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1 Procedimento geral

Apresento a seguir algumas dicas de como tornar o Importa Fácil do CNPq um pouco mais
fácil. O exemplo que passo funcionou para o estado de São Paulo. Acho que mudando os nomes
das secretarias poderá funcionará em outros estados.

1. A primeira coisa a ser feita é obter o cadastro no CNPq como pes-
quisador credenciado para utilizar o Importa Fácil Ciência. Veja
em http://www.cnpq.br/programasespeciais/importa/index.htm e
http://www.cnpq.br/programasespeciais/importa/credenciamento.htm para ver
como é o processo de credenciamento.

2. O próximo passo a tomar é pegar a proforma (invoice) com a cotação do equipamento dese-
jado de uma empressa la fora (importadora). Eu usei o importador www.wiredzone.com.
Falamos com o brasileiro Jay Silva (js@wiredzone.com), que já está ciente deste mini
HOW-TO.

3. Preparar o Licenciamento Eletronico (LI) - pelo site dos correios
http://www.correios.com.br/importafacil/sistema.cfm. Para preencher o LI
você já deve ter o SALES QUOTE (Invoice) do equipamento e precisa passar o número
dela para registro nos Correios e CNPq.

4. Depois que o LI for aceito (no nosso caso demorou 24 horas), recebemos au-
torização para pagamento da loja e ela nos envia o equipamento por cor-
reio normal (USPS) para o endereço dos Correios em SP (divisao de Importa
Fácil Ciência). O endereço correto está na página do Importa Fácil Ciência
http://www.correios.com.br/importafacil/sistema.cfm

5. Quando chegar em SP, o Correio entra em contato com você e envia os formulários para
pedir a isenção de ICMS. Ao receber estes formulários, você deve preencher o formulário
eletrônico em http://www.fazenda.sp.gov.br/simp/. Escolha as opções por CPF e DSI.
Preenha o formulário acima e imprima 4 vias. Leve à Secretaria Estadual da Fazenda
o representante estadual de sua cidade. Pergunte na portaria como conversar com o
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secretário para conseguir isenção de ICMS para pesquisador. Não é brincadeira, se você não
perguntar diretamente e dessa forma você será enrolado de mil e uma maneiras diferentes.

6. Após conseguir as vias comprovando isenção de ICMS, envie uma cópia por FAX para o
funcionário dos CORREIOS que estiver negociando com você.

7. Feito isso, os Correios irão emitir um boleto com o valor de desembaraço (R$150).

8. Após pagar o boleto, envie por FAX para o funcionário dos Correios que estiver negociando
com você. Em 2 dias seu equipamento será enviado para o seu endereço.

9. Parece fácil, mas não é :-)

10. Finalmente, mas muito importante, ao receber a encomenda do Correio, verifique na hora
o conteúdo antes de assinar o papel do recebimento do SEDEX. Conheço um caso em que
houve desvio do equipamento no meio do caminho e a pessoa recebeu a caixa vazia.

2 Dúvidas

Caso tenham alguma dúvida em relação ao procedimento geral, entrem em contato.
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