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IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

Importação consiste na compra de produtos no exterior, por parte dos países que 

deles necessitam, e na entrada de mercadorias num país, provenientes do exterior. É a 

entrada de mercadorias estrangeiras no país, apoiada em documentos oficiais e observadas 

as normas comerciais, cambiais e fiscais vigentes.  

A Universidade recorre ao mercado externo para aquisição de bens e serviços não 

disponíveis no mercado interno, para desenvolvimento de suas pesquisas de uma forma 

didática e prática. 

O processo de importação se divide em três partes distintas, mas que se inter-

relacionam, conjugam-se e se completam, a saber:  

a) autorização para importação, dada pelo poder público (ANVISA, CNPQ, IBAMA, DENTRE 

OUTRAS) à aquisição do produto que se deseja, e compreende todos os atos que estão a 

cargo do órgão competente, envolvendo a autorização para importar que se completa com a 

emissão da Licença de Importação;  

 b) Pagamento ao fornecedor (exportador), em moeda estrangeira, cujo controle está a 

cargo do Banco Central e que se processa por meio de um banco autorizado a operar em 

câmbio; e 

c) desembaraço alfandegário, que compreende o despacho aduaneiro, mediante o 

recolhimento de tributos, e que completa com a retirada física da mercadoria na alfândega.  
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II -  ROTEIRO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO – FCF USP 

 

Antes de qualquer compra ou liberação de embarque, deverá ser aberto um 

processo de compra pelo Serviço de Materiais desta Faculdade (falar com Tatiana, ramal 

48-1252). Informar com qual verba serão pagas as despesas aduaneiras, se 

receita/orçamento; verba de convênio (ver no termo de outorga se estão previstas 

despesas com importação). 

 

Processos de compra realizados nesta modalidade costumam ser bem complexos 

na liberação, envolvem vários órgãos anuentes, cada um com sua exigência e se não há uma 

licença para a liberação da mercadoria implica na chegada com atraso ao destino à tempo de 

realizar uma determinada pesquisa. 

 

Antes de iniciarmos quaisquer trâmites, providenciar os seguintes documentos:  

 

1- Requisição de compras cadastrada através do Sistema Mercúrio; 

2- Proforma Invoice (instruções abaixo) 

3- Justificativa Técnica  

4- Nome de Projeto vigente com agência de fomento: FAPESP, CNPq.. ots., sem a 

informação solicitada não será possível dar andamento na compra. 

 

PROFORMA INVOICE 

Emitida e assinada pelo exportador. 

Ser apresentada, e apensa à contracapa, em sua via original e assinada. 

1 – A descrição da(s) mercadoria(s) deverá estar de acordo com as denominações adotadas 

pelo exportador e no idioma que o mesmo eleger. Objetivo: evitar discrepância documental 

quando do embarque, visto que a descrição da mercadoria na Fatura Comercial deverá estar 

análoga/idêntica à da Proforma Invoice. 

2 – É um direito do exportador/fornecedor confeccionar a Proforma Invoice no idioma que 

lhe for mais conveniente, portanto, orientamos que não deverá ser solicitado e/ou imposto 

ao mesmo e/ou seu representante no Brasil a obrigatoriedade de confeccionar a Proforma 

Invoice no idioma “português”. 
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3 -. Orientações para obtenção de Proforma Invoice (atenção: as versões apresentadas a 

seguir para obtenção de Proforma Invoice não são para definir em que idioma o documento 

deve ser confeccionado e, sim, para orientar quais dados devem constar da Proforma Invoice 

- endereço da FCF atualizado): 

a) Importação Comum (orientação em português) – clique aqui – Anexo I 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_I_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_CO

MUM_PORT.pdf 

b) Importação Comum (orientação em inglês) - clique aqui – Anexo II 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_II_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_C

OMUM_ING.pdf 

c) Software – Programa (orientação em português) - clique aqui – Anexo III 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_III_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PRO

GRAMA_PORT.pdf 

d) Software – Programa (orientação em inglês) - clique aqui – Anexo IV 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IV_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PRO

GRAMA_ING.pdf 

e) Admissão Temporária (orientação em português) – clique aqui – Anexo V 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_V_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEM

PORARIA_PORT.pdf 

f) Admissão Temporária (orientação em inglês) - clique aqui – Anexo VI 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEM

PORARIA_ING.pdf 

g) Pagamento de serviços (orientação em português) - clique aqui – Anexo VII 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VII_PROFORMA_INVOICE_PAGAMENT

O_SERVICO_PORT.pdf 

 

h) Pagamento de serviços (orientação em inglês) – clique aqui – Anexo VIII 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_I_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_I_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_I_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_II_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_II_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_II_PROFORMA_INVOICE_IMPORTACAO_COMUM_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_III_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_III_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_III_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IV_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IV_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IV_PROFORMA_INVOICE_SOFTWARE_PROGRAMA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_V_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_V_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_V_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VII_PROFORMA_INVOICE_PAGAMENTO_SERVICO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VII_PROFORMA_INVOICE_PAGAMENTO_SERVICO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VII_PROFORMA_INVOICE_PAGAMENTO_SERVICO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VIII_PROFORMA_INVOICE_PAGAMENTO_SERVICO_ING.pdf
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http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_T

EMPORARIA_ING.pdf 

 

i) Doação (orientação em português) – clique aqui – Anexo IX 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IX_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_PORT.

pdf 

j) Doação (orientação em inglês) – clique aqui – Anexo X 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_X_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_ORIEN

TACAO_ING.pdf 

4 - Tradução da(s) mercadoria(s): 

4.1 – Deverá ser confeccionada à parte, pelo próprio interessado(a) no material e ser apensa 

à contracapa. 

4.2. – A tradução é somente da(s) mercadoria(s). Não é para traduzir os demais termos 

comerciais do documento Proforma Invoice. 

4.3 - Atenção: a tradução completa e correta dos materiais é uma informação muito 

importante para a classificação tarifária dos produtos, visto que a legislação estabelece 

multas caso os materiais não estejam perfeitamente enquadrados no “SH-Sistema 

Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, na “TEC-Tarifa Externa 

Comum” e na “NCM-Nomenclatura Comum do Mercosul”. 

5. Indicar se o material perecível e/ou radioativo. 

6. Endereço completo para entrega do material após o desembaraço alfandegário. 

7.  Nos casos de DOAÇÃO deverão, ainda, constar os seguintes documentos: 

a) Aceite de Doação junto ao CTA e do Diretor da Unidade. 

b) Carta de Doação original, emitida e assinada pelo exportador / doador. No caso de 

valor igual ou superior a US$ 1.000,00 a Carta de Doação deverá ser chancelada pelo 

Consulado Brasileiro no país de origem. 

8. Nos casos de ADMISSÃO TEMPORÁRIA deverá constar na Carta mencionada no item 1 a 

justificativa/finalidade para tal procedimento. 

http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_VI_PROFORMA_INVOICE_ADMISSAO_TEMPORARIA_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IX_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IX_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_IX_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_PORT.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_X_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_ORIENTACAO_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_X_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_ORIENTACAO_ING.pdf
http://www.usp.br/da2/arquivos/Import/ANEXO_X_PROFORMA_INVOICE_DOACAO_ORIENTACAO_ING.pdf
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CONSIDERANDO QUE AS IMPORTAÇÕES DA FCF USP SÃO BENEFICIADAS POR ISENÇÕES 

FISCAIS, PARA FINS DE CÁLCULO, NÃO DEVEMOS CONSIDERAR OS VALORES REFERENTES 

AOS IMPOSTOS (I.I., I.P.I E ICMS). 

 

 

III -  EXEMPLO DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO DE UMA IMPORTAÇÃO 

 

01 Digitalizador de Imagem IMAGEQUANT LAS. 

NCM 84719014  

PESO 25,59000KG 

FORMA DE PAGTO: CARTA DE CRÉDITO 

PAÍS DE PROCEDÊNCIA: SUÉCIA 

EMBARQUE AÉREO 

VALOR FCA USD 18.050,31 

 

A)VALOR DO EQUIPAMENTO (FCA) 59.656,27R$             USD 18.050,31 X TAXA DO DIA (3,3050)

B)DESPESA BANCÁRIA/ABERTURA DE CCI 596,56R$                   1% FCA NO MÍNIMO USD 360

C)FRETE INTERNACIONAL 2.652,04R$                S/PESO, VOLUME E TIPO DE PRODUTO

   CÁLCULO DO VALOR ADUANEIRO

R$ 59.656,27

                      +

R$    2.652,04

                        +

R$         298,28

__________________

R$    62.606,59

VALOR FCA

+

FRETE INTERNACIONAL

+

SEGURO (0,5% s/ FCA)

____________________

VALOR ADUANEIRO (VA)

D) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 11.269,19R$             *18% S/ VALOR ADUANEIRO

E) I.P.I 11.081,37R$             *15% s/ VA+I.I.

F) ICMS 10.194,86R$             *12% s/VA + I.I. + IPI

G) REGISTRO DE DI/SISCOMEX 214,50R$                   COBRADO POR ADIÇÃO

H)ARMAZENAGEM INFRAERO 2.415,19R$                **2,5% s/VA POR PERÍODO DE 10 DIAS

I) TRANSPORTE INTERNO 535,94R$                   s/PESO OU VOLUME

J) SERVIÇOS PROFISSIONAIS 300,00R$                   DESPACHANTE

K) DESPESAS BANCÁRIAS/LIQUIDAÇÃO CCI 1.798,00R$                DESPESAS DE BANQUEIRO NO EXTERIOR

L) SEGURO 1.112,90R$                s/ FCA + DESPESAS. (APROX. 1,025%)

CUSTO APROX. C/ IMPOSTOS 101.826,81R$           

CUSTO APROX. S/ IMPOSTOS 69.281,40R$             
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*A porcentagem depende do tipo de material e sua classificação fiscal (NCM/SH) 

** Forma simplificada de cálculo. 

 

OBS: Os valores das despesas bancárias, serviços profissionais e transporte, são negociáveis, 

os cálculos foram feitos nos valores pagos pela FCF USP. 

  

 

IV -  EMISSÃO DE GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO 

1 - O Requisitante deverá enviar (via email) os formulários preenchidos e assinados para o 

endereço eletrônico do Serviço de Contabilidade da FCF scontfcf@usp.br 

2 – Verificar junto a empresa do serviço contratado, o número do fato gerador para emissão 

da guia – GRU. 

3 – Com a Guia de Recolhimento em mãos, providenciar pagamento junto ao Banco, se for o 

caso, e em seguida enviar documentos exigidos para a empresa prestadora do serviço. 

 

V -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma vez que o processo é iniciado pela FCF USP, todos os documentos para 

desembaraço da mercadoria/serviço são providenciados por nosso despachante (contrato 

com a USP), caso contrário toda responsabilidade fica por conta do pesquisador e outros 

envolvidos na compra. 

 

As orientações acima são regras para compras por importação/exportação pela USP, 

o processo é moroso e há muitas exigências, que infelizmente não temos opção. 
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