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Email de convite

Você receberá um email convidando-o a 
participar do leilão. O email virá em nome 

do comprador responsável pela 
concorrência.



Acessar o SAP Ariba

Caso você tenha uma conta no Ariba Network, basta 
vincular a sua conta existente ao convite recebido 

através deste botão.

Se você não possui conta 
na Ariba Network, 

inscreva-se acessando 
este botão,



Se você já possui uma conta Ariba

Digite seus dados de 
usuário e senha.



Caso não tenha acessado 
sua conta há um longo 
período, redefina a sua 

senha.

Confirme se o email de 
cadastro está correto. Este 

email receberá todas as 
notificações.

Se você já possui uma conta Ariba



Se você não possui uma conta SAP 
Ariba

Preencha as 
informações 
solicitadas.



Preencha as informações sobre os negócios da 
empresa à qual pertence.

Você será direcionado para 
uma página de opções.

Se você não possui uma conta SAP 
Ariba



Selecione as categorias de produtos e serviços da 
empresa à qual pertence.

Depois de selecionar todas as 
categorias, clique em “OK”.

Se você não possui uma conta SAP 
Ariba



Você será direcionado para 
uma página de opções.

Se você não possui uma conta SAP 
Ariba



Selecione os locais de entrega de produtos e 
serviços da empresa à qual você pertence.

Depois de selecionar os locais de 
entrega, clique em “OK”.

Se você não possui uma conta SAP 
Ariba



Leia e selecione os “Termos de Uso” e “Declaração 
de privacidade da SAP Ariba”.

Clique aqui para criar sua conta.

Se você não possui uma conta SAP 
Ariba
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Como confirmar a 
intenção de 
participar do leilão



Acessar a Plataforma
Através do link recebido em seu email, você 

poderá acessar a página de acesso da 
Plataforma SAP Ariba para fornecedores.

IMPORTANTE: (1) Seu login e senha são intransferíveis; (2) O Ariba não 
permite o acesso de um mesmo login e senha em navegadores diferentes.



Acessar a concorrência



Confirmar a participação

Caso queira participar do 
leilão, clique aqui.

Caso se recuse a participar do 
leilão, clique neste botão e 

insira sua justificativa.



Aceitar termos e condições

1) Clique em “referências” para 
acessar o edital do leilão.

2) Selecione “Sim” para aceitar 
os temos e condições do leilão.

3) Clique neste botão para 
concluir a operação.



Mensagem de confirmação
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Como 
preencher uma 
pré-oferta



Acessar uma pré-oferta

Pode-se exigir o preenchimento de uma pré-
oferta ao leilão.  Esta necessidade estará descrita 

no edital do leilão.

Acesse o 
preenchimento da pré-

oferta por este link.



Revisar pré-requisitos

Clique neste botão.



Confirmar lotes ofertados

Selecione o 
lote.

Clique no botão para confirmar 
o lote selecionado.

Importante: selecione apenas os lotes nos que possui intenção de ofertar lances.



Preencher pré-oferta

Insira o valor da sua pré-oferta.

Prazo restante para 
colocação da pré-oferta.

Importante: você pode revisar a pré-oferta durante o período em que estiver aberta.
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Como 
participar do 
leilão



Acessar o leilão

No horário definido 
para o leilão, acesse 

este link.



Participar do leilão

Prazo restante para a 
finalização leilão.

1) Preencha o campo com a redução % 
desejada e clique em “Aplicar”.

Preço da oferta anterior.
2) Preço com redução 

aplicada.

3) Clique neste botão 
para efetivar o seu 

lance.

Sua posição no leilão

Notificações de prorrogação, 
interrupção e cancelamento 

aparecem nesta janela.



Encerramento do leilão

Após finalizado, o leilão 
entra em modo de 

“Seleção Pendente”.
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Enviando 
uma 
mensagem



Enviar mensagem ao comprador

Para enviar uma mensagem para o comprador, 
clique neste botão em qualquer etapa do evento.



Enviar mensagem ao comprador

Todas as trocas de 
mensagens estão 
registradas no link 

“Mensagens do evento”.

Insira sua mensagem no 
campo de texto e clique no 

botão “Enviar”.
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Central de
Ajuda



Acessar a Central de Ajuda

(1) Clique no ícone de 
“Interrogação”

(2) Clique no ícone de Suporte



Acessar a Central de Ajuda

Clique em solicitar em 
assistência imediata



Acessar a Central de Ajuda

Preencha todas as informações
obrigatórias (indicadas com *) 

e cliquem em Enviar.

Em instantes o suporte do SAP 
Ariba entrará em contato.




