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CIRCULAR Nº 58, DE 13 DE AGOSTO DE 2008 
(publicada no D.O.U. de 15/08/2008) 

 
O SECRETÁRIO 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, de 13 de maio de 1991, com redação dada pela Portaria MDIC no 235, de 7 de dezembro de 2006, 
torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, 
desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo. 

 
1. Manifestações sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender aos fins 

a que se destina o material a ser importado, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de 
Comércio Exterior dessa Secretaria, Esplanada dos Ministérios, Bloco J – Protocolo Geral - Brasília - DF, 
CEP 70053-900, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação dessa Circular no Diário 
Oficial da União. 

 
2. Conforme o subitem a.2 da referida Portaria DECEX no 08/91, tais manifestações devem estar 

acompanhadas de catálogos descritivos dos bens, contendo as respectivas características técnicas, bem 
como informações referentes a percentuais relativos aos requisitos de origem do Mercosul e unidades já 
produzidas na País, sem os quais não será caracterizada a existência de produção nacional. 
 
 
 
 
 

WELBER BARRAL 
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ANEXO 
 

NCM DESCRIÇÃO 
8426.20.00 Grua de torre automontante IT24-1, 24 m de altura x 30 m de lança. Fabricante: Irmãos 

Tavares Ltda (Portugal). 
8441.80.00 Máquina automática dobradeira e coladeira para fabricação de caixas de papelão 

ondulado, marca: Tanabe Machinery Co., modelo: OCG-EF 1400. 
8443.19.90 Impressora calcográfica cilíndrica plana, modelo Impredi II 945-6, fabricada por 

Mecanizados MC, indústria colombiana, completa com seus cilindros de impressão, 
sistemas de entintagem e aquecimento, estrutura e base, alimentação por bobina, 
acionamentos, comandos, acessórios e ferramental. 

8445.11.90 Sistema integrado para fabricação de manta sintética em bobinas, utilizado para a 
fabricação de feltros para a indústria de papel e celulose, com capacidade de 70 metros 
por minuto. Composto de abridor, misturador, e sistema de injeção de óleo, abridor fino, 
alimentador, cardas, dobrador intermediário e principal, pré agulhadeira, e enrolador, a 
função do sistema integrado é abrir, misturar e preparar as fibras para agulhamento, com 
sistema eletrônico e comando CLP, modelo 76. Fabricantes: Asselin (França), Spinnbau 
(Alemanha), Autefa (Alemanha), Temafa (Alemanha). 

8447.11.00 Tear circular monocilíndrico para fabricação de meias, marca: Matec, modelo: “Sport 
de”, cilindro: diâmetro 4"(101,60 mm) x 108 agulhas, motor elétrico Brushless 220 V/60 
HZ, específico para esta máquina. 

8479.50.00 Robô industrial constituído de braço mecânico, com movimentos orbitais de 6 ou mais 
graus de liberdade, capacidade de carga máxima, igual ou superior a 90 kg, de comando 
numérico computadorizado (CNC). Marca: SEF Roboter GmbH, modelo LSV25. 

8479.50.00 Robô industrial constituído de braço mecânico, com movimentos orbitais de 6 ou mais 
graus de liberdade, capacidade de carga máxima, igual ou superior a 90 kg, de comando 
numérico computadorizado (CNC). Fabricante: Kuka Roboter GmbH, modelos KR 
200/3, VKR 200/3 L120, VKR 200/2 e VKR 200/3. 

9027.20.21 Sistema de análises de DNA por fluorescência através de eletroforese capilar, GE 
Healthcare AB, modelo "CPO MEGABACE 750", podendo utilizar 16, 32 ou 48 
capilares para processos de seqüenciamento genético, genotipagem e análise de SNPS 
(single nucleotide polymorphism). Acompanhado de: módulo de ventilação e fonte de 
alimentação; estação de trabalho completa, essencial para o controle e gerenciamento dos 
processos, softwares e demais acessórios e materiais de instalação. 

9030.84.90 Analisador de redes vetoriais RF 30KHZ a 3GHZ, fabricante AGILENT, Modelo 
8753ES. 

9031.80.99 Aparelho completo de ultrasom Pipewizard da Olympus (R/D Tech), utilizado na 
inspeção de soldas e dutos. Composto por: computador; unidade de comando, bombas e 
mangueiras, umbilical, scanner, módulo combinado PA/TOFD, PA cabeçotes e sapatas, 
módulo de emergência, módulo pump remote on/off, monitor tela plana, teclado, mouse, 
kit reserva, furadeira s/fio, HD externo 40 GB, UPS, Impressora, Kit de Ferramentas, 
Tofd cabeçote e amplificador Tofd. 

9031.80.99 Máquina automática para detecção, por sistema de variação de luminosidade, de 
partículas (com ou sem cor) em líquidos contidos em ampolas de diâmetro máximo de 
26,5mm e altura máxima de 120mm, com capacidade máxima de até 12.000 
ampolas/hora. Fabricante: Eisai Machinery Co, Modelo: AIM 588. 

 


