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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 SPINDOLA 
ANEXO 

NCM  DESCRIÇÃO  

8454.30.90 lingotamento contínuo de 2 veios composto com carro porta tundish, molde, bicas, unidade de 
oscilação, ponte rolante serviço – 2T(manual), alimentação spray, unidade de extração e 
desempeno, barra falsa, estocagem da barra falsa, mesa de entrada da máquina de oxicorte, 
rolo puxador, máquina de oxicorte automática, mesa do oxicorte, ponte rolante: 70T/15T: 
18,240mm vão aceco 18,24, centro de controle de motores, torre de resfriamento, bombas e 
instrumentos-dimensões principais da estrutura: altura torre do lingotamento: 15,913mm, 
largura lingotamento: 18,240mm, comprimento lingotamento: 48,158mm.  

8462.10.11 Prensa de entalhar de segmento consistindo de: entalhador de 3 eixos (X,Y,C), operado por 
CNC, suporte central universal, mecanismo de corte para e ntalhe simples, mecanismo de 
suspensão magnético, capacidade de trave de 3,6 MT, mecanismo de suspensão magnético, 
capacidade para 9,0 MT, equipamento de torneamento com capacidade para 3,0 MT, 
equipamento de torneamento com capacidade para 9,6 MT, equipamento de soldagem de 
centro de poste, transportador de sucata, painel de operação, incluindo software atualizado, 
camara de proteção sonora.  

8477.10.99 Máquina de moldagem para injeção de partes e peças automotivas e embalagens em geral, em 
polipropileno expandido, mod. K1014 HP, com sistema de alimentação, mangueiras com painel 
de comando com CLP, sistema de movimentação e fixação de moldes.  

9008.30.00 Projetor infocus modelo LP330, com cartão de referência rápida.  
9010.10.90 Mini laboratório fotográfico, modelo 450L.  
9018.90.10 Separadora de células de sangue CS-3000 plus, com fluxo contínuo, permitindo o uso de 

sistema fechado, e com baixo volume extra corporeo. 

 


