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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

BASE DE CONHECIMENTO

SERVIÇOS INTERNACIONAIS

QUE ATIVIDADE É?

Procedimentos administra�vos para pagamento de serviços internacionais - Publicação de Ar�gos Cien�ficos e/ou Assinaturas de Periódicos de
Circulação Internacional (revistas), assinatura de E-Books, banco de dados internacionais, aquisição de so�wares para uso ins�tucional, licenças
de uso, etc.

QUEM FAZ?

Secretária do Departamento, ou Secretária de Disciplina, ou Secretária de Curso de Pós- Graduação, ou TAE, ou Divisão de Materiais do Campus
ou outro autorizado a onerar Centro de Custos.

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Antes de abrir o Pedido de Importação, verificar com o exportador / editora, se eles vão emitir uma Invoice para pagamento via transferência
bancária internacional (bank wire transfer).

A UNIFESP só trabalha com esta modalidade de pagamento. 

A UNIFESP não trabalha com cartão de crédito internacional e nem faz reembolsos.

 

1. ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Abrir processo administrativo no SEI - SERVIÇOS INTERNACIONAIS

Incluir documento - Termo de Referência - Assinaturas Internacionais

Gerar Documento / Escolha o Tipo de Documento / Termo de Referência - Assinaturas Internacionais / preencher / colher assinaturas eletrônicas
(bloco de assinaturas / blocos internos).

Assinam: Responsável pelo preenchimento, Chefe do Departamento, Disciplina e demais envolvidos na pesquisa.

Anexar os documentos obrigatórios listados abaixo, preenchidos e assinados - arquivos em PDF;

Procedimento: Incluir documento  / externo / registrar documento externo / completar somente as informações aplicáveis / Nível de acesso -
Público / anexar arquivo / confirmar dados.  

Repetir este procedimento para cada PDF a ser inserido.

Tramitar para a Diretoria do Campus para autorização dos procedimentos administrativos.

===

Encaminhar o processo para a Coordenadoria de Importação para estimativa de custos em moeda nacional, número de PO/SO e SIAFI.

A Coordenadoria de Importação entrará em contato com a Controladoria do Campus do requisitante para anexar a Portaria de
competências, solicitar a indicação de recursos orçamentários e financeiros e os procedimentos de análise jurídica, a Inexigibilidade de licitação
a publicação no D.O.U. e a emissão e assinatura da nota de empenho.

A Coordenadoria de Importação fará o fechamento de câmbio com os seguintes documentos: autorização para fechamento de câmbio, declaração
de isenção dos impostos, informações bancárias e protocolo do fechamento no Banco do Brasil.

Após o fechamento de câmbio, solicitará a assinatura do contrato de câmbio e anexará o swift de transferência financeira ao exterior.

Enviará um e-mail ao exportador solicitando a confirmação do recebimento da transferência financeira.

Após a confirmação, solicitará ao Campus o cancelamento do eventual saldo de nota de empenho, com respectiva devolução financeira.

A Coordenadoria de Importação anexará um relatório de prestação de contas e lançará as informações no SISCOSERV.

Encaminhará o processo para registro patrimonial.

Após o registro patrimonial, será solicitado o encerramento do processo.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
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Invoice ou cotação em moeda estrangeira em papel timbrado, com as informações bancárias completas para pagamento via transferência bancária
– bank wire tranfer - (banco, agência, conta, endereço, códigos ABA/SWIFT).

Deve conter as condições especiais do serviço como: prazos para envio do pagamento, período da assinatura, forma como o serviço será fornecido,
etc.

A Invoice deve ser nominal à UNIFESP, como segue:

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

CNPJ 60.453.032/0001-74

Rua Sena Madureira, 1500 - Vila Clementino - São Paulo - SP - Brasil - CEP 04021-001

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Salvar em PDF numa pasta os seguintes documentos que devem ser anexados ao processo SEI:

 

1 - A Invoice em papel timbrado, com as informações do serviço e bancárias completas para pagamento.

2 - A comprovação de preços praticados / pesquisas e catálogos de preços (salvar em PDF a folha que contém os valores).

3 - O CEP / CONEP / CEUA relacionado a necessidade do serviço internacional.

4 - Cópia do Plano de Trabalho / Termo de Outorga / Aprovação do Órgão Financiador – FAPESP, FINEP, CNPQ, CAPES, MS, MEC, CNPq,
outros.

 

5 - OBS: Para publicação de artigos científicos em periódicos internacionais:

- Resumo do artigo que será publicado em Português;

- Carta de aceite da editora;

- Ao final, cópia do artigo publicado.

QUAL É A BASE LEGAL?

Inexigibilidade de Licitação - "Caput" do Artigo 25, Lei Federal n° 8.666/93.

SISCOSERV - Instrução Normativa RFB Nº 1.277, de 28 de junho de 2012 com suas alterações posteriores.

Câmbio - Circular n° 3.691. de 16 de dezembro de 2013 - Banco Central do Brasil.
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