIP, mod. K-60/ES, para injeção de poliuretano, a baixa 
pressão, para moldar e formar o isolamento térmico do gabinete e porta de 
refrigerador doméstico.  

8477.20.10  
extrusora DAVIS STANDARD G6264 para material termoplástico, com diâmetro de 
rosca de 2 1/2", relação de 20:1, motor de 25 HP.  

8477.40.00  

máquina para termoformagem de painel interno da porta e de gavetas de refrigerador 
doméstico, com sistema de vácuo e modelagem através de balão de ar, com chapas, 
marca TS, mod. VAC -FORM/1510/2R.  

8477.59.90  
máquina para fabricação de cápsulas de PVC termocontráveis, com filme de PVC 
longitudinal.  

9010.50.90  minilaboratório fotográfico FUJI modelo COPAL ML-200EII.  

9017.30.90  

estações de calibração de tacômetro/velocímetro, de medidor de combustível, de 
medidor de temperatura da água e pressão do óleo e de medidor de ar. 

 


