
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

circSECEX20_2005 

 
 

CIRCULAR No  20, DE  28  DE  MARÇO  DE  2005 
(publicada no D.O.U. de 30/03/2005) 

 
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 08/91, 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 (Esplanada dos 
Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), 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  20, de  28/03/2005). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8443.19.90 Impressoras off-set marcas SOLNA e ROLAND, modelos 466H e 806/6+LE, 
alimentadas por folhas de formato igual ou superior a 37,5 X 51 cm e 100 X 140 cm, para 
uma ou mais cores, com capacidades máximas igual ou superior a 11.000 e 12.000 
folhas/hora, respectivamente. 

8446.30.10 Teares para tecidos marca PICANOL, modelo PAT, larguras superiores a 30cm, sem 
lançadeiras a jato de ar, 95”, 110” e 130” largura de trabalho 240, 280 e 360cm, 2 bicos, 2 
cores, caixa de excêntricos para 10 quadros de liços, 6 excêntricos, 4 quadros de liços, 2 
pré-alimentadores, 1.5 rolo de urdume, 1.5 rolo de tecido. 

8479.89.99 Máquina usada para colocação e personalização de chips em cartões de plásticos, C-
LINE, incluindo 1 estação de alimentação com 2 magazines para 500 cartões, 1 estação 
de transferência de cartões, 1 detector de coloração para detecção da posição correta do 
cartão, 1 posicionador de referência, 1 estação de colagem com 1 distribuidor GILSON, 1 
estação de combinação com 1 unidade de posicionamento de bandeja giratória e 1 de 
abastecimento de bandeja, uma estação de teste, 1 unidade de teste de rejeição de cartão, 
1 unidade de colagem de rejeição de cartão, 1 unidade de amostragem de cartão, 1 
estação de produção de cartão com 2 magazines para 500 cartões, 1 painel de controle, 1 
cabine elétrica externa composta por 1 computador PC, monitor, estação de distribuição e 
controles elétricos, modelo C LU INAC. 

8479.89.99 Máquina para cortar módulos (chips) modelo DM12. 

8479.89.99 Máquina usada para a produção de cartões inteligentes assegurando a colocação e teste de 
micromodulo (chip) no plástico, C-LINE. 

8543.89.99 Máquinas automáticas para metalização de disco compacto a laser marca ROBY 
SYSTEM, modelos RONDON e SOLITAIRE TC. 

 


