
 

 

Procedimentos para processo de IMPORTAÇÃO 

  

1. Enviar solicitação de orçamento com titulo “Orçamento” para 
import@tacticalweaponsfl.com 

2. Deverá constar: quantidade, produto, marca, calibre, cor e ID. O ID poderá ser 
obtido no neste site basta clicar em “Shop Here” que será aberta uma nova 
página para consulta de produtos e especificações. Caso não encontre o 
produto desejado, indicamos o site https://www.impactguns.com - e - caso 
tenham localizado o produto em outro site, favor enviar o link  

3. O orçamento será respondido em no máximo 72 horas 
4. Caso o orçamento seja aprovado – é gerado o Pedido 
5. Pagamento dos produtos pode ser processado na colocação do Pedido (para 

termos acesso ao Serial Number) ou após emissão do CII no Brasil 
6. Importador solicita a emissão do CII ou LDI no Brasil com a indicação da 

Tactical Weapons como Exportadora – informações constarão no Pedido 
7. Envio do CII emitido à Tactical Weapons por e-mail com o título “CII 

Aprovado” 
8. Após o recebimento, a Tactical Weapons envia os formulários abaixo para 

preenchimento, assinatura e devolução: 
 End-User Declaration  (Declaração de Uso)  
 Credit Card Payment Authorization  (Autorização de Pagamento). 

Aceitamos os cartões Visa, Master, Diners e Amex 
 Pode ser feito também transferência para a c/c da Tactical Weapons nos 

EUA 
 DSP-83 (formulário americano solicitado) 

9. Pagamento da compra é processado (caso não tenha sido ainda) assim como 
taxas etc 

10. Tactical Weapons dá início no processo de submissão nos EUA 
11. O prazo de liberação nos EUA pode variar – sendo o mínimo 45 a 60 dias 
12. O Importador solicita LSI no Brasil  
13. Após recebimento da LSI aprovada e liberação do processo junto aos órgãos 

americanos envolvidos, enviamos para o destino 
14. Instruções para casos de desistência constam no Orçamento 

 

OBS.: A Tactical Weapons não efetua procedimentos de Despachantes no Brasil 
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