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O Portal Único de Comércio Exterior compreende diversos módulos. Alguns deles:

� DU-E

� Duimp

� TA/LPCO (Tratamento administrativo/Licenças, Permissões, Certificados e Outros documentos)

� Conferência Aduaneira

� CCT (Controle de Carga e Trânsito)

� GR (Gerenciamento de Risco)

� Catálogo de Produtos / Catálogo de Operador Estrangeiro

� Cadastro de Atributos

� Anexação de documentos

� PCCE (Pagamento Centralizado de Comércio Exterior).� PCCE (Pagamento Centralizado de Comércio Exterior).



Características

� O catálogo de produtos é seqüencial e individualizado por empresa CNPJ raiz. Representantes autorizados da
empresa têm o perfil de gestor do Catálogo para editar e inserir produtos;

� O módulo de Operador Estrangeiro é um módulo associado (interno) ao Catálogo de Produtos;

� Os catálogos podem ser preenchidos em tela (web) ou por Web service;� Os catálogos podem ser preenchidos em tela (web) ou por Web service;

� Os catálogos podem ser preenchidos previamente a operação de importação (elaboração da Duimp), ou durante
a elaboração da Duimp;

� Atributos parametrizáveis, com finalidades diversas, que detalham melhor a mercadoria. A determinação dos
atributos é feita mediante estudo criterioso, com participação dos órgãos anuentes e do setor privado e a futura
instauração do Comitê Gestor do Cadastro de Atributos (RFB e SECEX);

� Já estão disponíveis para empresas não inseridas no programa OEA (Operador Econômico Autorizado) da Receita
Federal do Brasil;

� Permite versões do produto;

� Permite elaborar e gravar um rascunho do produto, antes de ativá-lo.



Onde estão as informações?

Preenchimento naPreenchimento naPreenchimento naPreenchimento na Web (tela)Web (tela)Web (tela)Web (tela) PreenchimentoPreenchimentoPreenchimentoPreenchimento por Web por Web por Web por Web serviceserviceserviceservice

Portal SISCOMEX (Perguntas Frequentes Importação) API Rest do Portal Único

http://www.siscomex.gov.br/informacoes/perguntas-
frequentes/importacao/

https://val.portalunico.siscomex.gov.br/docs/api/#catalog
o-de-produtos



Objetivos

� Elevar a qualidade da descrição do produto, com informações organizadas em atributos, e com anexação de
documentos, imagens, fotos, manuais , folders, que auxiliem os intervenientes no processo de despacho;

� Prover maior facilidade e segurança na classificação fiscal (devido ao aumento da qualidade e precisão da informação
do produto);do produto);

� Permitir que os intervenientes integrem seus sistemas ao Catálogo, recebendo as informações de acordo com suas
necessidades;

� Permitir que as informações do produto sejam fornecidas uma única vez (através do preenchimento do catálogo)
para todos os órgãos envolvidos na operação;

� Permitir a concessão de licenças para o produto (quando aplicável), ao invés de licenças para cada operação;

� Reduzir quantidade de informações prestadas com descrição livre.

� Reduzir redundância na prestação de informações hoje existentes em alguns documentos.



Inserção de um produto no Catálogo no Portal Único: exemplo de preenchimento em tela - NCM 3003.20.51 



Dados básicos



Dados básicos: indicando o(s) fabricante(s) estrangeiro(s)



Dados básicos: indicando o(s) fabricante(s) estrangeiro(s)

Está em desenvolvimento a funcionalidade de permitir mais de um fabricante indicado para o mesmo produto, e de países
diferentes.



Atributos: indicando os atributos obrigatórios e ativando o Catálogo

Após “Salvar e Ativar”, o produto é ativado, gerando o número de Catálogo 793, na Versão 1.



Catálogos: alteração e versão

Alterações no Catálogo podem ocorrer devido a:

� Mudança nos atributos do produto;

� Alterações nos operadores estrangeiros (não gera nova versão);

� Mudanças na codificação interna do produto no controle da empresa;

� Necessidade durante despacho aduaneiro.



Catálogos: alteração e versões  – exemplo de consulta e alteração

Consultaremos e alteraremos o Produto 793 ativado no exemplo.



Catálogos: alteração e versões  – exemplo de consulta e alteração

Alterado o atributo “Utilização do Produto” de “EM HUMANOS” para “OUTROS USOS”. Após alterar e clicar em “Salvar e
Ativar”, a alteração será processada e a Versão 2 do Produto 793 estará ativa. As alterações estão disponíveis para consulta
na aba “Histórico”. A versão anterior 1, apesar de Desativada, permanece disponível para consulta.
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