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Sistema de Elaboração e Análise de 
Projetos Industriais – SEAPI Externo 

 

O SEAPI é um sistema disponibilizado pela Suframa que gerencia os projetos enviados 
à autarquia desde a sua elaboração até a sua aprovação pelo conselho de 
administração da Suframa – CAS. 

O SEAPI Externo permitirá aos projetistas efetuarem a elaboração de projetos técnico-
econômicos, que visem a obtenção dos incentivos fiscais administrados pela 
SUFRAMA, através do site de serviços em Projetos Industriais. 

Através deste sistema, os projetistas poderão submeter novos projetos, pleno e/ ou 
simplificado, a autarquia e realizarem adequações tais como: atualização, diversificação 
e ampliação de projetos já enviados à SUFRAMA. 

Os projetistas já cadastrados no COCAD (Sistema de Cadastro da SUFRAMA) com 
perfil para enviar projetos, poderão utilizar mesmo usuário e senha para acessarem o 
SEAPI Externo. 

O SEAPI foi desenvolvido em tecnologias multiplataforma para Web, o qual garante a 
portabilidade do sistema, ou seja, o sistema poderá ser acessado de qualquer lugar 
e/ou ambiente online, além de garantir a integridade dos dados. Eliminando, assim, os 
processos de instalação de software, criação e restauração de cópias de segurança, e 
atualizações de software e base de dados da SUFRAMA. 
 
Os projetos já enviados a autarquia e devolvidos pela análise serão recebidos pelo 
projetista, corrigidos e submetidos novamente a análise através do SEAPI. Projetos 
recomendados e aprovados pela análise poderão ser aproveitados através de cópias de 
dados para novos projetos. Os projetos que NÃO foram enviados a SUFRAMA não 
serão visualizados pelo novo sistema. 
 
Os objetivos do novo sistema de elaboração SEAPI são:  
 
- Unificar os sistemas de Apresentação de Projetos Industriais e Análise de Projetos; 
- Reescrever o sistema em novas tecnologias multiplataforma; 
- Sistema voltado para Web;  
- Eliminar o processo de instalação de softwares na máquina local do usuário; 
- Informações da base de dados da SUFRAMA sempre atualizadas; 
- Elaboração de Projetos Simplificados; e 
- Segurança da Informação. 
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Interface Externa - Projetista 
O acesso ao Sistema SEAPI Externo é através do portal de serviços da SUFRAMA 
www.suframa.gov.br, em Projetos Industriais. Nesta página conterá o link de acesso 
ao SEAPI, onde o usuário deverá informar o CPF e senha que utiliza para acessar o 
sistema de cadastro figura 1. 
 

Figura 1 - Tela de Login do Sistema SEAPI Externo 
 
 

Após informar CPF e senha corretos o usuário terá acesso ao Sistema SEAPI Externo,  
conforme a figura 2 - Tela Listar Menu SEAPI. 
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Figura 2 - Tela Listar Menu SEAPI 

 
O sistema exibe a tela de Menu Principal com os submenus: 

• Gerenciamento de projeto; 
• Relatórios Gerais; e  
• Cadastros Básicos,  

contendo as funções disponibilizadas para o projetista. 

Obs: Nas telas com filtro de pesquisa, para os campos do tipo texto, deverá ser adotado 
o símbolo “%” (percentual) antes, após ou entre palavras, o qual representa o intervalo 
de texto. 

Ex: Razão Social: Ind% 

O resultado desta consulta trará todas as empresas que iniciam com “Ind”. 

A seguir serão abordadas todas as funções referentes ao funcionamento do sistema 
SEAPI Externo.  
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Gerenciamento de Projeto 
Processos que gerenciam os projetos elaborados pelo projetista logado, com as 
opções:  

• Elaborar projeto pleno; 
• Elaborar projeto simplificado;  
• Copiar projeto; e 
• Receber projeto devolvido. 

 

Elaborar Projeto Pleno 

Na Tela 03 – Elaborar Projeto Pleno abaixo, serão listados os projetos ainda em 
elaboração pelo projetista, o qual poderá realizar as opções: Incluir, Elaborar, Excluir 
projeto. 
 
 

Figura 3 - Tela Elaborar Projeto Pleno 
 

 
A opção “Incluir” permitirá o projetista cadastrar novo projeto, onde será exibida a tela 
abaixo para o cadastramento das informações básicas deste. 
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Figura 4 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Incluir 

 
 
Constarão as informações essenciais do projeto, com o cadastro da diretoria e do 
capital social da empresa, além dos quadros de mão de obra existente, alíquotas de 
projeto e informações textuais do projeto. 

Algumas informações serão disponibilizadas somente para visualização:  

• Representante Legal: será considerado o usuário logado; 

• Protocolo: será preenchido pela SUFRAMA após a primeira finalização do 
projeto; 

• Classificação: pré-definido ao selecionar “Elaborar Projeto Pleno”; 

• Status: situação do projeto, este campo será manipulado somente pelo sistema. 

A descrição do projeto deverá ser uma explicação de forma resumida do objetivo do 
mesmo. 
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Algumas informações de empresa serão habilitadas de acordo com o tipo de projeto. 
Para projetos de implantação o projetista terá a possibilidade de digitar todas as 
informações de empresa, exceto inscrição Suframa. 

Para projetos diferentes de implantação ou o projetista opte pela busca de uma 
empresa existente no cadastro da SUFRAMA, as informações de razão social, CNPJ, 
Inscrição SUFRAMA e dados de endereço serão disponibilizadas somente para 
visualização.  

Além das opções de natureza jurídica “LTDA” e “S/A”, o usuário terá a opção de 
escolher “Outras” e especificar o nome, onde esta seguirá as mesmas regras 
estabelecidas no sistema para a opção “LTDA”. 

A aba de mão de obra existente permitirá o projetista registrar os valores de mão de 
obra existente do projeto caso o tipo de projeto escolhido seja diferente de Implantação, 
ver Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Mão de Obra Existente 

 

Para atualizar as quantidades para cada tipo de mão de obra, deverá selecionar o tipo 
de mão de obra e clicar em “Alterar”, o sistema abrirá a tela para informar a quantidade. 

 

A aba de diretoria permitirá o projetista cadastrar as pessoas que compõem a diretoria 
da empresa, conforme Figura 6. 
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Figura 6 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Diretoria 

 
A aba de capital social permitirá o projetista cadastrar as pessoas que compõem o 
capital social da empresa, conforme Figura 7. 

 
Figura 7 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Capital Social 

 
Este cadastro possui a opção “Detalhar” para que sejam detalhados os capitais sociais 
da pessoa jurídica que compõe o capital social da empresa. 

 

A aba de alíquota permitirá o projetista registrar os percentuais de alíquotas do projeto, 
conforme Figura 8. 
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Figura 8 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Alíquota de Projeto 

 

O sistema listará as alíquotas que devem ser informadas no projeto, para registrar os 
percentuais deve-se selecionar a alíquota e clicar em “Alterar”. 

 

A aba de campos textuais permitirá o projetista informar os campos de texto que devem 
ser registrados no projeto, conforme Figura 9. 

 
Figura 9 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Textos do Projeto 

 

O sistema listará os tipos de textos que devem ser informados no projeto, para alterar a 
informação deve-se selecionar o tipo de texto e clicar em “Alterar”, ao incluir texto será 
aberta a tela conforme Figura 10. 
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Figura 10 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Inclusão de Texto do Projeto 

 
A aba de dados do projeto retornará os dados de projeto para o modo de edição. 

 

Ao clicar em “Salvar” em qualquer área da página (dados do projeto ou abas), o sistema 
apresentará uma página de resumo com todos os dados registrados para confirmação, 
conforme Figura 11 abaixo: 
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Figura 11 - Tela Elaborar Projeto Pleno – Resumo do Projeto 
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Ao clicar em “Sim” o projeto será salvo com todas as informações cadastradas. Ao clicar 
em “Não” o sistema retornará a página de cadastro do projeto. Ao clicar em “Cancelar” o 
sistema voltará a tela de consulta de elaborar projeto pleno sem salvar os dados. 

 

A opção “Elaborar” permitirá o projetista registrar todas as outras informações que 
compõe o projeto, onde será exibida a tela abaixo (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12 - Tela Elaborar Projeto Pleno - Elaborar 

 

Informações Técnico-econômicas do Projeto 

As informações técnico-econômicas referem-se aos dados do projeto como um todo, e 
estão divididas nos submenus descritos abaixo: 

Assistente de Projeto Pleno 
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Figura 13 - Tela Assistente do Projeto Pleno 

 

Este formulário corresponde à alteração do projeto já cadastrado na opção “Incluir” de 
Elaborar Projeto Pleno com as mesmas telas das abas, ver Figuras de 5 a 11. 

 

Atribuir Valores ao Capital Social 

O atribuir valores ao capital social irá detalhar as informações de valores de capitais 
conforme contrato social da empresa.  

Dependendo da natureza jurídica (LTDA e S/A), o capital social pode estar dividido entre 
cotistas (LTDA), com informações de cotas registradas e integralizadas, ou acionistas 
(S/A), com informações de ações ordinárias registradas, ações ordinárias 
integralizadas, ações preferenciais registradas e ações preferenciais integralizadas. Se 
a escolha da natureza jurídica for Outras, o sistema seguirá a regra de Ltda. 

Será possível cadastrar os valores do Capital Social detalhado, para pessoa(s) jurídicas 
cadastradas no capital social da empresa. 
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O sistema incluirá na lista de capitais sociais a opção “Capital Proposto”, onde deverão 
ser registrados os valores propostos para o projeto. 

 

 
Figura 14 - Tela Atribuir Valores ao Capital Social 

 

A opção de “Relatório” emitirá o capital social completo da empresa. 

A tela abaixo (Figura 15) será exibida para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Atribuir 
Valores ao Capital Social. 

 

Figura 15 - Tela Atribuir Valores ao Capital Social – Alterar 
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Máquina e Equipamentos 

 

Figura 16 - Tela Máquina e Equipamento 
 

Este tem por objetivo informar cada máquina ou equipamento que a empresa necessita 
investir para atender a produção programada em cada ano.  

A opção de "Excluir Ano" irá possibilitar ao usuário excluir todos os registros do ano 
selecionado na pesquisa.  

Este quadro possui a opção “Copiar Dados”, onde poderá ser copiado dados de um ano 
para outro. 

A opção de relatório listará as maquinas e equipamentos cadastrados com os valores 
totais. 

 
OBS.: O investimento de máquinas e/ou equipamentos deverá ser informado para cada 
um dos três anos e para o ano atual. 
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Assistente de Investimento de Capital de Giro 

Este quadro é dividido em Necessidades (Usos) e Recursos (Fontes). Onde 
necessidades consistem em informações: Financeiras, Materiais e Produtos. Os 
recursos consistem em: Crédito de Fornecedores e Desconto de Duplicata. 

Figura 17 - Tela Assistente de Investimento de Capital de Giro 

 

A tela abaixo (Figura 18) será exibida para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Assistente 
de Investimento de Capital de Giro. 

 
Figura 18 - Tela Assistente de Investimento de Capital de Giro - Incluir 
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Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Figura 19 - Tela Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Será obrigatória a informação de pesquisa e desenvolvimento caso o produto seja “Bem 
Final de Informática”. Esta condição dá-se ao produto que possui CRII = CRA e a 
Agregação do produto seja “Bem Final”. 

 

Valores Anuais de Projeto 

O usuário deverá informar valores monetários nos três anos e descrever a memória de 
cálculo para os quadros: Financiamento do Capital Fixo, Financiamento do Capital de 
Giro, Investimento em Capital Fixo e Destinação de Lucros. 
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Figura 20 - Tela Valores Anuais de Projeto 

 
Para os projeto com o Tipo de Projeto diferente de “implantação”, o quadro Investimento 
em Capital Fixo acrescentará a informação de "Ano Existente". 
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A Destinação de Lucros é destinada por localidade, e atribuída de acordo com o Lucro a 
Distribuir calculado pelo sistema. Nesse caso a tela será diferenciada, conforme abaixo: 

 
Figura 21 - Tela Valores Anuais de Projeto – Destinação de Lucros 

 
O sistema apresenta o lucro informado que corresponde a soma dos lucros imputados. 
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Para a opção “Atribuir Valores” dos Valores dos Campos dos Quadros de Projeto, será 
exibida a tela abaixo (Tela 22). 

 

 
Figura 22 - Tela Valores Anuais de Projeto – Atribuir Valores 

 
O campo para informar a memória de cálculo será habilitado após a escolha de um 
campo na lista. A informação será salva ao clicar em “Salvar Memória de Cálculo”. 

 

Atualizar Tabelas  

Este módulo atualizará as informações de custo variável e mão de obra adicional para o 
2º e 3º ano de todos os produtos do projeto selecionado (Figura 23). 

 

 
Figura 23 - Tela Atualizar Tabelas 

A partir desta atualização será possível a emissão de relatórios que envolvam cálculos 
do projeto com valores consistentes. 
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Validar/ Finalizar Projeto 

Figura 24 - Tela Validar/ Finalizar Projeto 

Este módulo fará uma varredura em todo o projeto em busca de informações 
inconsistentes. Encontrando-as, o sistema listará todas as inconsistências para posterior 
correção permitindo o usuário imprimir as mesmas. 

Essas inconsistências serão classificadas em “Obrigatória” ou “Opcional” e não 
permitirá a finalização do projeto enquanto houver inconsistência “Obrigatória”. Do 
contrário, o sistema habilitará a opção de “Finalizar” o projeto. Após finalizar o projeto o 
sistema automaticamente emitirá a “Confirmação de Envio”. 
OBS.:  

• Nos casos em que o projeto esteja sendo enviado pela primeira vez ou não 
tenha registro de protocolo, este entrará na lista da SUFRAMA no aguardo para 
ser protocolado, internamente o sistema passa o projeto do status “Em 
elaboração” para “Finalizado”. 

• Se o projeto estiver sendo enviado a partir da segunda vez em diante, indica 
que já foi protocolado, analisado e devolvido. Este reconhecerá os mesmos 
analistas designados anteriormente e passará para a SUFRAMA diretamente 
para a Análise de Projetos, internamente o sistema passa o projeto do status 
“Em elaboração” para “Em Análise”. 

 

Informações Econômicas dos Produtos 
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Assistente do Produto 

Figura 25 - Tela Assistente do Produto 

 
Serão listados todos os produtos cadastrados no projeto selecionado com as opções de 
incluir, alterar e excluir produto. 

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Assistente de Produto, será exibida a tela abaixo 
(Tela 26). 
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Figura 26 - Tela Assistente do Produto - Alterar 

 

Constarão as informações essenciais do produto, além dos quadros de programa de 
produção, incentivos fiscais que deseja pleitear, mão de obra adicional para o produto, e 
informações textuais do produto. 

O usuário deverá escolher o produto na lista de produtos padrão da SUFRAMA, neste 
momento algumas informações estabelecidas pela autarquia para o produto padrão 
serão preenchidas automaticamente e disponibilizadas somente para visualização. 

 

A aba de programa de produção permitirá o projetista cadastrar a produção dos tipos 
estabelecidos para o produto. O tipo base do produto será escolhido entre os tipos de 
cadastrados nesta aba e destacado pela cor diferenciada, conforme Figura 27. 
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Figura 27 - Tela Programa de Produção 

 

Será apresentado o totalizador com a soma de todos os tipos para cada ano do 
programa de produção. 

A NCM base para o produto será definida ao “salvar”, pois o sistema apresentará um 
resumo dos dados e, de acordo com o tipo base escolhido, serão listadas as NCM para 
a escolha da que representará o produto.  

 

A aba de incentivo fiscal permitirá o projetista pleitear os incentivos de interesse para o 
produto, ver Figura 28. 

 

 
Figura 28 - Tela Incentivos Fiscais do Produto 
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Os incentivos fiscais são administrados pela SUFRAMA, concedidos a projetos 
industriais que objetivem a industrialização de produtos da Zona Franca de Manaus 
(ZFM). 

 

A aba de Mão de Obra Adicional permitirá o projetista registrar a quantidade de mão de 
obra adicional para o produto caso o projeto seja diferente de Implantação (Figura 29). 

 
Figura 29 - Tela de MO Adicional 

 

Deve-se informar a quantidade de mão-de-obra contratada adicionalmente para o 
projeto, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 7, inciso II, item a. Este valor deverá ser o 
total adicional para cada tipo de mão-de-obra. 

Os anos da mão de obra adicional 2º e 3º serão calculados pelo módulo de Atualizar 
Tabelas. 

 

A aba de texto permitirá o projetista informar os textos que devem ser registrados no 
produto, conforme Figura 30. 
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Figura 30 - Tela de Texto de Produto 

 

O sistema listará os tipos de textos que devem ser informados no produto, para alterar a 
informação deve-se selecionar o tipo de texto e clicar em “Alterar” e abrirá a tela 
conforme Figura 31. 

 

 
Figura 31 - Tela de Texto de Produto - Alterar 

 

Ao clicar em “Salvar” em qualquer área da página (dados do produto ou abas), o 
sistema apresentará uma página de resumo com todos os dados registrados para 
confirmação. 

A NCM base para o produto será definida neste momento, serão listadas as NCM para a 
escolha da que representará o produto de acordo com o tipo base escolhido. 
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Figura 32 - Tela de Resumo do Produto 
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Ao clicar em “Sim” o produto será salvo com todas as informações cadastradas. Ao 
clicar em “Não” o sistema retornará a página de cadastro do produto. Ao clicar em 
“Cancelar” o sistema voltará a tela de consulta do assistente de produto sem salvar os 
dados. 

 

Copiar Dados de Produto 

Esta funcionalidade permitirá o usuário copiar dados de um produto para outro produto 
do mesmo projeto, permitindo selecionar os tópicos desejáveis. 

 
Figura 33 - Tela Copiar Dados de Produto 

 

Parâmetros do Produto 

Figura 34 - Tela Parâmetro do Produto 
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Os parâmetros de produto são informações em percentual que servirão como base de 
cálculo para resultados econômicos do produto. 

O usuário deverá escolher o tipo de parâmetro, dividido em três tipos: por produto, por 
mão de obra e por local de origem. O sistema listará os parâmetros registrados pela 
autarquia para que o usuário preencha os valores em percentual para cada parâmetro. 

Para a opção “Parâmetro de Produto” do Parâmetro do Produto, será exibida a tela 
abaixo (Tela 35). 

 

 
Figura 35 - Tela Parâmetro do Produto – Parâmetro de produto 

 

Alíquota do Produto 

As alíquotas de produto são informações em percentual que servirão como base de 
cálculo para resultados econômicos do produto como impostos. 
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Figura 36 - Tela Alíquota do Produto 

 
O usuário deverá escolher entre “Alíquota de Produto” ou “Alíquota de ICMS por UF”. O 
sistema listará as alíquotas registradas pela autarquia para que o usuário preencha os 
valores em percentual para cada alíquota. 

Para a opção “Alíquota do Produto” será exibida a tela abaixo (Tela 37). 

 
Figura 37 - Tela Alíquota do Produto – Alíquota de Produto 
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Para a opção “Alíquota de ICMS por UF” será exibida a tela abaixo (Tela 38). 
 

Figura 38 - Tela Alíquota do Produto – Alíquota de ICMS por UF 

A opção “Importar Alíquota UF” permitirá o usuário importar a unidade federativa que irá 
ser referenciado na listagem de insumos e vendas.  

 

Figura 39 - Tela Alíquota do Produto – Importar UF 

Após a importação poderá, caso necessário, alterar os valores das alíquotas de origem 
(compra) e destino (venda). 
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Processo Produtivo Básico 

Figura 40 - Tela Processo Produtivo Básico 

 
O Processo Produtivo Básico (PPB) consiste de etapas fabris mínimas necessárias que 
as empresas deverão cumprir para fabricar determinado produto como uma das 
contrapartidas aos benefícios fiscais estabelecidos por lei (Lei de Informática e Zona 
Franca de Manaus). 

 

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Processo Produtivo Básico, será exibida a tela 
abaixo (Tela 41). 
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Figura 41 - Tela Processo Produtivo Básico – Alterar 

 

O usuário poderá buscar a informação de máquinas e equipamentos, uma vez que 
tenha sido cadastrada no módulo de máquinas e equipamentos para este projeto, 
através da lupa ao lado do campo “máquinas e equipamentos”. 

 

A opção “Ordenar” será definida pelo usuário após a inclusão de pelo menos duas 
etapas, através de um aplicativo onde o usuário terá a lista das etapas incluídas e 
poderá movê-las (arrastando com mouse) para a posição adequada (Tela 42). 

 

 
Figura 42 - Tela Processo Produtivo Básico – Ordenar 



 

38 

Listagem de Insumos 

 
Figura 43 - Tela Listagem de Insumos 

A listagem de insumos consiste no detalhamento dos materiais necessários para a 
produção do produto. Deverá ser informado obrigatoriamente pelo menos um insumo 
em cada um dos 3 (três) anos. 

Este quadro possui a opção “Copiar Dados”, onde poderá ser copiado dados de um ano 
para outro. 

A opção “Excluir Ano” possibilitará o usuário excluir todos os registros do ano 
selecionado na pesquisa. 

A opção “Alterar NCM” será habilitada caso o usuário informe NCM no filtro de pesquisa 
e haja informação ao pesquisar. Ao clicar será exibida a Tela 43 abaixo: 

 

 
Figura 44 - Tela Listagem de Insumos 
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Onde ao informar “Atualizar para” o sistema irá alterar todas as NCMs com o código 
selecionado para o novo código, atualizando as alíquotas II e IPI, e a unidade de 
medida correspondente a nova NCM. 

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Listagem de Insumos, será exibida a tela 
abaixo(Tela 45). 

Figura 45 - Tela Listagem de Insumos – Alterar 

 

Ao informar a NCM, serão preenchida automaticamente, algumas informações onde as 
alíquotas de II e IPI serão disponibilizadas somente para visualização. 

Durante a inclusão ou alteração o usuário pode digitar o código da NCM diretamente no 
campo, ao final da digitação o sistema irá identificar e preencher os outros campos sem 
a necessidade de busca através da lupa. 

A opção “Atualizar” irá calcular automaticamente as informações de quantidade e valor 
total do insumo, somente para visualização do usuário, não influenciando na 
confirmação dos dados. 
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Mão-de-Obra  

Figura 46 - Tela Mão-de-Obra 

 
Mão de obra designa o trabalho manual empregado diretamente na produção industrial. 
Este quadro apresentará ao usuário os encargos e o salário bruto anual da empresa de 
acordo com os dados informados pelo mesmo.  

Este quadro possui a opção “Copiar Dados”, onde poderá ser copiado dados de um ano 
para outro. 

A opção “Excluir Ano” possibilitará o usuário excluir todos os registros do ano 
selecionado na pesquisa. 

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Mão-de-Obra, será exibida a tela abaixo(Tela 
47). 
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Figura 47 - Tela Mão-de-Obra – Alterar 

 
Ao informar o Código Brasileiro de Ocupações (CBO), será preenchida 
automaticamente a descrição habilitada para edição. 

A opção “Atualizar” calculará automaticamente as informações de encargo e salário 
bruto anual da mão de obra, somente para visualização do usuário, não influenciando 
na confirmação dos dados. 

NOTA: Mão de obra designa o trabalho manual empregado diretamente na produção 
industrial. Para efeito de apuração de custos, distingue-se a mão de obra direta, onde o 
trabalho é diretamente empregado na fabricação de um bem ou serviço, e a mão de 
obra indireta, onde o trabalho é realizado em atividades frequentemente indivisíveis, de 
supervisão ou apoio à produção, tais como a manutenção de máquinas e 
equipamentos, limpeza ou vigilância, etc. 
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Assistente de Vendas 

Figura 48 - Tela Assistente de Vendas 
 

O objetivo deste assistente é calcular o Faturamento do Produto que representa o valor 
total de venda para cada destino especificado em cada um dos três anos iniciais.  

Este quadro possui a opção “Copiar Dados”, onde poderá ser copiado dados de um ano 
para outro. 

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Assistente de Vendas, será exibida a tela 
abaixo(Tela 49). 

Figura 49 - Tela Assistente de Vendas – Alterar 
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Para vendas locais será definida como destino automaticamente a ZFM, para vendas 
estaduais, o estado do Amazonas (AM), e em caso de vendas exportadas será definida 
como destino automaticamente o Exterior. A UF de destino será habilitada para edição 
somente em casos de vendas regionais e nacionais. 

O programa de exportação representa as vendas feitas para fora do país. O projetista 
deverá informar o país de destino da exportação, identificar se a exportação prevista 
corresponde a compromisso (C) da empresa ou se constitui em intenção (I). 

 

Valores Anuais de Produto 

Figura 50 - Tela Valores Anuais de Produto  
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O usuário deverá informar valores monetários nos três anos e descrever a memória de 
cálculo para os quadros: Custos Variáveis, Custos Fixos, Tributos e Despesas 
Administrativas. 

Para a opção “Atribuir Valores” desses quadros, será exibida a tela abaixo (Tela 51). 

 

 
Figura 51 - Tela Valores Anuais de Produto – Atribuir Valores 

 

Os quadros de Capacitação de RH e Benefícios Sociais são informados por tipo de mão 
de obra. Nesse caso a tela será diferenciada, conforme Figura 52: 
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Figura 52 - Tela Valores Anuais de Produto – Por Tipo de Mão de Obra 

 

Para a opção “Atribuir Valores” desses quadros, será exibida a tela abaixo (Tela 53). 
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Figura 53 - Tela Valores Anuais de Produto – Atribuir Valores por MO 

 

O campo para informar a memória de cálculo será habilitado após a escolha de um 
campo na lista. A informação será salva ao clicar em “Salvar Memória de Cálculo”. 
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Elaborar Projeto Simplificado 

Esta aplicação será utilizada pela coordenação da CGPRI na SUFRAMA, através do 
Sistema Interno, mas está apto para ser elaborado por projetista ou representante legal 
da empresa neste Sistema Externo. Por determinação da coordenação responsável, o 
usuário externo não poderá finalizar o projeto em elaboração, esta funcionalidade será 
executada pela própria CGPRI. 

Na Tela 54 – Elaborar Projeto Simplificado abaixo, serão listados os projetos em 
elaboração pelo projetista, o qual poderá selecionar as opções: Incluir, Elaborar, Excluir 
projeto. 
Nota: Todas as informações econômicas do projeto serão preenchidas somente para o 
ano atual e/ ou terceiro ano. 

 
Figura 54 - Tela Elaborar Projeto Simplificado 

 
Para a opção “Incluir” do elaborar projeto simplificado, será exibida a tela abaixo para o 
cadastramento das informações básicas do projeto. 
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Figura 55 - Tela Elaborar Projeto Simplificado – Incluir 
 

Esta tela consta dados fundamentais referente à empresa e ao projeto antes das 
informações sócio-econômicas. O sistema não permitirá a continuação da elaboração 
sem que o projetista as conclua. 

Algumas informações serão disponibilizadas somente para visualização:  

• Classificação: preenchido automaticamente conforme escolha no menu principal; 

• Protocolo: será preenchido pela SUFRAMA antes da finalização do projeto; 

• Status: situação do projeto estabelecida pelo sistema; 

• A data da taxa de câmbio deverá ser anterior ou igual a data atual da elaboração. 

A descrição do projeto deverá ser informada pelo usuário de forma a identificar a 
proposta a ser enviada pela empresa a autarquia.  
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Algumas informações de empresa serão habilitadas de acordo com o tipo de projeto. 
Para projetos de implantação o projetista terá a possibilidade de digitar todas as 
informações de empresa, exceto inscrição Suframa. 

Para projetos diferentes de implantação ou o projetista opte pela busca de uma 
empresa existente no cadastro da SUFRAMA, as informações de razão social, CNPJ, 
Inscrição SUFRAMA e dados de endereço serão disponibilizadas somente para 
visualização.  

A escolha da natureza jurídica da empresa influenciará diretamente as informações de 
capital social do projeto. A opção da natureza “Outras” seguirá a mesma regra da opção 
“Ltda”, e o usuário deverá informar o nome para a mesma. 

 
Para a opção “Elaborar” do elaborar projeto simplificado, será exibida a tela abaixo (Tela 
56) para o cadastro de outros quadros que complementam a elaboração. 
 
Estas informações são divididas nos submenus descritos abaixo: 
 

 
 

Figura 56 - Tela Elaborar Projeto Simplificado – Elaborar 
 

 

Informações Técnico-Econômicas do Projeto 

Assistente de Projeto Simplificado 

Este assistente será utilizado para alterar dados de um projeto já cadastrado, 
apresentando as mesmas informações descritas ao incluir projeto (ver Figura 55). 

 



 

50 

Atribuir Valores ao Capital Social Simplificado 

O atribuir valores ao capital social irá detalhar as informações de valores de capitais 
conforme contrato social da empresa.  

Dependendo da natureza jurídica (LTDA e S/A), o capital social pode estar dividido entre 
cotistas (LTDA), com informações de cotas registradas e integralizadas, ou acionistas 
(S/A), com informações de ações ordinárias registradas, ações ordinárias 
integralizadas, ações preferenciais registradas e ações preferenciais integralizadas. Se 
a escolha da natureza jurídica for Outras, o sistema seguirá a regra de Ltda. 

O sistema incluirá na lista de capitais sociais a opção “Capital Proposto”, onde deverão 
ser registrados os valores propostos para o projeto. 

Figura 57 - Tela Atribuir Valores ao Capital Social 

 
Para a opção “Alterar” e/ ou “incluir” do Atribuir Valores ao Capital Social, será exibida a 
tela abaixo(Tela 58). 
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Figura 58 - Tela Atribuir Valores ao Capital Social - Alterar 

 

Máquina e Equipamentos Simplificado 

 
Figura 59 - Tela Máquina e Equipamentos 

 

Este tem por objetivo informar cada máquina ou equipamento que a empresa necessita 
investir para atender a produção programada para o ano atual e o 3º ano.  
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Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Máquina e equipamento, será exibida a tela 
abaixo(Tela 60). 

 
Figura 60 - Tela Máquina e Equipamentos - Alterar 

 

Valores Anuais de Projeto Simplificado 

O usuário deverá informar valores monetários no 3º ano e/ou ano atual, além de 
descrever a memória de cálculo para os quadros: Valores Anuais do Projeto. 
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Figura 61 - Tela Valores Anuais de Projeto Simplificado 
 

 

Para a opção “Atribuir Valores” do Valores dos Campos dos Quadros de Projeto, será 
exibida a tela abaixo(Tela 62). 

 



 

54 

 
Figura 62 - Valores Anuais de Projeto Simplificado – Atribuir Valores 

 

O campo para informar a memória de cálculo será habilitado após a escolha de um 
campo na lista. A informação será salva ao clicar em “Salvar Memória de Cálculo”. 

 
 

Informações Econômicas do Produto 

Assistente de Produto Simplificado 

 
Figura 63 - Tela Assistente de Produto Simplificado 

 
 

O usuário poderá incluir, alterar ou excluir produto. 

Para a opção “Incluir” ou “Alterar” do Assistente de produto simplificado, será exibida a 
tela abaixo(Figura 64). 
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Figura 64 - Tela Assistente de Produto Simplificado - Alterar 

 

Deverão ser informados os dados básicos referente ao produto selecionado. Além das 
informações de programa de produção, informações textuais e os incentivos fiscais.  

O usuário deverá escolher o produto da lista de produtos padrão da SUFRAMA, onde 
será preenchido automaticamente a descrição do produto, setor, unidade de medida, 
base legal, Coeficiente de Redução do Imposto de Impostação (CRII) e Preço Público 
(PP). A descrição do produto poderá ser alterada ou incrementada pelo usuário, as 
outras informações serão apenas visualizadas. 

O tipo base do produto será definido após o cadastro do programa de produção, pois 
será escolhido entre os tipos cadastrados. 

As informações de Programa de Produção, Texto e Incentivo Fiscal são as mesmas 
descritas no Assistente de Projeto Pleno. 

 

Processo Produtivo Básico 

O Processo Produtivo Básico (PPB) consiste de etapas fabris mínimas necessárias que 
as empresas deverão cumprir para fabricar determinado produto como uma das 
contrapartidas aos benefícios fiscais estabelecidos por lei (Lei de Informática e Zona 
Franca de Manaus). 

Este módulo é o mesmo tanto para projeto de classificação pleno quanto para 
simplificado.  
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Listagem de Insumos Simplificado 

 
Figura 65 - Tela Listagem de Insumos 

 
A listagem de insumos consiste no detalhamento dos materiais necessários para a 
produção do produto.  

Para a opção “Alterar” e/ ou “Incluir” do Listagem de Insumos, será exibida a tela 
abaixo(Tela 66). 

 

 
Figura 66 - Tela Listagem de Insumos – Alterar 
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A opção “Atualizar” irá calcular automaticamente a informação de valor total do insumo, 
somente para visualização do usuário, não influenciando na confirmação dos dados. 
 
A tela principal da pesquisa possui a opção “Excluir Ano”, onde possibilitará o usuário 
excluir todos os registros do ano selecionado na pesquisa. 

 

Valores Anuais de Produto Simplificado 

 
Figura 67 - Tela Valores Anuais de Produto Simplificado 
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O usuário deverá informar valores monetários no 3º ano e descrever a memória de 
cálculo de campos estabelecidos pela autarquia. 

Para a opção “Atribuir Valores” permitirá incluir valor ou alterar o valor existente.  

O campo para informar a memória de cálculo será habilitado após a escolha de um 
campo na lista. A informação será salva ao clicar em “Salvar Memória de Cálculo”. 

 

 
 
 
 

Excluir Projeto 

 
Para os projetos plenos e simplificados, o usuário poderá excluir o projeto e caso esta 
opção seja selecionada o sistema não terá como restaurar as informações excluídas 
(Tela 68). 
 

 
Figura 68 - Tela Excluir projeto 

 



 

59 

Copiar Projeto 

Esta funcionalidade permitirá o usuário copiar dados de um projeto para outro projeto 
novo ou existente, permitindo selecionar os tópicos desejáveis. 

 

Figura 69 - Tela Copiar Projeto 

 
Nota: Esta funcionalidade refere-se a copiar dados necessários para a elaboração de 
um projeto, afim de haver o aproveitamento de informações já existentes de outros 
projetos elaborados pelo projetista logado. Não será permitido o aproveitamento de 
projetos, que não sejam elaborados pelo projetista logado. 
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Receber Projeto Devolvido 

Este módulo listará os projetos que foram analisados e devolvidos pela SUFRAMA.  
 
O projetista receberá o projeto devolvido com a finalidade de voltar o projeto para o 
status de elaboração, situação que habilitará os dados para correções e posteriormente 
finalizá-lo novamente. 
 

 
Figura 70 - Tela Receber projeto Devolvido 
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Relatórios Gerais 
Consiste em relatórios que servirão como base para o projetista acompanhar e 
visualizar o projeto junto à Suframa. 
 

Relatório de Projeto 

Este módulo possui a lista de todos os projetos elaborados pelo usuário logado, com o 
objetivo de emitir vários relatórios com informações detalhadas do projeto. 
 

 
Figura 71 - Tela Relatórios de projeto 

 
 

A tela de quadros será apresentada conforme a classificação do projeto, pleno ou 
simplificado. 
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Figura 722 - Tela Relatórios de Projeto – Quadros Pleno  

 
 

 
Figura 73 - Tela Relatórios de Projeto – Quadro Simplificado 

 
Há quadros com opções de “Detalhar” com mais opções do mesmo relatório 
selecionado. 
 
A opção “Todos” da lista selecionará todos os relatórios para impressão múltipla. 
Independente de marcar esta opção, o usuário poderá marcar mais de um relatório para 
emissão. 
 
Maiores detalhes deste módulo no HELP do SEAPI Externo. 
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Resposta da Análise de Projeto 

Esta função é utilizada para que o usuário projetista, possa visualizar dados estatísticos 
das respostas positivas ou negativas referentes às questões dos projetos. A partir 
destas respostas o usuário poderá corrigir seu projeto e enviá-lo novamente à Suframa 
para passar por uma nova análise.  

Figura 74 - Tela Relatório de Resposta de Análise 
 

 
Para melhor atender, este possui duas opções de relatórios: 
 
Em PDF: clique no botão “Filtrar”, onde poderá ser selecionado os tipos de respostas 
que serão exibidas no relatório (Figura 75).  
 

 

Figura 75 - Tela Relatório de Resposta de Análise – Filtrar 
 

Este listará as questões e dados das respostas conforme o filtro escolhido. 
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Em gráfico: clicar no botão "Escolher Gráfico", onde será apresentado a quantidade de 
respostas "SIM" e "NÃO" realizadas durante a análise. 
 

 
Figura 76 - Tela Relatório de Resposta de Análise – Escolher Gráfico 
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Histórico do Projeto 

Este relatório consiste na rastreabilidade do projeto desde sua finalização até o status 
atual na Suframa. 

 

Figura 77 - Tela Relatório Histórico do Projeto 

Este relatório consiste na rastreabilidade do projeto desde sua finalização até o status 
atual na Suframa. 

Seleciona o projeto desejado e em seguida clique no botão “Gerar Histórico” para ser 
emitida a relação de situações em que o projeto já passou.  

A opção "Comprovante de Envio" reemitirá o comprovante de confirmação de envio do 
projeto a SUFRAMA gerado no momento da finalização do projeto. 
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Cadastros Básicos 
Esta função é utilizada para que o usuário possa efetuar os cadastros básicos para a 
realização do projeto pleno ou simplificado. 

 

Alterar Título de CBO 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO) tem por finalidade a identificação das 
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros 
administrativos e domiciliares. 

Figura 78 - Tela Alterar Título de CBO 

Para opção “Alterar”, será exibida a tela 79 – Tela Alterar Título de CBO – Alterar. 

Figura 79 - Tela Alterar Título de CBO – Alterar 
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Para opção “Importar” da tela de pesquisa, será exibida a tela 80 – Tela Alterar Título de 
CBO – Importar. 

Figura 80 - Tela Alterar Título de CBO – Importar 

O SEAPI Externo permitirá o usuário importar deste sistema os CBOs à serem 
utilizadas em seus projetos e modificar seus títulos, conforme necessário. A SUFRAMA 
mantém os dados padrões de CBOs através do Sistema de Produto Padrão.  

 

Alterar II e IPI de NCM 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um método internacional de classificação 
de mercadorias, onde promove o desenvolvimento do comércio e, dentre outros, a 
elaboração das tarifas de fretes. 
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Figura 81 - Tela Alterar II e IPI de NCM 

Para opção “Alterar”, será exibida a tela 82 – Tela Alterar II e IPI de NCM – Alterar. 

Figura 82 - Tela Alterar II e IPI de NCM – Alterar 

Para opção “Importar NCM”, será exibida a tela 83 – Tela Alterar II e IPI de NCM – 
Importar NCM. 
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Figura 83 - Tela Alterar II e IPI de NCM – Importar NCM 

O SEAPI Externo permitirá o usuário importar deste sistema as NCMs à serem 
utilizadas em seus projetos e modificar os valores de alíquota de impostos de 
importação e produtos industrializados, conforme necessário. 

 

Cadastro de Representante Legal 

O usuário SEAPI Externo logado com perfil de “projetista” poderá visualizar e alterar 
somente seus dados. O usuário externo logado com perfil de “empresa” poderá 
visualizar, incluir ou alterar somente os representantes para a empresa logada.  

Obs.: Um usuário do tipo empresa poderá ter vários representantes legais.  



 

70 

Figura 84 - Tela Cadastro de Representante Legal 

Para opção “Alterar”, será exibida a tela 85 – Tela Cadastro de Representante Legal - 
Alterar. 

Figura 85 - Tela Cadastro Representante Legal – Alterar 
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Dúvidas 
• Preenchimento das informações do Sistema de Elaboração de Projetos 

Industriais – SEAPI Externo, favor entrar em contato com o setor de projetos da 
FUCAPI, através dos telefones: (092) 2127-3115/ 2127-3113, e-mail: 
simep.sutin@fucapi.br. 

 


