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Fornecedor         

          

          

 

Telefone          

Fax          

E-mail          

Internet          

 
Eu,         , 
 
concedo à Schmitt – Elevadores, Lda, Arroteia - Via Norte, 4466-953 S. Mamede de Infesta, (a seguir 
designada por "S+") a seguinte auto-informação voluntária, verdadeira e completa. Tenho 
conhecimento que os dados seguintes podem ser utilizados como base para a celebração de 
contratos. Os dados serão tratados confidencialmente e sob observação das disposições da lei de 
protecção de dados. 
 
1. Dados gerais 

1.1 Dados da empresa 

Denominação social (de acordo com 
o registo comercial)       

Endereço       
      
      

 

Sector/Produtos       

Forma jurídica       

Registo comercial/ N.º do registo       

Internet       

Ano de fundação        

Número de colaboradores       

1.2 Interlocutores com poderes de representação 

 Vendas Técnica / Desenvolvimento Gestão de qualidade 

Nome                   

Cargo                   

Local                   

Tel. / Fax                   

E-mail                   
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1.3 Estrutura do volume de negócios (todos os dados em EUR ou USD – por favor indicar a moeda) 
Evolução do volume de 
negócios 

Último exercício Excercício actual Próximo exercício 

Volume de negócios 
total                 

do qual com a S+                 

 

Por regiões Último exercício Excercício actual 

Alemanha            

UE não incluindo 
Alemanha 

           

Resto do mundo            

1.4 Clientes principais em % do volume de negócios: 

Firma País % 

1.                   

2.                   

3.                   

1.5 Estrutura dos colaboradores: 

Empregados Total Produção Qualidade Desenvolvimento Compras Vendas 

Exercício 
actual                                     

 

2. Produção 

2.1 Produtos e locais de produção: 

Local:       Fundada:       

Produtos:       Empregados:       

  Área de produção:       
 

Local:       Fundada:       

Produtos:       Empregados:       

  Área de produção:       
 

Local:       Fundada:       

Produtos:       Empregados:       

  Área de produção:       
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2.1 Qualidade e Ambiente: 

Sistema de 
qualidade e 
ambiental 

Sim Não 
Desde 

quando 
certificado por Válido até 

ISO 9001                     

QS 9000                     

VDA 6.1                     

ISO/TS 16949                     

ISO 14001                     

OHSAS 18001                     

 
Existem acordos de gestão de qualidade com os seus fornecedores? Sim  Não  
Existe disponibilidade para celebrar um acordo de gestão de qualidade? Sim  Não  
Existe um sistema de gestão de compliance? Sim  Não  
Existem acordos de compliance com os seus fornecedores? Sim  Não  
Existe disponibilidade para celebrar um acordo de compliance? Sim  Não  
Existe um seguro de responsabilidade civil relativo aos produtos? Sim  Não  
Capital seguro:       
 
3. Outras observações 
           

           

           

           

           

            

 
4. Por favor anexe os seguintes documentos: 

- Extracto actualizado do registo comercial 
- Lista de referência de cliente 
- Documentos de certificação, auditoria ou similares 

 
 
     
Local Data 

 
 
 
         
Assinatura do prestador de informações    Nome em letra legível, cargo na empresa 

 
 
 
         
Assinatura do prestador de informações    Nome em letra legível, cargo na empresa 
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