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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  

8430.40.90  

Unidade de perfuração de rochas composta de : gerador VM 50KW – VM diesel, 4 
cilindros, partida elétrica, moto compressor ingersoll de 2 eixos; motor FORD USA 8 
cilindros 6000 ltrs/min, com 50 metros de mangueira; escaridadora de alta pressão; 
aparelho de solda modelo universal 2000; bomba de sucção; 2 marteletes com haste.  

8458.99.00  

Torno vertical FRORIEP 6KZ 175, diâmetro do plato 1750mm, diâmetro máximo 
torneável 2000mm, suporte de ferramentas revolver 1650mm, suporte de ferramentas 
octogonal 1550mm, potência do motor 7,5 HP, força máxima de corte 5000kg, medida 
máxima de ferramenta 40 X 40mm.  

8459.29.00  Máquina automática para furar, marca I.M., modelo TL. 1000CN-25.  

8460.90.90  
Máquina de corte de chapas de laminados epóxidos com lâmina de cobre, com sistema 
de corte por polimento de bordas, com capacidade de cortar chapas de 0,05 a 6,4mm de 
espessura.  

8462.21.00  Máquina de dobrar tubos de cobre com alimentação contínua por bobinas, automática, 
com CNC, marca BLM.  

8462.29.00  Máquina automática transfer, para endireitamento, corte, rebarba, flangeamento e dobra 
de tubos, marca BLM, modelo AST. 38.  

8543.30.00  
Grupos de equipamento próprio para produção de clorato de sódio por processo 
eletrolitico, cada grupo constituído de: 01 conjunto de eletrolisação composto de 12 
células e 01 conjunto de degasificador com duas peças.  

9011.10..00  Microscópio estereoscopico, incluindo fonte de luz e fonte de alimentação, marcas JENA e 
NIKON, modelos citoval 2 e SMZ-10, respectivamente.  

9011.20..10  Microscópio para fotomicrografia, incluindo unidade de exposição POLAROID 
transformador, corpo d a câmara, dispositivo ocular e filtros, marca NIKON.  

9016.00.90  Balança de 3 eixos, modelo AT 400, marca OHAUS.  

9018.19.80  

Sistema de monitorização modular de parâmetros fisiológicos, marca FUKUDA, modelo 
DS-3300, contendo caixa de módulos, módulo EGG + respiração, módulo de pressão não 
invasiva, módulo temperatura (dual), módulo de débito cardíaco, módulo de saturação de 
oxigênio, módulo de pressão invasiva. 

 


