ORIENTAÇÃO DO USUÁRIO DA PESQUISA DE FORNECEDOR DA JABIL R5

Visão Geral
Esta Referência do Usuário auxiliará você a concluir a Pesquisa de Fornecedores. Para melhores
resultados, use o Internet Explorer para responder à pesquisa.
Se não conseguir concluir a pesquisa em uma sessão, clique no botão “Salvar” na parte inferior
da pesquisa para gravar seu progresso. Se precisar da ajuda de outras pessoas em sua
organização para concluir uma parte desta pesquisa, clique no botão “Salvar” na parte inferior
da pesquisa antes de encaminhar o link.
A pesquisa deve ser respondida por completo, sem caixas em branco nem respostas “N/D”.
Além disso, os campos com um asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos.
Todas as seções e perguntas devem ser respondidas antes de enviar a pesquisa.

Ajuda:
se precisar de assistência durante a pesquisa, envie sua pergunta junto com uma captura de
tela, se aplicável, para SCM_Contact@jabil.com.
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Nome do Fornecedor
1. Confirme se o Nome do Fornecedor é o nome da sua empresa. Se a informação estiver incorreta,
entre em contato com a equipe de suporte em SCM_Contact@jabil.com.

Nome do Fornecedor:

Código Corporativo Mestre:

PTLC, INC.

000001

Respondente da pesquisa
2. Confirme que você tem permissão para responder às perguntas da pesquisa em nome da sua
empresa e forneça seus dados de contato. Confirme que você é o contato principal para a Jabil.
Nota: não use traços nem parênteses no número de telefone.

Informações sobre parceiros de negócios
3. Verifique se o nome jurídico da sua organização está correto. Em caso negativo, forneça o nome
correto.

Em caso afirmativo, Forneça o número de registro de DUNs da sua organização, o nome comercial
jurídico de DUNs, o número de identificação fiscal e o país.
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Indique se sua organização está registrada na Dun & Bradstreet, ou seja, se tem um número
de DUNs.
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Indique se sua empresa tem um contrato assinado contendo termos de confidencialidade ou de
não divulgação com a Jabil ou com suas subsidiárias.

Informações de propriedade
4. A Jabil requer que você forneça informações sobre a propriedade e o controle da sua entidade.
Selecione um dos seguintes tipos de propriedade, que melhor descreva sua organização, na lista
suspensa.

Empresa negociada publicamente é aquela que vendeu ações em uma bolsa de valores pública
por meio de oferta pública inicial ao público em geral.
Indique se sua organização for negociada publicamente.

Para os fins das duas perguntas a seguir, “posse” significa que 50% ou mais da entidade estão em
posse de uma ou mais pessoas bloqueadas. Por exemplo, se a pessoa bloqueada X possui 25% da
entidade e a pessoa bloqueada Y possui outros 25% da entidade, a entidade A é considerada
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Esta seção fornece um exemplo que pode ajudar a entender como uma organização pode ser
identificada em uma lista de partes negadas com base em estruturas de propriedade.

Orientação do usuário da pesquisa de fornecedor_R5
bloqueada. Isto ocorre porque a Entidade A está 50% ou mais em posse de uma ou mais Pessoas
Bloqueadas. Para calcular a posse agregada, são agregados os interesses de posse de pessoas
bloqueadas sob diferentes programas de sanções do Departamento de Controle de Ativos
Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
Com base na descrição do que “posse” significa, responda “Sim” ou “Não” às seguintes perguntas
relacionadas. Em caso afirmativo, responda às perguntas adicionais.
Nota: existe uma opção para adicionar mais nomes, se necessário.

Selecione “Sim” se as perguntas a seguir se aplicarem à sua organização. Forneça informações
adicionais, se solicitado.
Nota: use o cursor para passar o mouse sobre o texto e ver as definições.

Informações da Empresa
5. Forneça o endereço e o número de telefone da sede da sua organização.

Nota: dependendo das informações que temos registradas para sua empresa, você poderá ser
solicitado a fornecer informações adicionais sobre o endereço, incluindo os endereços
“Encomendar de” e “Remeter para”. Se estes campos forem preenchidos, siga a etapa 6. Caso
contrário, avance para a etapa 7.
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Nota: não use traços nem parênteses no número de telefone.
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6. Marque a caixa se o endereço “Encomendar de” for igual ao da sede. Se for diferente, forneça o
endereço “Encomendar de”. Marque a caixa se o endereço “Remeter para” for igual ao endereço
“Encomendar de”. Se for diferente, forneça o endereço “Remeter para”.

Produtos e/ou serviços da empresa
7. Selecione os Serviços e os Produtos abaixo. Selecione até três opções. Se os produtos ou serviços
da sua empresa não estiverem listados, clique na caixa “Outros” e indique o tipo de produto ou
serviço na caixa fornecida. Use o cursor para passar o mouse sobre a área de Serviços de
Operação, como mostrado abaixo, para ver uma descrição detalhada.

Informações de contato da empresa
8. Selecione cada um dos tipos de contato que se aplicam à sua organização. Depois, providencie as
informações de Contato da empresa para a pessoa-chave em cada categoria de contato abaixo.
Forneça o melhor contato e a pessoa de mais alto nível responsável pela categoria. Passe o mouse
sobre o tipo de contato para ver a definição.
Se você não tiver o nome de um contato da empresa ou não puder fornecer as informações de
contato, use o nome fornecido na seção “Esta pesquisa foi concluída”, localizada na parte
superior da pesquisa.
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Nota: não use traços nem parênteses no número de telefone.
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Informações financeiras da empresa
9. Indique se as demonstrações financeiras da sua empresa podem ser fornecidas e se as
demonstrações foram auditadas nos últimos 12 meses.

Conformidade da empresa
Código de Conduta do Fornecedor da Jabil
10. A Jabil está comprometida com a conduta ética nos negócios e com os mais altos padrões de
responsabilidade social e ambiental.
A Jabil espera que seus fornecedores operem de acordo com o Código de Fornecedores da Jabil e
o Código de Conduta da RBA, que incluem disposições sobre a gestão responsável de força de
trabalho, saúde e segurança, meio ambiente e ética.
Nota: leia o Código de Conduta do Fornecedor da Jabil e o Código de Conduta da RBA.
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Sua organização compromete-se a respeitar esta expectativa?
Selecione “Sim” se sua empresa puder atender a esta expectativa. Caso contrário, forneça uma
explicação no espaço fornecido.
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Selecione “Sim” se as perguntas a seguir se aplicarem à sua organização. Forneça informações
adicionais, se solicitado.

Detalhes de segurança cibernética/TI da empresa
11. Interagir com um sistema, recurso ou serviço de informação da Jabil, física ou remotamente, com
a intenção de usar seus dados e/ou informações.
Responda às perguntas de TI e de segurança cibernética relacionadas à conexão com a rede
da Jabil. Em caso afirmativo, forneça as informações adicionais solicitadas.

Página7

Nota: use o cursor para passar o mouse sobre o texto e ver a definição de sistemas da informação
da Jabil.
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Envio da pesquisa
12. Envie a pesquisa

Nota: após enviar a pesquisa, você poderá ver o símbolo
ao lado de uma pergunta. Este símbolo
indica que uma pergunta não foi respondida. Forneça as informações necessárias e envie a pesquisa
novamente.
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Concluída a pesquisa, você receberá esta mensagem.
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