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ANO PROCESSOS VALORES EM MOEDA 
ESTRANGEIRA

VALORES EM REAIS

2010 138 4.600.000,00 R$ 8.200.000,00

2011 109 6.900.000,00 R$ 11.200.000,00

2012 82 3.300.000,00 R$ 6.400.000,00

2013 56 4.900.000,00 R$ 10.500.000,00

2013
A executar

61 2.300.000,00 R$ 5.400.000,00

HistHistóórico Importarico Importaççãoão



Divisão de ImportaDivisão de Importaçção e Exportaão e Exportaççãoão

•• Equipe prEquipe próópria pria –– sem despachantessem despachantes
–– Responsabilidade Institucional Responsabilidade Institucional –– Reitora Reitora -- ProcuraProcuraçção ão 

–– RADAR RADAR -- Registro e Rastreamento da AtuaRegistro e Rastreamento da Atuaçção dos Intervenientes ão dos Intervenientes 
Aduaneiros.Aduaneiros.

–– CPF, senha, certificado digitalCPF, senha, certificado digital

–– Quatro (4) funcionQuatro (4) funcionáários trios téécnicocnico--administrativosadministrativos

•• EnvolveEnvolve –– Receita Federal, Banco Central do Brasil, Receita Federal, Banco Central do Brasil, 
ÓÓrgãos anuentes e fiscalizadoresrgãos anuentes e fiscalizadores

-- DescaracterizaDescaracterizaççãoão

-- DevoluDevoluçção / Leilãoão / Leilão

-- IncineraIncineraççãoão



Passos Passos 

•• Processo administrativoProcesso administrativo
•• Dispensa ou inexigibilidade de licitaDispensa ou inexigibilidade de licitaççãoão
•• Nota de empenhoNota de empenho
•• LicenLicençça de Importaa de Importaçção / Instruão / Instruçção de embarqueão de embarque
•• Contrato de câmbioContrato de câmbio
•• DeclaraDeclaraçção de Importaão de Importaççãoão
•• Despacho aduaneiroDespacho aduaneiro
•• Pagamentos (frete, armazenagem, siscomex, transporte rodoviPagamentos (frete, armazenagem, siscomex, transporte rodoviáário, rio, 

gelo seco) gelo seco) 
•• Termo de entrega do materialTermo de entrega do material
•• PrestaPrestaçção de contasão de contas
•• EncerramentoEncerramento



Lei 8666/93Lei 8666/93

•• Normas para licitaNormas para licitaçções e contratos da Administraões e contratos da Administraçção Pão Púública blica -- $$ p$$ púúblicoblico

•• Art. 24. Art. 24. ÉÉ dispensdispensáável a licitavel a licitaçção:ão:

–– II II -- para outros servipara outros serviçços e compras de valor atos e compras de valor atéé 10% (dez por cento)... 10% (dez por cento)... R$ 8.000,00 / anoR$ 8.000,00 / ano..

–– XXI  XXI  -- Para a aquisiPara a aquisiçção de ão de bensbens destinados exclusivamente a pesquisa cientdestinados exclusivamente a pesquisa cientíífica e tecnolfica e tecnolóógica com gica com 
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituirecursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituiçções de fomento a pesquisa ões de fomento a pesquisa 

credenciadas pelo CNPqcredenciadas pelo CNPq para esse fim especpara esse fim especíífico. fico. 

•• Art. 25. Art. 25. ÉÉ inexiginexigíível a licitavel a licitaçção quando houver ão quando houver inviabilidade de competiinviabilidade de competiççãoão...: ...: ““caputcaput””
–– I I -- ... Material ... Material –– compra nacional compra nacional –– carta de exclusividadecarta de exclusividade

–– II II -- para a contratapara a contrataçção de ão de serviserviççosos ttéécnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, cocnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com m 
profissionais... de profissionais... de notnotóória especializaria especializaççãoão (...)(...)

•• Art. 13. Para os fins desta Lei, consideramArt. 13. Para os fins desta Lei, consideram--se servise serviçços tos téécnicos profissionais especializados os trabalhos relativos cnicos profissionais especializados os trabalhos relativos 
a: VI a: VI -- treinamento e aperfeitreinamento e aperfeiççoamento de pessoal.oamento de pessoal.

•• Art. 26. As dispensas previstas ... e seguintes do art. 24, as sArt. 26. As dispensas previstas ... e seguintes do art. 24, as situaituaçções de inexigibilidade referidas no art. ões de inexigibilidade referidas no art. 
25, serão necessariamente 25, serão necessariamente justificadasjustificadas (..)   Par(..)   Paráágrafo grafo úúnico. O processo de nico. O processo de dispensa, de inexigibilidadedispensa, de inexigibilidade
previsto neste artigo, serprevisto neste artigo, seráá instruinstruíído, no que couber, com os seguintes elementos:do, no que couber, com os seguintes elementos:

–– I  I  -- ......

–– II  II  -- razão da escolha do fornecedor ou executante;razão da escolha do fornecedor ou executante;

–– III  III  -- justificativa do prejustificativa do preçço.o.

–– IV  IV  -- documento de aprovadocumento de aprovaçção dos projetos de pesquisa aos quais os bens  serão  alocados.ão dos projetos de pesquisa aos quais os bens  serão  alocados.



Documentos de instruDocumentos de instruçção ão 
para abertura do processopara abertura do processo

•• Pedido de importaPedido de importaçção ão –– intranet (assinado)intranet (assinado)

•• Projeto de Pesquisa aprovado Projeto de Pesquisa aprovado –– Comitê de Comitê de ÉÉtica em Pesquisa  tica em Pesquisa  --
CEP CEP –– UNIFESP.UNIFESP.

•• Proforma invoice Proforma invoice –– preferencialmente direto com o fabricante.preferencialmente direto com o fabricante.

•• Plano de trabalho / subprojetoPlano de trabalho / subprojeto

•• CCóópia do contrato / convênio assinadospia do contrato / convênio assinados

•• Termo de ReferênciaTermo de Referência
–– Justificativa vinculando o uso do material ao projeto de pesquisJustificativa vinculando o uso do material ao projeto de pesquisaa

–– Justificativa da escolha do fornecedorJustificativa da escolha do fornecedor

–– Justificativa de preJustificativa de preçço o –– ororççamentos / cotaamentos / cotaçções / empenhosões / empenhos

•• Maior dificuldade de todo o procedimento administrativoMaior dificuldade de todo o procedimento administrativo



Pedido de ImportaPedido de Importaçção ão -- intranetintranet



Proforma InvoiceProforma Invoice
Documento com natureza contratual, que juridicamente formaliza aDocumento com natureza contratual, que juridicamente formaliza a negocianegociaççãoão

Equivale ao Resultado de LicitaEquivale ao Resultado de Licitaççãoão

•• Nome do Importador Nome do Importador ((UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULOUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO))
•• Nome do ExportadorNome do Exportador (Vendedor) (Vendedor) -- (obrigat(obrigatóórios: nome; endererios: nome; endereçço; fax; telefone e dados banco; fax; telefone e dados bancáários);rios);

•• Nome do Representante, caso haja (obrigatNome do Representante, caso haja (obrigatóórios: nome; endererios: nome; endereçço; fax; telefone, dados banco; fax; telefone, dados bancáários e valor rios e valor 
da comissão a que faz jus) ou informar sua inexistência;da comissão a que faz jus) ou informar sua inexistência;

•• Nome do fabricante por item e endereNome do fabricante por item e endereçço completo;o completo;

•• DiscriminaDiscriminaçção completa por item do material a ser importadoão completa por item do material a ser importado;;

•• Quantidade por item do material a ser importado;Quantidade por item do material a ser importado;

•• PrePreçços unitos unitáário e totalrio e total;;

•• Moeda da transaMoeda da transaçção;ão;

•• Despesas diversas, com a discriminaDespesas diversas, com a discriminaçção separadamente dos preão separadamente dos preçços da embalagem, os da embalagem, 
manuseio,manuseio, documentadocumentaçção eão e frete interno;frete interno;

•• CondiCondiçção de venda (Incoterms), especificando o local de entrega das meão de venda (Incoterms), especificando o local de entrega das mercadorias;rcadorias;

•• Peso lPeso lííquido e bruto totais;quido e bruto totais;

•• PaPaíís de origem e de procedência dos bens;s de origem e de procedência dos bens;

•• Aeroporto/Porto de embarque;Aeroporto/Porto de embarque;

•• Modalidades de pagamento;Modalidades de pagamento;

•• Prazo de previsão de embarque do material;Prazo de previsão de embarque do material;

•• Prazo de validade;Prazo de validade;

•• ClassificaClassificaçção tarifão tarifáária (NCM)ria (NCM)

•• Aeroporto/Porto de destino Aeroporto/Porto de destino –– GUARULHOS GUARULHOS -- SPSP

•• Garantias da mercadoria.Garantias da mercadoria.



Justificativa tJustificativa téécnica cnica –– modelo padrão Prmodelo padrão Próó--Reitoria de PG com checkReitoria de PG com check--listlist



AnAnáálise Jurlise Juríídicadica
A Lei Orgânica da AdvocaciaA Lei Orgânica da Advocacia--Geral da União (Geral da União (Lei Complementar 73/93Lei Complementar 73/93) assim dispõe sobre as Consultorias ) assim dispõe sobre as Consultorias 

JurJuríídicas dos Ministdicas dos Ministéérios:rios:

•• Art. 1Art. 1ºº -- A AdvocaciaA Advocacia--Geral da União Geral da União éé a instituia instituiçção que ão que representa a União representa a União --
judicial e extrajudicialmente.judicial e extrajudicialmente.

•• ““Art. 11 Art. 11 ÀÀs consultorias jurs consultorias juríídicas, .... compete, especialmente:dicas, .... compete, especialmente:

•• VI VI –– examinar, examinar, prpréévia e conclusivamentevia e conclusivamente, no âmbito do Minist, no âmbito do Ministéério.... :rio.... :

–– a) a) os textos de edital de licitaos textos de edital de licitaçção, como os dos respectivos contratos ou instrumentos ão, como os dos respectivos contratos ou instrumentos 
congêneres, a serem publicados e celebrados;congêneres, a serem publicados e celebrados;

–– b) b) os atos pelos quais se vos atos pelos quais se váá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de 
licitalicitaççãoão..

•• Procuradoria Federal Procuradoria Federal –– PRF 3PRF 3ªª. Região. Região

•• Parecer demora em mParecer demora em méédia 20 dias.dia 20 dias.



Nota de EmpenhoNota de Empenho

•• Estimativa em moeda nacionalEstimativa em moeda nacional

•• Reserva orReserva orççamentamentáária ria –– indicaindicaçção de recursosão de recursos

•• Recursos prRecursos próóprios prios –– depdepóósito na conta sito na conta úúnica nica –– UNIFESP UNIFESP –– por meio de Guia por meio de Guia 
de Recolhimento da União (GRU)de Recolhimento da União (GRU)

•• AtenAtençção com as doaão com as doaçções em $$ ões em $$ -- verificar origem/procedênciaverificar origem/procedência

•• TornaTorna--se dinheiro pse dinheiro púúblicoblico

•• AnAnáálise jurlise juríídicadica

•• Assinatura da Dispensa  de LicitaAssinatura da Dispensa  de Licitaçção pela Proadmão pela Proadm

•• LanLanççamento no SIAFIamento no SIAFI

•• PublicaPublicaçção no DOUão no DOU

•• Emissão e assinatura da NEEmissão e assinatura da NE

•• InIníício dos procedimentos aduaneiroscio dos procedimentos aduaneiros



ICMS 18% ICMS 18% -- R$ 3.916,80R$ 3.916,80
Total Impostos = R$ 9.689,73 = 44,53%Total Impostos = R$ 9.689,73 = 44,53%

Equipamento com Impostos = 31.449,73 +Equipamento com Impostos = 31.449,73 +
MMíínimo de despesas = R$ 4.425,00nimo de despesas = R$ 4.425,00
= R$ 35.874,73 +  = R$ 35.874,73 +  lucro da empresa lucro da empresa 

USD 10.000,00 USD 10.000,00 -- Tx. USD 2,1760Tx. USD 2,1760
Contrato de CâmbioContrato de Câmbio�� R$ 21.760,00R$ 21.760,00

Emissão de Contrato de CâmbioEmissão de Contrato de Câmbio�� R$ 110,00R$ 110,00

LiberaLiberaçção Alfandegão Alfandegáária:ria:

Frete Internacional:Frete Internacional: R$         2.500,00R$         2.500,00

Siscomex:Siscomex: R$            215,00R$            215,00

Armazenagem:Armazenagem: R$         1.100,00R$         1.100,00

Frete Interno:Frete Interno: R$            500,00R$            500,00

Total de Despesas:Total de Despesas: R$       26.185,00R$       26.185,00

Despesas: R$ 4.425,00Despesas: R$ 4.425,00
Custos: 20,33% base preCustos: 20,33% base preçço do equipamentoo do equipamento

USD 10.000,00USD 10.000,00

Avaliar custo x benefAvaliar custo x benefíício x prazoscio x prazos



ImportaImportaççãoão
•• UNIFESP (Autarquia Federal) finalidade pesquisa e ensino.UNIFESP (Autarquia Federal) finalidade pesquisa e ensino.

•• Entidade credenciada junto ao CNPq para usufruir do benefEntidade credenciada junto ao CNPq para usufruir do benefíício fiscal da Lei 8010/90.cio fiscal da Lei 8010/90.

•• MMááquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas paquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e pertes e peçças as 
de reposide reposiçção, acessão, acessóórios, matrios, matéériasrias--primas e produtos intermediprimas e produtos intermediáários, destinados rios, destinados àà
pesquisa cientpesquisa cientíífica e tecnolfica e tecnolóógicagica..



Lei 8010/90Lei 8010/90

–– II II –– Imposto de ImportaImposto de Importaçção ão -- TECTEC
–– IPI IPI –– Imposto sobre Produtos Industrializados Imposto sobre Produtos Industrializados -- TECTEC
–– PIS PIS -- 1,65% 1,65% 
–– COFINS COFINS -- 7,60%7,60%
–– ICMS ICMS –– Imposto sobre a CirculaImposto sobre a Circulaçção de Mercadorias ão de Mercadorias –– 18% (SP)18% (SP)
–– AFRMM (marAFRMM (maríítimo) timo) -- TECTEC



TECTEC
Tarifa Externa ComumTarifa Externa Comum

•• Acordos internacionais (GATT e OMC) onde os materiais são Acordos internacionais (GATT e OMC) onde os materiais são 
identificados, codificados e a identificados, codificados e a indicaindicaçção do percentual tributão do percentual tributáário rio 
informadoinformado..

•• NCM NCM –– Nomenclatura Comum do Mercosul (Nomenclatura Comum do Mercosul (Tratado de AssunTratado de Assunççãoão))

•• CCóódigo com 8 ndigo com 8 núúmerosmeros



IncotermsIncoterms
International Commercial TermsInternational Commercial Terms

•• Definem responsabilidades e custos de acordo com o modal escolhiDefinem responsabilidades e custos de acordo com o modal escolhido (ado (aééreo / marreo / maríítimo)timo)

–– EXW EXW –– no almoxarifado do fabricanteno almoxarifado do fabricante

–– FCAFCA –– aaééreo reo –– aeroporto de origem aeroporto de origem –– mais caro e mais rmais caro e mais ráápidopido

–– FOB FOB –– marmaríítimo timo –– porto de origem porto de origem –– mais barato e mais lentomais barato e mais lento

–– CIP e CIF CIP e CIF –– embutem no valor o seguro internacionalembutem no valor o seguro internacional

–– CPT e CFR CPT e CFR –– incluem o valor do freteincluem o valor do frete

–– DDU e DDP DDU e DDP –– remessas expressasremessas expressas



CustosCustos
20 a 30% do valor do material 20 a 30% do valor do material 

•• Base: Valor do material Base: Valor do material –– proforma invoice (taxa de conversão estimada)proforma invoice (taxa de conversão estimada)

–– Frete internacional (Da origem atFrete internacional (Da origem atéé GRU) GRU) –– peso x volume peso x volume –– o que for maior o que for maior (Incoterms) (Incoterms) 

–– Receita Federal (Siscomex) Receita Federal (Siscomex) –– não aplicnão aplicáávelvel

–– Armazenagem (Infraero) Armazenagem (Infraero) –– volume x valor aduaneiro (CIF) volume x valor aduaneiro (CIF) –– não aplicnão aplicáávelvel

–– Frete rodoviFrete rodoviáário (Aeroporto atrio (Aeroporto atéé UNIFESP / Campi) UNIFESP / Campi) –– valor x peso x volume x transporte especial valor x peso x volume x transporte especial 
(plataforma) (plataforma) -- licitadolicitado

–– Seguro Internacional Seguro Internacional –– UNIFESP UNIFESP -- licitadolicitado

–– Gelo Seco Gelo Seco –– PerecPerecííveis veis -- licitadolicitado

•• ÓÓrgãos anuentes rgãos anuentes –– ANVISA, PolANVISA, Políícia Federal, Ministcia Federal, Ministéério do Exrio do Exéércitorcito

•• Demurrage Demurrage –– aluguel do container (maraluguel do container (maríítimo)timo)



Fechamento de câmbioFechamento de câmbio

•• Banco do Brasil Banco do Brasil –– conta conta úúnicanica

•• Taxas BancTaxas Bancáárias rias 
–– CADCAD, Antecipado, Remessa, , Antecipado, Remessa, àà prazo (USD 50,00) prazo (USD 50,00) 

–– Carta de CrCarta de Créédito dito –– mais seguro mais seguro –– altos valores altos valores -- 1% do valor da mercadoria1% do valor da mercadoria + + 
despesas de negociadespesas de negociaçção no exteriorão no exterior



Acompanhamento do embarqueAcompanhamento do embarque

•• Acompanha os prazos de cada proformaAcompanha os prazos de cada proforma

•• Cobra o embarqueCobra o embarque

•• Confere os documentos antes (draft)Confere os documentos antes (draft)

•• Autoriza o embarqueAutoriza o embarque

•• Acompanha pelo sistema da Receita FederalAcompanha pelo sistema da Receita Federal

–– Manifesto e trânsito de cargas (Mantra)Manifesto e trânsito de cargas (Mantra)

•• Registra a DeclaraRegistra a Declaraçção de Importaão de Importaçção (DI)ão (DI)

•• Imprime e prepara todos os documentos do despacho aduaneiroImprime e prepara todos os documentos do despacho aduaneiro

–– DI, LI, ICMS, Anvisa e outros DI, LI, ICMS, Anvisa e outros óórgãos anuentesrgãos anuentes

•• Acompanha atAcompanha atéé o desembarao desembaraçço pela Receita Federalo pela Receita Federal



ParametrizaParametrizaççãoão

•• Canal Canal VermelhoVermelho –– documentos e vistoria / conferência fdocumentos e vistoria / conferência fíísica sica 

•• Canal Amarelo Canal Amarelo –– conferência de documentosconferência de documentos

•• Canal Canal VerdeVerde –– liberaliberaçção automão automááticatica

•• Canal Canal cinzacinza –– valoravaloraçção aduaneiraão aduaneira



ÓÓrgãos Anuentesrgãos Anuentes
deferem, indeferem, impõem exigências, autorizam o embarque, visdeferem, indeferem, impõem exigências, autorizam o embarque, vistoriam  toriam  

direta / indireta (via sistema)direta / indireta (via sistema)

•• CNPq CNPq –– todastodas

•• Receita Federal Receita Federal -- todastodas

•• ANVISA ANVISA –– equipamentos registrados, reagentes, correlatos.equipamentos registrados, reagentes, correlatos.

•• INMETRO INMETRO –– freezerfreezer

•• Banco do Brasil / DECEX Banco do Brasil / DECEX –– gaiolas para cobaias.gaiolas para cobaias.

•• CNEN CNEN -- radioativosradioativos

•• PolPolíícia Federal e Ministcia Federal e Ministéério do Exrio do Exéército rcito –– ququíímicos e controladosmicos e controlados

•• MAPA (MinistMAPA (Ministéério da Agricultura) = ratos, camundongos, cobaiasrio da Agricultura) = ratos, camundongos, cobaias

IMPORTANTE: todos os documentos devem ser preparados, IMPORTANTE: todos os documentos devem ser preparados, 
assinados, autorizados, deferidos assinados, autorizados, deferidos ANTES DO EMBARQUEANTES DO EMBARQUE



Despacho e entregaDespacho e entrega

•• Protocola os documentos junto a RF, Protocola os documentos junto a RF, óórgãos anuentes, acompanha a rgãos anuentes, acompanha a 
conferencia fconferencia fíísica se necesssica se necessááriorio

•• Aciona o Transporte rodoviAciona o Transporte rodoviáário (aeroporto / campi)rio (aeroporto / campi)

•• Acompanha a entrega atAcompanha a entrega atéé o requisitante interno (campi)o requisitante interno (campi)

•• Termo de Entrega Termo de Entrega -- atatéé 5 dias 5 dias úúteis para acionar o seguro internacionalteis para acionar o seguro internacional
–– SeguroSeguro

–– GarantiasGarantias

–– Totalidade do materialTotalidade do material

•• Cancelamento do saldo de empenhoCancelamento do saldo de empenho

•• DevoluDevoluçção do saldo financeiro / prestaão do saldo financeiro / prestaçção de contasão de contas

•• Patrimônio Patrimônio 

•• EncerramentoEncerramento



PrazosPrazos
•• Abertura do processo, documentos, indicaAbertura do processo, documentos, indicaçção de recursos, jurão de recursos, juríídico, dispensa / dico, dispensa / 

inexigibilidade (DOU) atinexigibilidade (DOU) atéé a nota de empenho assinada a nota de empenho assinada –– 50 a 60 dias.50 a 60 dias.

•• LicenLicençça de importaa de importaçção = vinculaão = vinculaçção do material / projeto / pesquisador / orientador / ão do material / projeto / pesquisador / orientador / 
coordenador  coordenador  -- CNPq CNPq –– 2 dias2 dias

•• Câmbio Câmbio –– 7 dias7 dias

•• InstruInstruçção de embarqueão de embarque
–– Prazo da proforma invoicePrazo da proforma invoice

•• Despacho aduaneiro Despacho aduaneiro –– 20 dias20 dias

•• Prazo mPrazo méédio total = de 100 a 150 dias. dio total = de 100 a 150 dias. 
•• Pior Pior éépoca poca –– novembro a fevereironovembro a fevereiro



Pesquisa CientPesquisa Cientííficafica

•• CEP CEP –– todos todos –– anexo II da ANVISA (Proadm + pesquisador)anexo II da ANVISA (Proadm + pesquisador)

•• CONEPCONEP

•• ClClíínicanica
–– Equipamentos registrados pelo representante junto a ANVISA Equipamentos registrados pelo representante junto a ANVISA 

–– CE CE –– Comunicado Especial Comunicado Especial -- Expedido pela ANVISA para importaExpedido pela ANVISA para importaçção de ão de 
produtos utilizados em pesquisa clprodutos utilizados em pesquisa clíínica sem registro por representante nacionalnica sem registro por representante nacional

•• Portaria 344/98 ANVISA Portaria 344/98 ANVISA –– substâncias controladas, entorpecentes, substâncias controladas, entorpecentes, 
psicotrpsicotróópicas picas –– despesa mdespesa míínima nima –– R$ 1.800,00R$ 1.800,00

•• Produtos quProdutos quíímicos controlados pelo Ministmicos controlados pelo Ministéério do Exrio do Exéército / Polrcito / Políícia cia 
Federal Federal –– mmíínimo R$ 150,00nimo R$ 150,00



BiolBiolóógicos e Perecgicos e Perecííveisveis

•• Informar no ofInformar no ofíício de justificativa, a temperatura correta cio de justificativa, a temperatura correta 
de acondicionamento no transporte e armazenamento.de acondicionamento no transporte e armazenamento.

•• ANVISAANVISA

•• Pagamento antecipadoPagamento antecipado



AnimaisAnimais

•• Manual de importaManual de importaçção ão –– CEDEMECEDEME

•• AutorizaAutorizaçção de importaão de importaçção junto ao Ministão junto ao Ministéério da Agriculturario da Agricultura

•• Animais e o frete internacional são pagos antecipadamente.Animais e o frete internacional são pagos antecipadamente.



SoftwareSoftware

•• Considerado material permanente intangConsiderado material permanente intangíívelvel

•• CAPESCAPES

•• Consultar setor orConsultar setor orççamentamentááriorio



ImportaImportaçção ão -- EnsinoEnsino

•• BenefBenefíício fiscal da Lei 8032/90 cio fiscal da Lei 8032/90 –– EnsinoEnsino

•• ObrigatObrigatóória a pesquisa de similaridade nacional.ria a pesquisa de similaridade nacional.

•• DECEX DECEX –– mmíínimo de 60 dias para autorizar o embarque.nimo de 60 dias para autorizar o embarque.

•• Inexigibilidade de licitaInexigibilidade de licitaçção ão –– ““caputcaput”” do Artigo 25:do Artigo 25:
–– Justificar escolha do fornecedorJustificar escolha do fornecedor

–– Justificar preJustificar preççoo



ExportaExportaççãoão

•• ExportaExportaçção formalão formal

-- Conserto no exterior de equipamento importadoConserto no exterior de equipamento importado
-- atatéé 60 dias para ser vistoriado pela Receita Federal60 dias para ser vistoriado pela Receita Federal

-- Animais para pesquisa (doaAnimais para pesquisa (doaçção) ão) –– 2 dias2 dias

•• ExportaExportaçção por courrierão por courrier
–– Pequenas encomendas valor simbPequenas encomendas valor simbóólico (intercâmbio cientlico (intercâmbio cientíífico de  fico de  

amostras, materiais para diagnamostras, materiais para diagnóóstico, controle laboratorial, anstico, controle laboratorial, anáálise, lise, 
perecperecííveis)veis)

–– Melhor empresa que atenda no exteriorMelhor empresa que atenda no exterior

–– CCóópia do jogo de documentospia do jogo de documentos

–– GRU GRU –– ANVISA ANVISA –– ProadmProadm



Remessa ExpressaRemessa Expressa

•• ImportaImportaççãoão

–– SSóó doadoaçção, de valor simbão, de valor simbóólicolico

–– AutorizaAutorizaçção da Prão da Próó--Reitora de AdministraReitora de Administraçção (Anvisa)ão (Anvisa)

–– Pode ser descaracterizado pela Receita Federal Pode ser descaracterizado pela Receita Federal –– retido retido ––

desembaradesembaraçço formal o formal –– multa comemulta começça em R$ 500,00a em R$ 500,00

–– Demora atDemora atéé 60 dias + custos de armazenagem60 dias + custos de armazenagem

–– FEDEX FEDEX –– Campinas Campinas –– não tem freezer não tem freezer --2020°°CC



DoaDoaççãoão

•• Recebimento de doaRecebimento de doaçção de equipamentos e material de ão de equipamentos e material de 
consumo (agente de carga)consumo (agente de carga)

•• ObrigatObrigatóória a carta de doaria a carta de doaççãoão

•• Valor atValor atéé USD 1.000,00USD 1.000,00
–– Acima deste valor, carta de doaAcima deste valor, carta de doaçção deve ser consularizada na ão deve ser consularizada na 
embaixada / consulado brasileiro do paembaixada / consulado brasileiro do paíís de origems de origem

–– Donation Donation -- only for researchonly for research

–– No commercial value, mas com valor declaradoNo commercial value, mas com valor declarado

–– Vinculado ao projeto de pesquisa e licenVinculado ao projeto de pesquisa e licençça de importaa de importaççãoão



ServiServiççosos
Inexigibilidade de licitaInexigibilidade de licitaççãoão

SISCOSERVSISCOSERV

•• Pagamentos (Pagamentos (remessas financeirasremessas financeiras) de servi) de serviçços no exterior.os no exterior.

-- InscriInscriçção para participar de congresso no exteriorão para participar de congresso no exterior

-- Justificativa formal da necessidade de participaJustificativa formal da necessidade de participaçção do servidor no congressoão do servidor no congresso

-- Comprovar que Comprovar que éé úúnico para os propnico para os propóósitos do pesquisador sitos do pesquisador 

-- NotNotóória especialidaderia especialidade

-- Cartão de CrCartão de Créédito Internacional e Institucionaldito Internacional e Institucional

-- Remessa financeira para pagamento de publicaRemessa financeira para pagamento de publicaçções em ões em 

periperióódicos de circuladicos de circulaçção internacional ão internacional 

-- ComprovaComprovaçção de preão de preçços os –– similar ao cobrado a outros pesquisadores similar ao cobrado a outros pesquisadores -- laudalauda

-- Versão do resumo do artigo em português datado e assinadoVersão do resumo do artigo em português datado e assinado

-- LicenLicençças / assinatura de uso de softwares institucionaisas / assinatura de uso de softwares institucionais

-- Assinatura de revistas / periAssinatura de revistas / perióódicos internacionaisdicos internacionais



ImportaImportaçção ão –– Lei 10.964/04Lei 10.964/04

•• Estende aos cientistas e pesquisadores a isenEstende aos cientistas e pesquisadores a isençção tributão tributáária relativa a bens ria relativa a bens 
destinados destinados àà pesquisa cientpesquisa cientíífica e tecnolfica e tecnolóógica credenciados no CNPq.gica credenciados no CNPq.

•• Credenciamento vinculado ao CPFCredenciamento vinculado ao CPF

•• Usar preferencialmente o Importa FUsar preferencialmente o Importa Fáácil do CNPq (www.cnpq.br)cil do CNPq (www.cnpq.br)

•• ImportaImportaçção via remessa  ão via remessa  -- serviserviçço postal (o postal (www.correios.com.brwww.correios.com.br))

•• Valor mValor mááximo USD 10.000,00 incluindo freteximo USD 10.000,00 incluindo frete

•• Limite de 30kg cubadoLimite de 30kg cubado

•• ServiServiçço postal o postal –– correio correio -- Express Mail ServiceExpress Mail Service (EMS) (EMS) 

•• Não pode ser courier = eles tributam os impostosNão pode ser courier = eles tributam os impostos

•• Bom para importar livros, softwares e pequenos equipamentos.Bom para importar livros, softwares e pequenos equipamentos.



Obrigada!!Obrigada!!

rosane.tamada@unifesp.brrosane.tamada@unifesp.br

odete.cardozo@unifesp.brodete.cardozo@unifesp.br

Departamento de ImportaDepartamento de Importaçção ão 
e Comprase Compras


