OBRKlATORIEDADE E SIGILO DAS INFORllAÇôES •

B
IBGE
..............
,. .,..........

A. legislação vigente mantém o caráJer ·obrigaório e confidencial aJribufdo àa
inforrnaçõee cdeadas pelo IBGE as quaia se diKtinem, exdusivarnente a fins
1
estatísticos e na.o poderão ser obJeto d.e cenidao e n&rn terao eficácia jur1
dica
como meio de prcwa. DECRETO N.t 79.171, de 20 de novembro de 1979.

Diretoria de Pesquisas
Coordenação de lnd6slria
fNOICE OE PREÇOS AO PROOUTOR • IPP

O IBGEAGRA.OECE A SUA COLASOF.IA"'' "
1 - CADASTRO OE lOENTIACAÇÃO

M~ OE REFER~NCIA:

ANO:

01 CNPJ

02 Aarão Social .

03 Grupo de Cole'8 (GC): Grupo Pacho
04 Contato
06 E-maH

os Telefone

2 • PREEHCfilMENTO DE PREÇOS

Refettncia para colett: Preço do rnh de referfncia
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C1u111 • códtgp ; .lJ!l!f&abw

dp roh de ctfftrfgcn em rt!açep a o roh a nl@dq

01 • Produto eofreu atteraÇIO de qualidade

W- Nto l'Kii.Ne venda no perfodQ1 por quei toe1 pootuú

02 • Produto extinto por deeatNaç!IO da produtç:ao

10- Maior ou menor demanda interna

03 • Produto extinto por transferfncia da prodUÇêo
04 • AlteraçêO do cus» de aquisição de malérlaeprimas
OS- Altef'açQo do custo de aql.isição de combJstfveis
eloo en&rgla
06 • Aheração do cust:> de mEICKle--obra
07 • PRXluto sofreu aheração doe tenno• de venda
08 • Partill _,..,,,.., das vendas ...,... te.......... ind~rminedo

11 • Maior ou menor demanda extema
12. Desconto ou acré6clmo sezonal

13 • Oeeconto ou acré6clmo por volume
14. Oeeconto ou acréscimo por pagamento à vis&
15. Desconto ou acré6clmocompelit;..o
99 • OJlro (E"-necificar no ......mno de cb6e rv.......es)

IHSTRUÇOES OE PREENCHIMENTO
1) CADASTRO OE IOEHTlA C~~~: Constam Impressos os dados cadastrai• do Gn.p :tde Coleta ( GC ) onde são obtidas ae
i
6e<> e o - iodo do ano ue deve ser informado:
2) PREENCHJMEffTO DE PREÇOS: Es110 IOl)l'essoso• produtos IPP seledona<bs. as respec:tNas midades de medida, o• números
de ordem e os preços do mês anterior, Na coluna PREÇO DO Ml:S -REFER ~IAdevem ser dedarado• oe preçoe dos prodJto• IPP
oomecclalizadosexdusivamente no perfodo detenninadocomo referência para coleta. Se o preço do mês anterior precisar oorreção,
dedarar o preço oorret:> na colina PREÇO DO Ml:s -ANTERIOR -PARA. caso conlfáio preencher com traço ( • ),

Se hOl.Ner alteração em um doe i'9ne acordados no questionário de etpedficaçao. quer seja da:carac18rfstica ffsica do pRXluto, quer
seja da forma em q.ie o mesmo é comercializacb, confirme a alteração assinalancb com "x" na ·quadric:ola da coluna MUDANÇA DE
QUALIDADE.

Se o preço do mê• de referência Wer variayão superior ou inferior a 10% sobre o preço do mês anterior, assinale com o rúmeio da
causa códiao co......nondenle ma auedrk:ula da coluna CAUSA CODIG.O
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