
Inscrição de fornecedores/atualização

A informação fornecida como parte deste pacote será introduzida no sistema ERP da Corning e será usada para a criação de 
Ordens de Compras e o pagamento das Notas Fiscais válidas. Erros ao completar todas as informações requeridas atrasará o 
processo e pode causar recusa do mesmo. Referência do link: http://www.corning.com/about_us/suppliers/supplier_enrollment.aspx  

Seção 1: Informação do Fornecedor
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Inscrição  
de novos 
fornecedores

Atualização de informações de 
fornecedores cadastrados, favor 
providenciar código do vendedor da 
Corning ou nr. de uma Ordem de Compra 
recente e uma descrição da alteração:

Objetivo deste 
 requerimento:

v09Apr2014

Seção 3: Informações de Compras

Nome do Comprador Corning/Contato (*campo obrigatório)
Método de embarque da Ordem de Compras:

Especifique os acordos existentes/ativos com a Corning? Contrato

Sim Não
Sem divulgação Certificado de Seguro

Página da Internet do fornecedor (URL)

Dun & Bradstreet Number (D&B) (9 dígitos)

Nome do Contato

Especifique o representante de vendas e o contato correto para encaminhamento das Notas Fiscais e Cobranças
Seção 2: Informações de Contato do Fornecedor

Representante 
de Vendas:
Solicitações  
de Cobranças  
e Notas Fiscais:

Serviço de  
Atendimento  
ao Cliente:

E-Mail da pessoa de contato

FAX Number E-mail

(Introduza apenas UM método) Contacte seu comprador sobre outras opções

ou

Data de hoje:

 para companhias não-americanas

CNPJ

Divisão

Nome da Companhia em inglês (máx. 35 dígitos)

Idioma deste formulário em:

Nome da Companhia

VAT IDSe sim, registro do país sede:

Taxas de Impostos (VAT) aplicável

Para mercadorias importadas para os EUA, a Corning será a importadora no registro?

Moeda preferida para as transações

Idioma preferido para as transações

Telefone do contato:  
+55 (XX) 9999-9999

Tipo de negócio

Sim Não
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  Seção 5: Dados Bancários

Selecione o método de pagamento*

Endereço  
do banco  
(máx. 4 linhas)

Cidade

Estado

País

País

Código Postal

Número do telefone do Banco 

Nome do Banco

Nome da Agência

Nome associado 
 à conta bancária

Instituição financeiraInformações da Conta Bancária

Código de da Agência (Nr. da agência)

Número da Conta 
(incluindo CLABE?)

Roteamento da transferência 
 eletrônica - 9 dígitos

CNAPS? (tipo de conta bancária)
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EFT (transferência eletrônica - CCS dos fornecedores do México necessitam contactar o Comprador para aprovação)

  Seção 6: Autorização e formulário enviado para aprovação

Para informações sobre fazer negócios com a Corning, consulte http://www.corning.com/suppliers/index.aspx  
Esta informação inclui Corning's T&Cs, Requerimentos de Transação, Código do Conduta do Fornecedor e como 
completar este formulário. Informação Adicional não requerida neste formulário pode ser anexada como uma página 
separada

Data da AutorizaçãoNome da Pessoa Autorizada

Título

A informação fornecida neste pacote é correta. Eu concordo que a Corning pode iniciar os pagamentos ao banco 
identificado acima usando o pagamento e remessa indicados acima

Endereço  
(máx. 4 
linhas)

Cidade

Estado

País

CEP

Envio de pagamento/ detalhes  
da remessa para este endereço  

(endereço que aparece na Nota Fiscal)

Localização da Ordem de sua  
Companhia Endereço físico  
(Não pode ser Caixa Postal)

  Seção 4: Informações de endereços de remessa e de compra

Outras instruções de pagamento  
ou expedição

e-mail

(Deve combinar com nome oficial especificado na Seção 1)

IBAN número

Observação: Ordem de Compras será enviado por fax ou por e-mail na Seção 3

Número do Cheque (2 ou 3 dígitos)

Código SWIFT (8 ou 11 dígitos)
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Utilize a opção de forma impressa apenas se não for possível completar este formulário 
eletronicamente. Envie por FAX o formulário completo para +36 1 481 2301

Use a opção de envio por e-mail para criar um e-mail para _VendorAdd@corning.com  
Se possível, favor enviar o formulário completo via e-mail.
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Inscrição de fornecedores/atualização
A informação fornecida como parte deste pacote será introduzida no sistema ERP da Corning e será usada para a criação de Ordens de Compras e o pagamento das Notas Fiscais válidas. Erros ao completar todas as informações requeridas atrasará o processo e pode causar recusa do mesmo. Referência do link: http://www.corning.com/about_us/suppliers/supplier_enrollment.aspx  
Seção 1: Informação do Fornecedor
Página   de 
Objetivo deste
 requerimento:
Select "New" if you have not done business with Corning Incorporated before.
v09Apr2014
Seção 3: Informações de Compras
Método de embarque da Ordem de Compras:
Please select your preferred method for receiving Purchase Orders from Corning.   If you select e-mail, please confirm that your company's SPAM blocker settings will not block our Purchase Order.
Especifique os acordos existentes/ativos com a Corning?
Nome do Contato
Especifique o representante de vendas e o contato correto para encaminhamento das Notas Fiscais e Cobranças
Seção 2: Informações de Contato do Fornecedor
Representante 
de Vendas:
Solicitações 
de Cobranças 
e Notas Fiscais:
Serviço de 
Atendimento 
ao Cliente:
E-Mail da pessoa de contato
(Introduza apenas UM método) Contacte seu comprador sobre outras opções
ou
 para companhias não-americanas
Taxas de Impostos (VAT) aplicável
Does Value Added Tax (VAT) apply?
Para mercadorias importadas para os EUA, a Corning será a importadora no registro?
Telefone do contato: 
+55 (XX) 9999-9999
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  Seção 5: Dados Bancários
Instituição financeira
Informações da Conta Bancária
Página  de 
EFT (transferência eletrônica - CCS dos fornecedores do México necessitam contactar o Comprador para aprovação)
  Seção 6: Autorização e formulário enviado para aprovação
Para informações sobre fazer negócios com a Corning, consulte http://www.corning.com/suppliers/index.aspx 
Esta informação inclui Corning's T&Cs, Requerimentos de Transação, Código do Conduta do Fornecedor e como completar este formulário. Informação Adicional não requerida neste formulário pode ser anexada como uma página separada
A informação fornecida neste pacote é correta. Eu concordo que a Corning pode iniciar os pagamentos ao banco identificado acima usando o pagamento e remessa indicados acima
Envio de pagamento/ detalhes 
da remessa para este endereço 
(endereço que aparece na Nota Fiscal)
This is the address provided on YOUR invoice.  The "Remit-to"
Localização da Ordem de sua 
Companhia Endereço físico 
(Não pode ser Caixa Postal)
  Seção 4: Informações de endereços de remessa e de compra
Outras instruções de pagamento 
ou expedição
(Deve combinar com nome oficial especificado na Seção 1)
IBAN número
Observação: Ordem de Compras será enviado por fax ou por e-mail na Seção 3
v09Apr2014
Utilize a opção de forma impressa apenas se não for possível completar este formulário eletronicamente. Envie por FAX o formulário completo para +36 1 481 2301
Use a opção de envio por e-mail para criar um e-mail para _VendorAdd@corning.com  Se possível, favor enviar o formulário completo via e-mail.
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