MIDI Vendor Request Form
(2/2, a preencher pelo Fornecedor)

Procedimento: De acordo com a política de Compras do MIDI, esta ficha de fornecedor deve ser utilizada sempre que se proceda à abertura de um
fornecedor novo. Este documento deve ser preenchido em detalhe pelo fornecedor, no sentido de garantir que abertura do mesmo é feita de acordo com a
informação correta. É necessário anexar um comprovativo bancário oficial – emails com nº de conta escrito e talão MB não são aceites. Todos os campos
assinalados *são de preenchimento obrigatório.

D: Identificação
Empresa ou

Individual ( ____ % retenção na fonte) *

Profissional de saúde? *

Sim

Não

Nome do fornecedor *: (Nome completo e oficial do fornecedor)
Morada do fornecedor *: (morada completa e oficial do fornecedor)

NIF # *:

Cartão de cidadão #:
(apenas em caso de individual)

Nome contacto *:

Endereço eMail *:
(Email de contacto)

# Telefone *:

PO eMail:
(Endereço de email para envio de Ordens de compra)

ARIBA Network ID #:

DUNS #:

(Caso disponível, indicar o # ARIBA Network)

(Por favor preencher com o nº Dunn & Bradstreet )

E: Dados bancários e financeiros (Por favor anexar um comprovativo bancário oficial)
Nome do Banco *:
Swift / BIC code *:
Conta # *:

IBAN # *:

Serviços financeiros:

Contacto eMail:

(Contacto financeiro para facturação e pagamentos)

(Email contacto financeiro para facturação e pagamentos)

C: Prazo Pagamento (Prazo standard são 30 dias. Outro Prazo sujeito a aprovação pelo Depto Compras)
Prazo de Pagamento Alternativo: _____

(apenas aplicável após aprovação Depto compras ao prazo standard 30 dias)

G: Conflito de Interesses
Algum colaborador da BI ou pessoa com relação próxima poderá ter um conflito de interesse com a vossa empresa*?

Sim

Não

H: Assinatura: (O Fornecedor confirma que a informação disponibilizada está correta e que concorda com as condições aplicados)
Data e Local*:
Assinatura e carimbo*:
Nome e Função*:
Aviso de Privacidade: A Boehringer Ingelheim (BI) usa dados pessoais para parcerias comerciais atuais e futuras e conservará os mencionados dados
pessoais, durante a vigência da parceria comercial. Durante a vigência da parceria comercial, a BI pode recolher dados de contacto, dados pessoais
sobre as qualificações profissionais (publicações, etc.). Alguns dos dados pessoais provêm de fontes públicas e sítios da internet. Base Legal aplicável:
artigo 6.º, n.º1, al. b) e al. f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Para obter mais informações consulte o sitio da internet da sociedade do
respectivo país, sobre proteção de dados pessoais e sobre os seus Direitos em https://www.boehringer-ingelheim.com/locations/europe. Por favor, repare
que os avisos de privacidade se podem exercer e que todos os avisos podem ser atualizados periodicamente.”

Nota: O formulário não deve ser preenchido manualmente.
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