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Instruções para produtos Importados
Para aquisição no mercado externo, os procedimentos para importação direta através da Lei 8.010/1990 e
Decreto 8.241/2014 se baseia em apenas enviar a solicitação de importação (pedido de compras), incluindo
todas as informações solicitadas, anexando todos os documentos necessários:






Proforma INVOICE;
Comparativo de preço (proforma para outro órgão público ou privado) como referência do mesmo objeto a ser
importado;
Declaração de uso exclusivo do equipamento / material no projeto de pesquisa;
Justificativa da solicitação de pagamento antecipado, caso houver a necessidade;
Justificativa da Coordenação (principalmente se houver similar do produto no mercado nacional).

A PROFORMA deverá estar em nome da FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
CULTURAL e precisará conter os seguintes dados:
A fatura deve conter as seguintes indicações (art. 557 do Regulamento Aduaneiro):
1. Nome e endereço, completos, do exportador;
2. Representante no Brasil, caso exista (nome, endereço, fax, telefone, dados bancários, valor da comissão a ser
paga), ou declaração na própria fatura de sua existência;
3. Nome e endereço, completos, do importador:
4. Validade da Proposta (mínimo 60 dias);
5. Especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(inglês, o francês e o espanhol);
6. Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;
7. Quantidade e espécie dos volumes;
8. Peso bruto dos volumes;
9. Peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório;
10. País de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria ou onde tiver ocorrido
a última transformação substancial;
11. País de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o
Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus insumos;
12. País de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no momento de sua
aquisição;
13. NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) da mercadoria;
14. Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza das reduções e dos
descontos concedidos ao importador;
15. Frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;
16. Condições e moeda de pagamento ( PAGAMENTO SEMPRE ANTECIPADO); e
17. Termo da condição de venda (INCOTERM).
18. Prazo de embarque da mercadoria.
19. Quantidade total de volumes (embalagem);
20. Marcação dos volumes;
21. Identificação dos volumes por ordem numérica; e
22. Espécie de embalagens (caixa, pallet etc) contendo peso líquido unitário e total, peso bruto unitário e total,
dimensões unitárias e o volume total da carga.

