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CIRCULAR No  65, DE  20  DE  AGOSTO  DE 2003 
(publicada no DOU de 21/08/2003) 

 
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  65, de  20/08/2003). 
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ANEXO 

 

NCM DESCRIÇÃO 

8428.39.90 Aparelho para transporte contínuo de placas de circuito impresso, com elevação, para 
integração a máquina de solda a onda. 

8428.39.90 Aparelho para transporte de placa de circuito, automático. 

8433.59.90 Colheitadeira ensiladeira autopropelida JOHN DEERE, modelo 5820 2WD. 

8462.99.90 Prensa pneumática para moldagem de pós de grafita artificial com painel de comando S7-
300, modelo K 15 (pressing power 150KN). 

8463.30.00 Máquina ferramenta especial para trabalhar arames e fios de metal com a função de 
conformar em bobinas, modelo TATU-2, marca PRESSTRONICS. 

8471.50.40 7040-DDD servidor P690 inovador com capacidades avançadas de auto gerenciamento, 
indo de 8 a 32 processadores SMP, tipo IBM 7040, modelo 681. 

8471.50.90 Estações de trabalho modelos ENTERPRISE E3500 e E250, marca SUN. 

8479.89.99 Aparelhos transportadores de ação contínua, automáticos, para transporte de placa de 
circuito impresso, com estação de trabalho acoplada para 2 e 6 pessoas, respectivamente. 

8479.89.99 Rebitador de placa de cobertura FS3, fabricante FLIESSPRESSWERK 
SCHEIBENBERG. 

8479.89.99 Máquina de colocação de fio em placa de cobertura R$, fabricante FLIESSPRESSWERK 
SCHEIBENBERG. 

8479.89.99 Máquina de colocação de fio em caneca de diâmetro 18, fabricante FUJI SHOJI K.K. 

8716.80.00 Unidade de carrinho de tração manual com plataforma elevatória, modelo ALUM-A-
LIFT. 

 


