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Modalidades de Importação 

 

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 a 

tempo de realizar uma determinada pesquisa. 

 

Antes de iniciarmos quaisquer trâmites, será necessário 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..e outros.. Sem 

a informação solicitada não será possível dar andamento na compra; 

5- Indicar se o material é perecível e/ou radioativo e /ou perigoso; 

6- Informar endereço completo para entrega do material após o desembaraço 

alfandegário. 

 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 

ANEXO%20I%20-%20Importação%20Comum%20(orientação%20em%20português).docx
ANEXO%20II%20-%20Importação%20Comum%20(orientação%20em%20inglês).docx
ANEXO%20III%20-%20Softwre%20-%20Programa%20(orientação%20em%20português).docx
ANEXO%20IV%20-%20Software%20-%20Programa%20(orientação%20em%20inglês).docx
ANEXO%20V%20-%20Admissão%20Temporária%20(orientação%20em%20português).docx
ANEXO%20VI%20-%20Admissão%20Temporária%20(orientação%20em%20inglês).docx
ANEXO%20VII%20-%20Pagamento%20de%20serviços%20(orientação%20em%20português).pdf
ANEXO%20VIII%20-%20Pagamento%20de%20serviços%20(orientação%20em%20inglês).pdf
ANEXO%20IX%20-%20Doação%20(orientação%20em%20português).docx
ANEXO%20X%20-%20Doação%20(orientação%20em%20inglês).docx
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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, bem como se trata, ou não, de 

material usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


