
GUIA RÁPIDO – REGISTRO DE FORNECEDOR NO ARIBA
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Prezado Fornecedor,

RECEBI UM CONVITE PARA ME REGISTRAR NA BASE DE FORNECEDORES DA ESTÁCIO, COMO 
PROCEDER?

Você está recebendo esse material com intuito de orientá-lo nas atividades de registro junto a base de
fornecedores da Estácio.

Nesse documento, você irá encontrar explicações
sobre a dinâmica e documentação necessária para
ingressar na base de fornecedores da Estácio.

Esse passo é mandatório para participar dos
processos de cotações de compras e serviços junto a
Estácio
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Para realizar seu registro inicial na base da Estácio, será utilizado o Portal de Fornecedores da Estácio na
plataforma Ariba.

1- Você receberá uma convocação para se registrar 
na plataforma Ariba. Clique no link de acesso ;

2- Registre-se no Ariba. Caso já tenha um usuário e 
senha, ingresse com suas credenciais ativas 
através do botão “acessar”

3- Caso contrário realize o cadastro clicando em 
Inscrever-se.2
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Os dados básicos para o registro inicial de um fornecedor na plataforma Ariba são divididos em: Informações
sobre a empresa, informações sobre a conta do usuário e um detalhamento sobre a natureza do negócio.
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4- Preencha todos os campos obrigatórios (marcados 
com asterisco).

IMPORTANTE! O campo cep deve ser preenchido 
com a inclusão do traço (-) para garantir que o 
cadastro foi realizado com sucesso
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Os dados básicos para o registro inicial de um fornecedor são divididos em Informações sobre a empresa,
informações sobre a conta do usuário e um detalhamento sobre a natureza do negócio.
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5- Preencha todos os campos obrigatórios (marcados 
com asterisco).

LEMBRETE! É possível utilizar o seu e-mail como 
nome do contato 
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Os dados básicos para o registro inicial de um fornecedor são divididos em Informações sobre a empresa,
informações sobre a conta do usuário e um detalhamento sobre a natureza do negócio.
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6- Insira a categoria de seus produtos e serviços
e local de entrega. Também é possível procurar
pela base disponível na ferramenta.

7- Leia e concorde com os termos e em seguida,
clique em “criar conta e continuar”

ATENÇÃO! Após clicar em “criar conta e continuar”
você será direcionado para a página de cadastro
da Estácio.
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Após o registro no Ariba, uma nova tela será aberta solicitando dados adicionais que são necessários para o
registro do fornecedor pela Estácio

8- Preencha todos os campos e anexe os 
documentos solicitados.

9- Em seguida, clique em “Enviar resposta completa”

IMPORTANTE! O campo CNPJ deve ser preenchido 
corretamente com 14 dígitos sem pontos e traços.
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REGISTRO DE FORNECEDOR
Perceba que após o envio, uma mensagem aparecerá em sua tela confirmando o envio e alterando o status
da solicitação para fechado

A equipe de Cadastro da área de Suprimentos da Estácio realizará uma analise dos dados preenchidos e
solicitará através do próprio Ariba os dados complementares necessários para a qualificação do fornecedor na
cadeia de suprimentos da Estácio.

Você receberá um novo e-mail com a solicitação de qualificação, nela você anexará os documentos
complementares para ser qualificado pela Estácio.

IMPORTANTE! O Status de qualificado é pré-requisito para que um fornecedor seja contemplado nos
processos de compras junto a Estácio


