
 

 

 

ANO -XXXX

MÊS: XX

CODIGO DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. LOCAL NACIONAL EXTERIOR LOCAL NACIONAL EXTERIOR

TOTAL DO MÊS

MÊS: XX

CODIGO DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. LOCAL NACIONAL EXTERIOR LOCAL NACIONAL EXTERIOR

TOTAL DO MÊS

LEIA-SE:

ANO - XXXX

INSCRIÇÃO SUFRAMA - Nº XXXXXXXXXXXX - (nome por extenso da empresa/sem abreviaturas)

NCM PRODUTO TIPO PRODUÇÃO VENDAS FATURAMENTO

FATURAMENTONCM PRODUTO TIPO PRODUÇÃO VENDAS

RELATÓRIO DE DADOS DE PRODUÇÃO E MERCADO - MODELO 2

INSCRIÇÃO SUFRAMA - Nº XXXXXXXXXXXX - (nome por extenso da empresa/sem abreviaturas)

PLANILHA DE AJUSTE DE DADOS NO SISTEMA DE INDICADORES DA SUFRAMA

ANEXO DA DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

ONDE SE LÊ:

Orientação de Preenchimento dos Quadros:

ONDE SE LÊ  - a empresa preenche todos os campos/colunas com a descrição dos  produtos e os números/valores de produção, vendas e faturamento, exatamente iguais aos declarados ao sistema de 

indicadores no mês da informação. Esses dados podem ser colhidos do relatório da empresa fornecido pela Suframa e colocados na mesma ordem do relatório de modo a facilitar a conferência.

LEIA-SE - a empresa preenche novamente todos os campos/colunas com a descrição dos produtos e as correções de números/valores de produção, vendas e faturamento que precisa executar . O 

produto declarado que não precisar de retificações, repete todos as informações exatamente como está no quadro "onde se lê".

INCLUSÃO DE PRODUTO(S) - a empresa incluirá no quadro "onde se lê", o produto que não foi declarado no mês da informação (não constante do quadro leia-se) com a sua descrição completa e os 

números/valores de produção, vendas e faturamento. 

EXCLUSÃO DE PRODUTO(S) - a empresa não incluirá no quadro leia-se, o produto que foi declarado no mês da informação (constante do quadro leia-se) sem que tenha havido de fato qualquer 

movimentação de produção, venda e faturamento para o mesmo. 

__________________________________________________________________________________

NOME DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Cargo/Função na Empresa

CPF N° 000.000.000-00

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (obrigatório/assinatura): informar o nome completo; o cargo/função na Empresa; nº CPF. 


