
 Biological Commercial Invoice-  Fatura comercial p/ Biológicos 
   (Preencher em Inglês )  

International Air Waybill No. – (No.Conhecimento Aéreo): 

Tax ID/Vat /CNPJ / CPF: 

Passport / Passaporte (for Foreigners / para Estrangeiros): 

All shipments must be accompained by a Fedex International Air 
Waybill. 

Todos os embarques devem ser acompanhados de Conhecimento Aéreo 
da Fedex.

1. Date of Exportation - (Data de Envio): 2. Export References - (Referências de Exportação):

3. Shipper/Exporter (complete name & address) - 
(Embarcador/Exportador (Razão Social & Endereço Completo) 

4. Consignee (complete name & address) Consignatário (razão 
social & endereço completo):

5. Country of Export - (País de Exportação) 8. Importer - If other than Consignee (complete name & address) - 
Importador - (caso haja outro que não o Consignatário (razão social 
& endereço completo)6. Country of Manufacture - (País de Fabricação)

7. Country of Ultimate Destination - (País de Destino final) 

9.No.of 
Cod.
(nºCod)

10.No Pack 
(nº Emb

11.Pack 
ages  

(embalagem)

12. Biological Samples- Amostra de Biológicos

(    )  Blood/Sangue Type _
(       )    Others/Outros(bellow full description 
&purpose /Descrição Completa e finalidade abaixo

14.Wei 
ght 

(Peso)

15.Unit Value
Vr. Unitário) 

16.Total Value 
Valor Total)

17.Total packages(Total de Pacotes:) 18.Total Weight(Peso Total):

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct. 
Declaro serem verdadeiras e corretas todas as informações contidas nesta fatura. 

21. Signature of Shipper/Exporter (Type name and title and sign) Assinatura do Embarcador/
Exportador (nome, título e assinatura)

Title/Cargo_ 

Name/Nome 

Signature/Assinatura:______________________________________________________________________ 

22. Date ( Data): 

19.Total :

13.Measure 
Unit/

Uni Med. 

20.Currency/
Moeda
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