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FORMULÁRIO DAS INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

O proposito deste formulário é permitir que nossos fornecedores ou outra entidade possam incluir novos dados ao cadastro ou atualizar 
as informações que já estão cadastradas no Registro dos Fornecedores da Intel, referentes ao pagamento. 
 
Após o preenchimento do formulario, o mesmo deverá ser anexado no site da OTP (One Time Password). Observação: O formulário e 
a senha são enviados separadamente por e-mail. Em acaso de dúvidas quanto ao preenchimento, favor entrar em contato através do 
email:  intelformsrequest@intel.com. Informamos que após do envio das informações, você poderá ser contatado pelo departamento 
da global.bank.verification@intel.com para validação das informações ou solicitação de dados adicionais. 
 
A Intel está comprometida para proteger a privacidade e discrição das Informações confidenciais fornecidas. Saiba mais sobre as 
politicas de privacidade da Intel no site da www.intel.com/privacy. 
 
  Este formulário funciona melhor usando MS WORD com tamanho de página carta (21.59 cm x 27.94 cm or 8.5" x 11") 

  Seção 1: Nome da Empresa e Informações Fiscais (Company name and Tax information) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   * Nome Legal: 
- Legal Company Name . 

 

       Nota: Este campo também pode 
ser usado para indicar o seu nome, 
se você está fazendo negócios 
como uma pessoa física.  
- Note: This field works also to set 
your name if you are doing 
business as an individual. 

 

 Nota: O Nome Legal da Empresa não é o mesmo que o nome do representante legal.  
   - Note: Legal company name is not the same as legal representative name. 

Nome Comercial: 
- Business Trade Name.. 

      
 Nota: Indique o Nome Comercial ou de Fantasia da Empresa, e não a natureza ou tipo de negócio. 

   - Note: Use Trade name, not business nature. 
* Número de: 

identificação fiscal 
(Tax ID) 

       Nota: O número de identificação fiscal varia de acordo com as leis do seu país ou região.   
     Exemplo: Brasil: CNPJ/CPF, Portugal: IVA/VAT ID 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Solicitação de mudança de nome. Se necessário, forneça os detalhes abaixo: 
Name Change Request. If needed, please provide the details below 

 Nome Legal Anterior: 
- Former Legal Name . 

       

   
 Nome Comercial Anterior: 

- Former Business Trade Name . 
       

   
 
 
 

 Razão para a mudança de nome (Por favor selecione) 
Reason for Name Change (Please select) 

 

  Compra  Fusão  Outra razão:        

       - Bought out       - Merger       - Other reason     Nota: Por favor indique a razão em idioma inglés.  
 
 
 

 Identificação fiscal anterior: .        Nota: Se o número mudou, por favor indique o número anterior.    

   - Note: If the TAX ID changed, please provide the previous one. 
 

  (Former Tax ID)  .   
 
 
 

 Empresa ou Pessoa Jurídica 
       - Company or Entity 

 Autoridade de Governo ou Fiscal 
       - Government/Tax Authority 

 Pessoa Física 
       - Individual 

* Indica CAMPOS OBRIGATÓRIOS. 

* Por favor selecione (Please Select): 

 Nota: Se você estiver incluindo as informações no Registro dos Fornecedores como uma pessoa física, por favor envie este formulário juntamente 
com uma cópia digitalizada do seu ID (CPF). 
   - Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID. 
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* Indica CAMPOS OBRIGATÓRIOS. 

  Seção 2: Informação de Endereço (Address information) 
  • Nota: Se o endereço de "Inquéritos de Faturamento" é diferente de "Solicitação de Bens ou Serviços" por favor inclua. 

• Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * Endereço de Solicitação de Bens ou Serviços 
Address (Order From) 

 Endereço de Inquéritos de Faturamento 
Remit to Address (If different) 

Endereço (Address):  
(Localização física ou 

Caixa postal) 

             

    Estado ou Região: 
- State or Province . 

               

     
      País (Country):                

      CEP/Código Postal: 
- Postal Code . 

               
     

            

  

 

 
* Indica CAMPOS OBRIGATÓRIOS. 

  Seção 3: Informação de Contato (Contact information) 
  • Nota: Por favor, forneça um contato com o qual a Intel possa entrar em contato, caso seja necessária qualquer confirmação adicional  sobre os dados bancários indicados na  

  Seção 4.  • Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with, in case any further confirmation is required about the bank details indicated in Section 4. 

Representante Financeiro (Finance Representative)   
          

     Telefone:              

         Fax:              

         Email:          

     
 Justificação de domínio de email (Se aplicável)  

 

        

  Email Domain Justification (If applicable)   

 
 
 
 
  

*  

 Considerações importantes sobre o domínio do e-mail aplicáveis ao “Representante  
Financeiro” e/ou à pessoa que fornece este documento à Intel (não aplicável para 
pessoas físicas):  
- EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” and/or the person 
who provides this document to Intel (this doesn’t apply for individuals).  
1. Se o e-mail de contacto contém um domínio relacionado com qualquer um dos 

nomes listados na Seção 1, por favor explique (em Inglês) a relação no próximo 
campo.  
If the contact email doesn’t carry a domain related to any of the company names 
depicted in Section 1, please explain the relationship (preferably in English) in the 
field below. 

2. Se o domínio do e-mail é de tipo público (não uno corporativo) como 
“@hotmail.com”, “@123.com”, etc., por favor forneça uma cópia digitalizada do 
alvará de funcionamento ou registo comercial da empresa, ou uma certificação do 
imposto, ou similar em seu país.. 
If the email domain is a public one  (not corporative) like “@hotmail.com”, 
“@123.com”, etc., please provide a scanned copy of the company business license, 
or business registration, or certificate of incorporation, or a tax certification, or 
similar in your country. 

 

* 

* 
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* Indica CAMPOS OBRIGATÓRIOS. 

 Seção 4: Informação Bancária (Bank information) 
• Lembrete: Mantenha essas informações atualizadas em nosso registro para evitar rejeições de pagamento. 

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * Nome do Banco (Bank Name)   * Moeda da Conta Bancária (Bank Account Currency) 
                                   

      * País do Banco: 
- Bank Country 

                

             

                    Brasil: Nome do Beneficiário da Conta deve ser o nome listado 
como o Nome Legal na Seção 1 (Brazil: Account Holder Name must be the one 

indicated as Legal Name in Section 1) 

 * Código SWIFT: 
- Bank SWIFT Code 

                       

      
       
* Portugal: Nome do Beneficiário da Conta (Portugal: Account Holder Name)  * Código COMPE: 

- Bank Key  
      * Código da Agência:       

          - Branch Key              
            

 * Nota: Se o nome da conta bancária é diferente do Nome Legal ou Nome 
Comercial, gentilmente explicar (em Inglês) aqui razão (ou usando uma carta 
assinada e digitalizada).  

 * Número de Conta (Bank Account Number)  
      

      
         IBAN  

             
 - Note: If the bank account name is different from the Legal name or Business Trade 

name, then kindly explain (in English) here why (or in a scanned and signed letter).  
   Necessário para os bancos localizados na Europa e alguns outros. 

      
           

  Seção 5: Informação de Banco Intermediário (Caso seja necessário) (Intermediary bank information) 
• Nota: Necessário como intermediário para receber pagamentos internacionais em uma moeda diferente da sua moeda local se o seu banco  local não puder puder aceitar a 

transação.  

• Note: Required as intermediary to receive international payments in a currency other than your local currency if your local bank is  not able to accept the transaction. 

      Nome do Banco (Bank Name)    País do Banco (Bank Country)  
              

Número de Conta Bancária Intermediária (Intermediary Bank Account Number)  
          

Código SWIFT (Bank SWIFT Code) Código de Roteamento (Routing code) IBAN  
                                     

   Necessário para bancos localizados na 
América Latina 

 Necessário para os bancos localizados na Europa e alguns outros. 
   

 
* Indica CAMPOS OBRIGATÓRIOS. 

  Seção 6: Autorização (Authorization) 
• Declaração: Certifico que as informações fornecidas neste documento são corretas e precisas e autorizo o Departamento de Contas a Pagar da Intel a iniciar pagamentos usando 
os dados bancários fornecidos neste formulário Seção 4 (e na Seção 5, se necessário). 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and I authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 
bank details provided in this form Section 4 (and in Section 5 if required). 
 

* Nome da Pessoa Autorizada (Authorized Individual Name)   

          

      
* Data (Date)     

 Click here to enter a date.     

    
 
 

  • Isenção de Responsabilidade: Intel não faz representações, nem pode dar garantia sobre a exatidão ou integridade das informações fornecidas neste documento.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

Os últimos 3 dígitos são opcionais.  

===== Necessário para os bancos localizados no Brasil ===== 
 

 Nota: Selecione a DATA 
usando o SELETOR DE DATA. 

 Os últimos 3 dígitos 
são opcionais. 
 

Se a conta for Multicurrency ou se a moeda não está listado na lista 
suspensa, por favor incluir outras moedas aceitas no segundo campo. 

 Nota:  


