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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  
8422.40.90  Máquina para armar caixas de papelão para embalagem de telefones celulares.  
8444.00.90  Máquina estiradeira para estirar filamentos contínuos de nylon 6.6, mod. TG-20 SUPER 5D  
8445.30.10  Máquina retorcedeira, para retorcer filamentos contínuos de nylon 6.6, mod. DUPLEX 400.  
8458.11.90  Torno horizontal de precisão marca MAHLE, mod. FD-13, para torneamento acabado de 

forma do diâmetro oval externo do pistão, com processo automático de trabalho (CNC), 
sistema eletrônico NCF1 para torneamento de forma ovalizada, fuso de torno de precisão 
com acionamento contínuo, carro de precisão com avanço contínuo, fixação com pinças e 
entre pontas, lubrificação central automática, equipamento de refrigeração e transporte de 
cavacos.  

8460.21.00  Retificadora de furos e faces de engrenagens J.E. REINECKER, mod. IPASA 200, c/ CNC.  
8460.21.00  Retificadora de diâmetros externos de eixos, TACCHELLA, modelo GRANDIFORM 2LS/16-04.  
8461.40.11  Geradora de dentes e estrias de engrenagens, HERMANN PFAUTER, modelos PE 300 e RA 

200.  
8461.40.11  Geradora de engrenagens, MIKRON SPA, modelo C-350 – CNC 6.  
8461.40.19  Rasqueteadeira de dentes de engrenagem CARL HURT, modelo ZSA 320.  
8461.40.99  Chanfradora de dentes de engrenagem CARL HURT, modelo ZK – 10.  
8462.10.11  Prensa de estampar aletas com velocidade de 100 a 300 golpes por minuto, composta de 

desbolinador, alimentador, controlador de velocidade (golpes), transportador de sucata, 
mesa giratória, sistema de lubrificação automática, protetores de som e estampo para 
formar aletas.  

8479.82.10  Moinho de esferas destinado a mistura e homogeneização dos ingredientes (massa, 
pigmento e secante) de tintas automotivas, marca FRYMA, composto de corpo principal com 
camara de mistura, sistema hidráulico e comando eletrônico PLC, modelos MSZ 50 e MSZ 
12.  

8479.82.10  Unidade de mistura marca PLASMEC, tipo COMBIMIX, ativado por controle lógico, para 
mistura de resina de PVC na fabricação de tubos de grandes diâmetros, composto de um 
turbomisturador tipo TRM 800, e um resfriador tipo RFU 2500.  

8479.89.99  Conjunto de máquinas para fabricar filtros de café com sistema automático de embalagem - 
modelo SP014.  

9010.50.10  Processador fotográfico FUJI SFA 250/FP 350, completo.  

 


