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70cm (A), construída em aço inoxidável resistente, impulsionado por motor elétrico
(retentor) montado com flanges e equipado com capa protetora, com tela de segurança
e componentes métricos; 1 broca de coleta de resíduos de dimensões 678,2 (C) x 109,2
(L) x 71,1cm (A) construída em aço inoxidável resistente, impulsionado por motor
elétrico (retentor) montado com flanges e equipado com capa protetora; 1 suporte com
colunas em ferro fundido resistente de superfície lisa para instalação do tambor de
secagem com
dimensões 124,5 (C) x 30,5 (L) x 63,5cm (A) (colocar dentro do drum dryer); 1 moedor
de flocos construído em aço inoxidável de dimensões 152,4 (C) x 78,7 (L) x 114,3cm (A),
com tela de peneira de 12"; 1 sistema de controle com quadro de distribuição central da
linha de flocos com armários de dimensões 56 (C) x 300 (L) x 221cm (A), com 2 telas
"touchscreen" de dimensões 25,4 (C) x 63,5 (L) x 73,7cm (A).
Ex 154 - Máquinas para misturar produtos químicos - a base de óxido, ácido, água e
aditivos, para produção de pasta de chumbo, dotadas de células de carga para dosagem,
pesagem e distribuição dos elementos com "software" dedicado para controle dos parâmetros do processo e armazenagem de até 8 grupos de receitas de pasta de chumbo;
misturador em aço inoxidável/inox, com agitador uniforme movido por redutor e capacidade de 1.000kg por batelada em ciclos compreendido entre 30 a 50min, com
potência de 45kW, com sensores de temperatura e dosagem, sistema de refrigeração,
captação de resíduos e exaustão; funil alimentador da pasta com capacidade compreendida entre 1.000 a 1.500kg, tanques, tubulações, bombas, válvulas, painéis elétricos e controle com tela sensível ao toque ("touchscreen"), por Controlador Lógico
Programável (CLP).

RESOLUÇÃO N o- 115, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
Nega provimento a pedido de reconsideração apresentado em face da Resolução
CAMEX nº 90, de 2016, que prorroga direito antidumping definitivo às importações
brasileiras de éter monobutílico do etilenoglicol - EBMEG, originárias dos Estados
Unidos.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, por intermédio de seu
Presidente, interino, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II
do § 4º e do § 8º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de
2003, e com fundamento no inciso XV do art. 2º do mesmo diploma
legal, bem como o inciso 2º do art. 18 da Resolução nº 77, de 21 de
setembro de 2016,
Considerando o contido na Nota Técnica nº 66/2016/CGSA/DECOM/SECEX, de 8 de novembro de 2016, juntada ao processo
MRE nº 09256.000059/2016-46, resolve, ad referendum do Conselho:

Ex 016 - Analisadores trifásicos automáticos de transformadores de potência e distribuição com "display" e memória interna, medição de resistência 0,1µ a 300kΩ com
exatidão de 0,1 a 1%, relação de 1 a 100.000 com exatidão de 0,05 a 5%, teste de
curtocircuito, comutador de tap, fases arbitrárias, balanço magnético, aquecimento,
resfriamento, corrente de até 32A e tensão de até 100V, fase com exatidão de 0,25 a
1%.

Art. 8o Revogar, a partir de 1o de janeiro de 2018, o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante
da Resolução CAMEX no 22, de 24 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 28 de
março de 2016:
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Ex 109 - Compressores elétricos a pistão, com anel de pistão de poliuretano, com
funcionamento sem óleo, alimentação entre 12 e 24V, corrente entre 23Amps (12V) e
12Amps (24V), pressão máxima de trabalho de 200PSI, com cilindro do pistão anodizado e cabeçote com aletas para dissipação do calor e protetor térmico.

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente, interino, do Comitê Executivo de Gestão - Gecex

Considerando
o
contido
na
Nota
Técnica
nº
67/2016/CGSC/DECOM/SECEX, de 8 de novembro de 2016, resolve
ad referendum do Conselho:
Art. 1o Prorrogar por 3 (três) meses o prazo de aplicação da
medida antidumping provisória às importações brasileiras de vidros
automotivos temperados e laminados, originárias da República Popular da China, comumente classificadas nos itens 7007.11.00,
7007.19.00, 7007.21.00, 7007.29.00 e 8708.29.99 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, de que trata Resolução CAMEX no 52,
de 23 de junho de 2016.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO

Art. 1o Tornar pública a instauração de processo de avaliação
de interesse público pelo Grupo Técnico de Avaliação de Interesse
Público - GTIP, referente à aplicação de direito antidumping definitivo sobre as importações brasileiras de n-butanol, comumente
classificadas no item 2905.13.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias dos Estados Unidos da América (EUA),
e à eventual aplicação do direito antidumping definitivo sobre as
importações brasileiras de n-butanol originárias da África do Sul e da
Rússia (investigação em curso).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente, interino, do Comitê Executivo
de Gestão - Gecex
RESOLUÇÃO N o- 118, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Presidente, interino, do Comitê Executivo
de Gestão - Gecex

Nega provimento a pedido de reconsideração apresentado em face da Resolução
CAMEX nº 10, de 2016, que aplica direito
antidumping definitivo às importações brasileiras de espelhos não emoldurados, originárias da República Popular da China e
do México.

RESOLUÇÃO N o- 117, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Art. 1o Negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela empresa Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda. em face da
Resolução CAMEX nº 90, de 27 de setembro de 2016, que prorroga
direito antidumping definitivo às importações brasileiras de éter monobutílico do etilenoglicol - EBMEG, originárias dos Estados Unidos.

Torna pública a instauração de processo de
avaliação de interesse público, pelo Grupo
Técnico de Avaliação de Interesse Público GTIP, referente à aplicação de direito antidumping definitivo sobre as importações
de n-butanol originárias dos Estados Unidos da América e eventual aplicação do
direito antidumping definitivo sobre as importações brasileiras de n-butanol originárias da África do Sul e da Rússia (investigação em curso).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente, interino, do Comitê Executivo
de Gestão - Gecex
RESOLUÇÃO No 116, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

9030.84.90

Prorroga por 3 (três) meses o prazo de aplicação da medida antidumping provisória às
importações brasileiras de vidros automotivos temperados e laminados, originárias
da República Popular da China.

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, por intermédio de seu
Presidente, interino, no uso da atribuição que lhe confere os incisos II
e V do § 4º e do § 8º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho
de 2003, bem como o inciso 2º do art. 18 da Resolução nº 77, de 21
de setembro de 2016,

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, por intermédio de seu Presidente, interino, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do § 4o e do § 8º do art. 5o do Decreto nº 4.732, de
10 de junho de 2003, com fundamento no inciso XV do art. 2º do
mesmo diploma legal, bem como o inciso 2º do art. 18 da Resolução
nº 77, de 21 de setembro de 2016,

Considerando o disposto na Resolução CAMEX nº 13, de 29
de fevereiro de 2012, e na Resolução CAMEX nº 27, de 29 de abril
de 2015, e o que consta na Nota Técnica nº 39/2016/SAIN/MF-DF,
de 4 de novembro de 2016, bem como o inciso 2º do art. 18 da
Resolução nº 77, de 21 de setembro de 2016, resolve, ad referendum
do Conselho:

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, por intermédio de seu
Presidente, interino, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II
do § 4º do art. 5º e do § 8º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de
2003, e com fundamento no inciso XV do art. 2º do mesmo diploma
legal, bem como o inciso 2º do art. 18 da Resolução nº 77, de 21 de
setembro de 2016,
Considerando o contido na Nota Técnica nº
12/2016/CONNC/DECOM/SECEX, de 11 de março de 2016, juntada
ao processo MRE nº 09256.000096/2016-54, resolve, ad referendum
do Conselho:
Art. 1o Negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela empresa Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V. em face da
Resolução CAMEX nº 10, de 18 de fevereiro de 2016, que aplica
direito antidumping definitivo às importações brasileiras de espelhos
não emoldurados, originárias da República Popular da China e do
México.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente, interino, do Comitê Executivo
de Gestão - Gecex

RESOLUÇÃO No 119, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
Aplica direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às
importações brasileiras de fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa
ou entalhada, relaxação baixa ou normal, originárias da República Popular da
China.
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Origem
China

O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, por intermédio de seu Presidente, interino, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do § 4o e do § 8º do art. 5o do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e com
fundamento no inciso XV do art. 2º do mesmo diploma legal, bem como o inciso 2º do art. 18 da
Resolução nº 77, de 21 de setembro de 2016,

Produtor/Exportador
Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd.
Global Overseas Group Co., Ltd.
Tianjin Huashi International Trade Co., Ltd.
Tianjin Shengte Prestressed Concrete Steel Strand Co., Ltd.
Demais

Direito Antidumping
Provisório (em US$/t)
199,19
505,56
505,56
505,56
505,56

Art. 2º Tornar público o cálculo do direito antidumping provisórioaplicado, conforme consta
do Anexo.

Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX nº 52272.001385/2016-00 e na
Circular SECEX nº 65, de 03 de novembro de 2016, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Aplicar direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras de fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular,
encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal, originárias
da República Popular da China, comumente classificadas nos itens 7217.10.19 e 7217.10.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em
dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016112800011

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente, interino, do Comitê Executivo
de Gestão - Gecex
o-

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

