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Pacote de inscrição de fornecedor global 

 
 
 
Objetivo: 
 
O documento do pacote de inscrição de fornecedor global (GSEP) é destinado a novos fornecedores que foram convidados pela Cisco 
para se tornarem fornecedores da Cisco, bem como a fornecedores atuais que desejam atualizar suas informações. As informações 
fornecidas como parte deste GSEP serão inseridas no banco de dados de fornecedores da Cisco.  
 
Avisos: 

• A Cisco NÃO aceitará formulários GSEP não solicitados. 
• A Cisco NÃO aceitará formulários GSEP incompletos (TODAS as páginas necessárias devem ser preenchidas, incluindo as 

assinaturas – para os campos não aplicáveis, por favor, digite "N/A" ou "Não aplicável"). 
• A Cisco prefere que o GSEP seja digitado e não preenchido à mão. 
Instruções: 
 
O GSEP é um PDF que pode ser preenchido e salvo. Ao terminar o GSEP, por favor, imprima, assine, digitalize e envie por e-mail (ou 
fax) o GSEP preenchido para o representante/patrocinador Cisco. Em caso de dúvidas, entre em contato com o 
representante/patrocinador Cisco e/ou consulte o site "Seja um fornecedor Cisco". 

 
 
 

PRAZOS e OPÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 
Fornecedores não industriais dos EUA e Canadá 
Os prazos de pagamento padrão da Cisco para fornecedores não industriais são de 60 dias para pagamento do valor 
líquido.  Você tem a opção de aproveitar os prazos de pagamento expedidos e com desconto da Cisco de 1% para 
pagamento em 20 dias ou pagamento do valor líquido em 60 dias.  
____ Marque aqui apenas para aproveitar os prazos de pagamento expedidos e com desconto da Cisco de 1% para pagamento em 20 
dias ou pagamento do valor líquido em 60 dias.   
OBSERVAÇÃO: esta opção está disponível apenas para fornecedores dos EUA e do Canadá que enviam notas fiscais para os 
endereços de contas a pagar da Cisco americana ou canadense (consulte o site "Seja um Fornecedor da Cisco"), conforme direcionado 
por uma ordem de compra Cisco.    
  
Fornecedores não industriais de todos os outros países (exceto EUA e Canadá)  
Os prazos de pagamento padrão da Cisco para fornecedores não industriais são de 60 dias para pagamento do valor 
líquido.  Há determinadas localidades no mundo nas quais os prazos de pagamento até o momento diferem dos 60 dias para 
o valor líquido.  Para determinar se a sua região dita prazos de pagamento diferentes, consulte o site "Seja um Fornecedor 
da Cisco" e analise os prazos de pagamento da sua região específica.  
____ Marque aqui apenas se a região geográfica fornecida acima em “Informações do local de compra” lhe dá direito a prazos de 
pagamento diferentes.  
 
Fornecedores industriais (de qualquer país) 
____ Marque aqui apenas se você for um fornecedor industrial (também conhecido como fornecedor de produção ou componentes). 
Indique os termos de pagamento conforme definido pelo representante da Cisco (ou seja, Comprador da Cisco, Gerente de Contrato da 
Cisco etc.): ___________________________________________________________________________________________________ 
Forneça o nome do representante da Cisco (ou seja, o Comprador da Cisco, Gerente de Contrato da Cisco etc.): 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 
OBSERVAÇÃO:  esta opção está disponível apenas para fornecedores de componentes e/ou serviços Industriais conforme 
determinado pela Cisco.  
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 FORMULÁRIO DE PERFIL DO FORNECEDOR 
(Forneça todas as informações pertinentes a sua empresa; do contrário escreva N/A) 

 
Ação: ___ Nova ___ Mudança (Data de mudança efetiva): ________________________________________________________________ 
 
Detalhes do fornecedor: 
 
Nome legal da empresa/Nome fantasia registrado: ____________________________________________________________________ 
(Insira em inglês E chinês para a região da China ou kanji e kana para a região do Japão, se aplicável). 

 
Número de D&B D-U-N-S  (se registrado): ___________________________________________________________________________ 
 
Informações do local de compras: (endereço para o qual os pedidos de compra serão enviados - Insira em inglês E kanji e kana para o Japão, se 
aplicável). 
 
Endereço do fornecedor: _________________________________________________ Cidade: ________________________________ 
 
Estado/Província: _______________________ País: ___________________________ CEP/Código postal:_______________________ 
 
Número de telefone: __________________________________ Nome do contato de vendas: __________________________________ 
 
E-mail do contato de vendas: ___________________________ Número de telefone do contato de vendas: _______________________ 
 
Alias do e-mail (ex: e-mail de grupo) para o envio do pedido de compra: 
________________________________________________________________________ 
(A Cisco prefere o uso de um alias de e-mail corporativo (ex: e-mail de grupo) que facilitará a entrega de correspondência a várias entidades através do apelido de e-mail 
corporativo) 
 
Número de fax para o envio do pedido de compra: ____________________________________________________________________ 

 
Exigências fiscais - exigências regionais e locais: (preencha TODAS as aplicáveis) 
 
Cadastro de pessoa jurídica (VAT, ABN etc.): (onde for aplicável) __________________________________________________________. 
 
Índia: Número de conta permanente (PAN): _____________________________ – por favor, anexe uma "copia do PAN" 

 Número ST: _____________________________ 
 
Índia: (aplicável para fornecedor internacional de serviços) – Anexe a "Declaração de estabelecimento permanente" e a cópia do PAN (se não estiver 
disponível, declare como Não disponível) __________________________________________________________. 
 
África do Sul: status BEE: ___ Sim (Em caso afirmativo, é obrigatório anexar o certificado BEE) ___ Não.  
 
Região da América Central e do Sul: o Anexo fiscal é obrigatório. Faça o download, preencha, assine e retorne os formulários 
necessários, localizados na seção "Exigências fiscais" do site "Seja um fornecedor da Cisco". 
 
China: anexe a “Licença comercial” 
 
Indonésia, Malásia e Singapura: (aplicável a fornecedores internacionais de serviços) – Anexe o “comprovante de residência”. 
 
Estados Unidos: a documentação fiscal do IRS (formulários W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY, W-8EXP, W-9 ou 8233) é obrigatória. Faça o 
download, preencha, assine e retorne os formulários necessários, localizados na seção "Exigências fiscais" do site Seja um fornecedor da Cisco. 
Se for uma *entidade com vários proprietários, por favor, registre-se.  
 
*(Pequenos negócios, pequenos negócios de veteranos, pequenos negócios de veteranos fora da ativa, pequenos negócios HUBZone, pequenos negócios em desvantagem, 
pequenos negócios de mulheres, pequenos negócios de veteranos com deficiências, negócios de minorias e empresas/estabelecimentos comerciais de mulheres). 
 
Informações do local de pagamento: (endereço onde os pagamentos serão efetuados - Insira em inglês E chinês para a China ou kanji e kana para o 
Japão, se aplicável). 
 
____ Marque aqui apenas se os dados forem os mesmos das "Informações do local de compra" acima; do contrário, por favor, preencha tudo. 
 
Endereço do fornecedor: ________________________________________________________ Cidade: _________________________ 
 
Estado/Província: ________________________ País: ___________________________ CEP/Código postal: _____________________ 
 
Número de telefone: ____________________________________ E-mail de contato: ________________________________________ 
 
Nome do contato: ______________________________________ Título do contato: ________________________________________ 
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 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO PARA  
 TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS ELETRÔNICA 

Observação: solicitamos que todos os fornecedores recebam pagamentos por ACH/transferência bancária. 
(Forneça todas as informações pertinentes a sua empresa; do contrário escreva N/A) 

 
Aviso de remessa:  
 
Endereço de e-mail do fornecedor/ alias de e-mail corporativo: ________________________________________________________ 
 
Informações bancárias do fornecedor primário: (onde a conta reside) 
 
Nome do fornecedor/correntista: __________________________________________________________________________________ 
(Insira em inglês, BEM COMO chinês e taiwanês para a região da China ou kanji e kana para a região do Japão, se aplicável). 
 
Nome do banco: _______________________________________________________________________________________________ 
(Para a região da China, por favor, forneça TAMBÉM em chinês; para a região do Japão, forneça TAMBÉM em kana).  
 
Nome da agência: ______________________________________________________________________________________________ 
(Para a região da China, por favor, forneça TAMBÉM em chinês; para a região do Japão, forneça TAMBÉM em kana). 
 
Código/ID do banco: ___________________________________ Código/ID da agência: _____________________________________ 
(Se aplicável; para a região do Japão, número do banco Zengin – 4 dígitos).    (Se aplicável; para a região Zengin do Japão, número da agência – 3 dígitos). 
 
Número da conta bancária: _______________________________________________________________________________________ 
 
Número IBAN: (obrigatório para a Europa e mercados emergentes) _______________________________________________________________ 
 
Número identificador SWIFT/BIC/IFSC/Bank Universal ID/ACH ABA: (conforme aplicável) ____________________________________ 

 
Tipo de conta – poupança ("Futsu") ou corrente ("Toza") ou outra: (Por favor, especifique – obrigatório para o Japão) ______________________ 
 
Endereço do banco: __________________________________________________________ Cidade: ___________________________ 
 
Estado/Província: _______________________ País: ________________________________ CEP/Código postal: _________________ 
 
Moeda (Listar moedas aplicáveis): ________________  
 
Informações de banco do fornecedor intermediário:  
 
___ Marque aqui apenas se as informações não forem aplicáveis; do contrário, por favor, preencha tudo. 
 
Nome do banco: _________________________________________ Nome da agência: ______________________________________ 
 
Endereço do banco: _____________________________________________________ Cidade:_________________________________ 
 
Estado/Província: ______________________ País: ____________________________ CEP/Código postal: ______________________ 
 
Número da conta: _______________________ Número de roteamento bancário (CHIPS/SWIFT/ABA): _________________________ 

 
 
 
 
 
Autorização: (Obrigatório)   
 
Eu atesto que todos os dados inseridos acima são precisos e verdadeiros, e autorizo a Cisco a iniciar os pagamentos ao banco 
identificado acima. 
 
Nome: (Impresso) ________________________________________ Título: ________________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ Data: _________________________________________________ 
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