Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Departamento Internacional

Passo a Passo - Procedimentos de Envio - Importa Fácil Ciência

1.Solicitar ao fornecedor uma Proforma Invoice (cotação).
2.Fazer o cadastro no sitio eletrônico dos Importa Fácil Ciência — Correios.
3. Aguardar o aviso por e-mail da conclusão e deferimento do Licenciamento
Simplificado de Importação. Será enviado por e-mail o número do Licenciamento
Simplificado de Importação e as instruções de embarque que deverão ser
informadas ao fornecedor.
4. Com o Licenciamento já emitido, o pesquisadores/entidades de pesquisa
poderá efetuar o pagamento ao fornecedor e autorizar o embarque do(s)
equipamento(s), mediante instruções de embarque. Deverá ser enviada a
importação para o seguinte endereço:
Sr.(a) Prof. (a).: ...........(Pesquisador/Entidade Pesquisa – nome do beneficiário
da importação)
Tel.: (XX) XXXX-XXXX E-mail: ............... (dados do beneficiário da importação)
Nº. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO....... (gerado após cadastro da
importação no site)
GEARA/CTCI/DR/SPM
Rua Mergenthaler, 598 - bloco III - 5º andar
Vila Leopoldina/SP
São Paulo - SP -Brasil
CEP: 05960-960
Após o desembaraço, a encomenda será inserida no fluxo postal e encaminhada
para o endereço informado no cadastro realizado no site dos Correios.
Atenção!
A ausência da identificação do NÚMERO DO PROCEDIMENTO na embalagem
poderá incorrer em atrasos ou até na devolução da encomenda à origem.
*** O exportador deverá priorizar o envio da remessa pela modalidade E M S,
quando o correio oficial do país de origem disponibilizar esse serviço.
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5. O(s) equipamento(s) chegará (ão) no Recinto Alfandegado dos Correios em
São Paulo que dará início aos trâmites legais do despacho alfandegário.
6. O(s) equipamento(s) será(ão) desembaraçado(s) e será encaminhado e-mail
com instruções para depósito bancário para pagamento das despesas de
despacho.
7. O envio da remessa para o endereço de destino, está condicionado ao
depósito da taxa de desembaraço.
8. O equipamento será enviado pelos Correios para o destino.
O Importa Fácil Ciência é o serviço especial de importação realizado em parceria
com o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
e destinado a pesquisadores/entidades de pesquisa para importação de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e
peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários
destinados ao apoio às pesquisas científicas e ao desenvolvimento tecnológico.
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