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CIRCULAR No  3, DE  23  DE JANEIRO DE 2003 
(publicada no dou DE 24/01/2003) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, 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 - térreo, 
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. 
 
 
 
 
 
 

IVAN RAMALHO 



(FlS. 2 da Circular SECEX nº  3, de  23/01/2002). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8417.10.20 Forno de fundição acionada a gás GLP, capacidade 800 Kcal/hora, controlador de 
temperatura marca VERDURE 220 V e termocupla de ferro inox 316. 

8417.80.20 Forno industrial para fusão de vidro, a gás, utilizado em processo de esmaltação 
vidrificada de peças de aço, marca EISENAMNN, com capacidade de até 1.200 kg/h 

8460.39.00 Máquina para afiar facas, modelo AR 45 tipo 4 

8462.29.00 Linha de corrugação 4” para fabricação de chapas de silo, composta de: desbobinador, 
mesa de ajuste, enidreitador, conjunto de rolos para corrugação, unidade hidráulica, 
prensa de corte (guilhotina), mesa mecânica, 2 conjustos de roletes transportadores 
(manual) e painel de comando 

9016.00.90 Balança de precisão voyager, ohaus max. 4,100 g d=10mg, modelo V1D120 

9016.00.90 Balança analítica A&D de precisão, max.210g,, d=0,1mg, modelo HR-200 

 


