
 

 

Público 

A: Fornecedor 
Cópia: Parte interessada ou aquisição 

Prezado fornecedor, 

Obrigado por sua parceria com a MSD. Você foi convidado a preencher o questionário de registro de 
fornecedores da MSD. Este requisito específico da MSD permite que você gerencie diretamente dados 
importantes e confidenciais, como endereço e detalhes bancários. O registro é por autoatendimento 
por meio da Ariba Network. Siga as orientações abaixo para preencher o registro o mais rápido possível. 

Lembrete: Acesse o link do questionário de registro a partir do e-mail ansmtp.ariba.com e não por 
meio dos links fornecidos abaixo. 

Quais ações eu preciso tomar?  

• Encontre o e-mail intitulado “Ação exigida: Você foi convidado a se registrar para se tornar um 
fornecedor da MSD” do endereço de e-mail ansmtp.ariba.com.  

• Abra este e-mail, clique no link que diz “clique aqui” e faça login na Ariba Network. Preencha e envie 
o questionário de registro da MSD. 
 Observação: Você somente poderá acessar o questionário de registro de fornecedores da MSD 

por meio do link no e-mail de convite.  
 

• Quando você precisar atualizar as informações da sua empresa, faça login na Ariba Network, 
acesse o questionário de registro da MSD que você enviou, clique em “modificar resposta”, faça as 
atualizações exigidas e envie 

  

Como eu acesso a Ariba Network após o preenchimento do meu registro inicial?  

• Navegue para http://supplier.ariba.com/ e faça login com seu nome de usuário e senha  
• No canto superior esquerdo da tela, você verá “Ariba Network”. Clique no menu suspenso e 

selecione “Propostas e questionários do Ariba”.  
• No cabeçalho Questionários de registro, você encontrará o Questionário de registro do fornecedor. 

Clique para abrir.  
• Última versão do W9 (o formulário pode ser localizado em https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) 
• O anexo do comprovante bancário deve ser um dos seguintes (1) cheque anulado (2) carta bancária formal (3) 

extrato bancário. 
  

Espera-se que você envie seu questionário de registro de fornecedores em até 5 dias úteis após o 
recebimento deste e-mail. Depois disso, você começará a ser contatado pela nossa equipe de suporte. 
  
Obrigado por sua parceria com a MSD. Agradecemos seu apoio para garantir a adoção de nossos 
processos de gestão de fornecedores modernos e seguros. Se você tiver algum problema para concluir 
os processos acima, entre em contato conosco com base na sua região: 

• Américas: aribanseteam@merck.com 
• EMEA: emea_enablement@msd.com 

 
 
Anexos: Preenchimento do auxílio de trabalho do questionário de registro de fornecedores; registro na 
MSD por meio da Ariba Network (e-mail original) 

http://supplier.ariba.com/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

