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CIRCULAR No  32, DE  26  DE  MAIO  DE 2004 
(publicada no DOU de 28/05/2004) 

 
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 MDIC no 535, de 17 de dezembro de 
2003, 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. 
 
 
 
 
 

ARMANDO DE MELLO MEZIAT 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  32, de  16/05/2004). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8441.30.10 Máquina para montagem automática de caixas de papelão tipo bandeja em peça 
única(PLAFORM), marca BOIX, modelo MB/S, para embalar frutas de exportação, 
capacidade de 1300 caixas/hora, com uma empilhadeira de caixas standard com detector 
de atolamento. 

8443.51.00 Impressora jato de tinta, modelo PRINT PROES. 

8461.50.90 Máquina de cortar anéis de pistões automotivos, modelo AN2474, marca COFAP SPLIT, 
utilizada para extrair potes e anéis de tubos de ferro fundido utilizando-se de serras 
circulares e espaçadores montados alternadamente sobre arvore-porta-serras, com 
velocidade rápida de avanço e retorno da mesa de 3.045mm/min, velocidade lenta de 
avanço e retorno da mesa de 2,5 a 25mm/min, pressão de fixação hidráulica de 
40kgf/cm2 e pressão das bombas do sistema hidráulico de 80kgf/cm2, composta de uma 
unidade hidráulica. 

8537.10.19 Cabine de ruído ECKEL, para linha de montagem de motores elétricos BB42. 

 


