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LEMBRETE 1  

Prezado fornecedor,  

Ação necessária: Cadastre-se no Ariba para continuar fazendo transações com a MSD. 

Você recebeu um convite para cadastrar-se no Portal de Ciclo de Vida do Fornecedor (SLP) de [Nome do 
proprietário] em [Data de início].  

O Portal de Ciclo de Vida do Fornecedor (SLP) é uma etapa obrigatória que permite que você gerencie 
informações confidenciais, como e-mail, endereço e dados bancários.  

É muito importante que você preencha o questionário do SLP em até 5 dias. A conclusão do 
questionário do SLP em até 5 dias permitirá que a MSD valide seus dados e permite que você faça 
transações conosco de forma oportuna. 

As próximas etapas: 

1. Procure pelo e-mail com o assunto “Ação necessária: você foi convidado a se cadastrar para 
tornar-se fornecedor da MSD”.  

2. Abra este e-mail e clique no link incluso nele. 
ο Caso você já seja um usuário da Ariba Network, faça o login com seu nome de usuário e 

senha.  
ο Caso você não seja um usuário da Ariba Network, crie uma conta. Observação: não há 

custos para se cadastrar ou para fazer transações com a MSD por esta plataforma. 
3. Depois que seus dados forem enviados e aprovados, atualize e envie os dados da sua conta.  

Depois que seus dados forem enviados e aprovados, você: 

ο atualizará suas informações, no futuro, conforme necessário diretamente pela Ariba Network 
ο fará todos os eventos de sourcing, negociações de contrato e avaliações de risco diretamente 

pela Ariba Network. 

Você precisa de ajuda? 

Caso não consiga localizar o e-mail de cadastro ou precise de mais ajuda, responda a este e-mail.  

O Suporte de One-Stop Procurement (OPS) está disponível para ajudar a responder questões 
relacionadas ao preenchimento do formulário, ao tipo de documentação de apoio necessária, aos 
desafios do sistema, etc.  

Para sua conveniência, segue anexo um Guia de referência rápida. 

 

Atenciosamente, 
Equipe de Ativação 
 
 


