
Operacionalização do projeto “Central de análise remota de bebidas” – Versão de 
26-02-2021 

 
 Orientações para o importador ou seu representante legal 

 

Destaca-se que a atuação diligente do importador e/ou seu representante na entrega 

de documentos instrutivos ao MAPA é essencial para a agilidade das operações. 

 

1 - Acessar o sistema Siscomex Importação Web através do link 

www1.siscomex.receita.fazenda.gov.br e submeter para registro a Licença de 

Importação. 

2 -  Após o registro da LI, acessar o sistema de Certificação de importação de bebidas, 

vinhos e derivados da uva e do vinho disponível em: https://www.gov.br/pt-

br/servicos/obter-certificado-de-inspecao-de-importacao-de-bebidas-fermentados-

aceticos-vinhos-e-derivados-da-uva-e-do-vinho ou pesquisando 

por  "vinhos"  no   https://www.gov.br/pt-br .   

2.1 - Para efeitos deste projeto, após inserir o número da Licença de Importação 

o importador deverá selecionar uma das opções descritas a baixo ou mais de 

uma quando couber: 

 I -   consultar e emitir a “Autorização para Dispensa de Coleta de 

Amostras”, quando o produto possuir um certificado de inspeção de importação 

apto e dentro do prazo de validade; 

II - emitir a “Dispensa de Coleta de Amostras para Vinhos e Derivados da Uva e 

do Vinho de Excepcional Qualidade”, para os produtos assim classificados por 

norma específica; 

III - emitir o “Termo de Colheita de Amostras”, para que o Vigiagro assine no 

momento da coleta de amostras dos produtos que não foram dispensados. 

 

3 – Registro do LPCO e anexação do(s) documento(s) emitido(s) na etapa anterior.  O 

Vigiagro criou um Guia para registro de LPCO na importação de produtos de interesse 

agropecuário (https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-

agropecuaria/informativos). Além disso, é importante destacar que a descrição dos itens 

no LPCO deve corresponder a descrição e quantidade dos itens na Licença de 

Importação. A quantidade de itens informados no LPCO deve ser a mesma que a 

quantidade de itens informados na LI.    



4 – Apresentação do processo para tratamento administrativo pela equipe de análise 

remota através do link disponível em: https://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas .  

Importante  O interessado receberá um e-mail de confirmação enviado 

automaticamente após o envio de sua solicitação. Para garantir o recebimento da 

mensagem é essencial que o e-mail preenchido no formulário esteja correto.  

5 – Para evitar que os interessados enviem e-mail para verificar se o seu processo foi 

recebido ou não, e ainda para evitar contatos desnecessários e otimizar o fluxo de 

informações, foi criado um mural onde o interessado poderá verificar a situação da sua 

solicitação https://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas 

6 – Através do formulário será possível enviar três tipos de solicitações/requerimentos: 

 - Nova LPCO - Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos 

- Cumprimento de NFA – LPCO 

- LPCO Substitutivo 

 

Para que seja possível contabilizar ganhos em eficiência e celeridade é essencial 
que  

1 – O importador ou seu representante legal emita os documentos referentes a partida 

no sistema de “Certificação de importação de bebidas, vinhos e derivados da uva e do 

vinho” ANTES de apresentar o processo para fiscalização e tratamento administrativo 

por parte do Vigiagro; 

2 – O importador ou seu representante legal separe em Licenças de importação 

diferentes os produtos enquadrados nos procedimentos completo (com coleta) e 

procedimento simplificado (sem coleta); 

3 – Os importadores orientem aos seus despachantes a não encaminharem via 

formulário LPCOs na situação rascunho ou ainda com dossiês vazios. Observa-se que 

foi uma prática utilizada como forma de colocar o processo na fila de análise enquanto 

os despachantes terminavam de anexar os documentos. Vislumbra-se que da forma 

como foi estruturada a “Central de Análise Remota” será capaz de analisar rapidamente 

todos os processos. Sendo assim, informar LPCO ainda na fase rascunho ou com 

dossiê vazio irá gerar emissão de NFA. Para retornar a fila de análise o interessado 

deverá informar o cumprimento de NFA e sua análise será realizada por ordem de 

protocolo; 



4 – Para cada lote deverá ser anexado individualmente um arquivo contendo o 

“Certificado de Origem” mais o respectivo “Laudo de Análise” e nomeados com o 

número do respectivo lote + número do item  do LPCO. 

É comum a apresentação de LPCOs com vários itens e os “Certificados de Origem” e 

“Laudos de Análise” separados. Muitas vezes há dificuldade em correlacionar a 

documentação gerando sucessivas NFAs.  

Forma de anexação esperada: 

Lote 1020, item 1 do LPCO – Um único arquivo pdf contendo Certificado de Origem e 

Laudo de Análise. Nome do arquivo: Lote 1020 – item 1.pdf 
Lote 1030, item 3 do LPCO - Um único arquivo pdf contendo Certificado de Origem e 

Laudo de Análise. Nome do arquivo: Lote 1030 – item 3.pdf 
Lote 1040, item 4 do LPCO - Um único arquivo pdf contendo Certificado de Origem e 

Laudo de Análise. Nome do arquivo: Lote 1040 - item 4.pdf 
 
5 – Após a emissão do parecer da Central de análise remota referente a análise 

documental, o interessado deverá procurar a unidade descentralizada para 

agendamento da inspeção física do produto e coleta de amostras quando couber. 

 

Importante => Os processos são concluídos após a inspeção física pela equipe local. 

Resumo do fluxo processoal 

Etapa Responsável 
1 - Envio da solicitação de análise  Interessado 
2 - Recebimento das solicitações 

Central de análise 

3 - Análise técnica documental das solicitações 
3.1 Sigvig 3 
3.2 Itens de verificação na análise documental 
3.3 Caso o LPCO não seja localizado no Sigvig 3 
3.4 Emissão do parecer da análise 

 
4 – Inspeção física  Unidade descentralizada 

do Vigiagro 5 – Conclusão e deferimento do LPCO 
 


