
Fornecedores Ariba Network
Responder a um evento



Email de convite ao evento

2

1

2

3

*NOTA– Deve fazer login na sua conta Ariba antes de indicar que não responderá a este evento.

1. Receberá um email de convite da Neoenergia para participar do evento
2. Se quiser participar do evento, clique no primeiro “Click here” observado acima.
3. Se não quer participar do evento, recuse o convite clicando no segundo “Click here” observado.



Aviso aos fornecedores que já são Usuários do Ariba Networks 
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NOTA– para acessar o evento não é preciso ter uma relação comercial com a Neoenergia. Basta 

completar  o cadastro na Neoenergia e ter sido convidado ao evento.

Se é a primeira vez que aceita o convite para um evento Neoenergia e não vê o evento diretamente clicando no 
link  (passo 2 – slide anterior), abra a janela e selecione a opção ARIBA PROPOSALS & QUESTIONNARIES.

Ariba Proposals & Questionnaires



Acessar ao evento

Após fazer login na sua conta Ariba, procure entre os  

eventos abertos

Para acessar ao evento aberto, clique no título
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Verifique os documentos do evento

Clique em “Download Conteúdo” para baixar os 

documentos anexados no evento

Pode navegar pelas sessões do conteúdo

do evento desta índice.
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Baixar conteúdo

Clique “baixar anexos” para realizar o 

download de todos os arquivos anexados ao

evento
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Baixar conteúdo

1. Selecione os documentos que deseja

baixar. Se deseja baixar todos selecione

“Título”

2. Finalmente, clique em “ Baixar anexos”
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Decida se quer participar do evento ou não

1. Selecione “Recusar resposta” se não quer participar.
2. Selecione “Rever os pré-requisitos” para ler todo o conteúdo do evento e “Aceitar os termos” caso esteja interessado

em participar. Clique “Aceitar” para enviar o acordo.

Aceite as condições

do código de ética.

Clique em “Aceitar” 

para enviar o acordo
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*NOTA - Se o evento permitir a escolha de várias moedas, pode 

selecioná-las aqui.

Selecione os lotes 

disponíveis os quais

pretende fazer um

lance clicando no  

quadrado ao lado do 

nome

Clique em “Confirmar lotes 

selecionados” para enviar suas respostas

No caso de não fazer lances 

para um item, indique aqui o 

motivo do não realizamento do 

lance.

Selecione os lotes



Começar o RFP

Verifique e preencha o conteúdo do RFP. Nesta

parte, pode navegar entre as diferentes sessões.

O tempo restante para o 

evento é indicado nesta

parte da tela
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Informação e anexos do evento

Para anexar qualquer documento a 

sua oferta, clique em “anexar um

arquivo”

Se quiser salvar suas respostas em 

um rascunho para enviá-las depois, 

selecione “salvar rascunho”
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Anexar documento

Pode selecionar um arquivo através dos seus 

documentos ou o arrastando diretamente
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Preço dos itens

Preencha o preço de seus itens e outros 

campos obrigatórios

Se quer obter ou não mais

informação sobre o item, clique 

em “Mais” ou “Menos” 

respectivamente
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Enviar resposta a Neoenergia

*NOTE – A menos que clique em Enviar Resposta, a 

Neoenergia não poderá ver sua resposta

Clique “Aceitar” 

para enviar a 

resposta

Depois que os dados do evento forem concluídos, 

poderá enviar uma resposta clicando em “Enviar

resposta completa”
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Perguntas sobre o evento?

Escreva uma mensagem para a equipe da Iberdrola se 

tiver alguma dúvida

Poderá revisar sua resposta até o tempo 

restante do evento chegar ao fim.
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Recebe a notificação do fechamento do evento

1. Receberá um e-mail notificando o fechamento do evento
2. Revise o evento e mantenha os documentos

XX
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