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CIRCULAR No  40, DE  5  DE  JUNHO  DE 2003 
(publicada no DOU de 09/06/2003) 

 
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 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  40, de  05/06/2003). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8421.19.90 Ultracentrífugas modelo K MARK II, 50/60 HZ. 

8429.52.10 Escavadora elétrica, BUCYRUS modelo 395BII, com capacidade de carga de 37 jardas, 
painel elétrico de acionamento e controle, controles de freqüência C.A., com 
transformadores  principais  organizados  para  operar  com  energia  em  7.200 V, 60 HZ,  

 designe frontal de baixa inércia com tubulação de 35’-11” (tubular handle) em forma de 
colméia para lança de 64’, tambor de escavação instalado no deck, motor de C.A. e 
redutor, sistema de içamento, sistema de giro, sistema de locomoção, montada sob 
esteira, lubrificação automática. 

8448.33.90 Fusos para filatório de anéis completos, com base e freio. 

8460.21.00 Máquina par retificar superfícies planas, cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos 
pode ser estabelecido com precisão pelo menos 0,01 mm, de comando numérico 
computadorizado, modelo SDG6-30. 

8463.90.10 Máquina conformadora a freio de anéis para juntas homocinéticas, de comando numérico 
computadorizado, sem eliminação de material, com carga e descarga automática, modelo 
URWA-10. 

9024.80.90 Equipamento de teste de cintos de segurança, modelo LU 300/24S. 

9024.80.90 Equipamento de teste de cintos de segurança, modelo DOOR SLAM. 

 


