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CIRCULAR No  45, DE  23  DE  JUNHO  DE 2003 
(publicada no DOU de 24/06/2003) 

 
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  45, de  23/06/2003). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8422.40.90 Máquina para empacotar e empilhar cartuchos tipo CASE PACKER, semi-automática, 
modelo 355 DV, velocidade de operação máxima de 20 caixas/minuto, pressão de 
trabalho 4 bar, dimensões do equipamento 1,5 x 1,0 x 0,7 m. 

8446.21.00 Tear com lançadeira para produção de telas sintéticas de monofilamento ou 
multifilamento, com largura máxima de tecelagem igual de 11,58 m, marca TEXO, 
modelo TM 200. 

8447.20.30 Máquina manual com funcionamento do tipo JACQUARD, utilizada na costura de telas 
em monofilamentos sintético, mono ou múltiplas camadas, modelo J-400, com cartela de 
programação para costura, 400 agulhas, unidade de alimentação do mecanismo de 
controle pneumático, 2 mesas, 1 enrolador de tela e 1 tubo. 

8451.29.00 Máquina vaporizadeira livre, modelo VAPOR 2000, marca VANNINI, para amaciamento 
e nobilitações de tecidos de largura útil 1800 mm. 

8458.91.00 Torno mecânico com computador e numericamente controlado com mandril de 10”, 
cabeçote móvel eixo Z de 8” x 15” e motor de 15 HP. 

8459.21.99 Centro de usinagem vertical, “FLOOR-TYPE”, de coluna móvel, com comando numérico 
computadorizado (CNC), distância máxima do centro do fuso à mesa 25,4 cm, curso 
transversal do cabeçote na travessa (Y) igual a 182,88 cm, curso vertical do fuzo (Z) 
35,56 cm, curso vertical do cabeçote 45,72 cm, curso transversal da coluna porta cabeçote 
(X) 701,04 cm, avanço rápido do cabeçote 508 cm/minuto, potência do motor do fuso 15 
HP, com trocador automático para 40 ferramentas. 

8462.99.90 Prensa pneumática operada por ar feita para montar válvulas e pistões. 

8471.90.19 Máquina para teste de cartão sem contato físico, composta de: sistema transportador, 
estação de teste sem contato que controla as placas apresentadas sob a antena e estação de 
impressão por jato de tinta para impressão de um número na superfície da placa. 

9031.49.00 Sistema comparador de imagens para detectar falhar por sobreposição X-PRESS, versão 
3.0, composto de: comparador de imagens, comparador digital de artes, módulo OCR 
comparador de textos, gerenciador  de arquivos, console de apoio, monitor colorido 21”, 
impressora de alta resolução dos dados e sistema de relatório de inspeção. 

 


