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1. PRIMEIRO ACESSO 

Para se tornar um fornecedor homologado da Leão Alimentos e Bebidas, é 

possível fazer uma solicitação no site da Leão 

(http://www.leaoalimentosebebidas.com.br/) clicando no link de “Suprimentos” 

(leaoalimentosebebidas.sourcing.ariba.com/ad/selfRegstration), conforme 

abaixo:

 

Logo após, uma nova página com as informações de “Clique aqui e faça um pré-

cadastro” , ficará disponível para o pré-cadastro, conforme abaixo: 

 



                                                                

 
 

Ao clicar, uma nova página do Ariba irá abrir para que o fornecedor insira 

informações de pré-cadastro, conforme a tela: 

 

 

Os campos com asterisco vermelho sinalizam obrigatoriedade. Portanto, as 

informações adicionais do fornecedor (Razão Social do fornecedor, CNPJ do 

fornecedor, Nome do Contato do fornecedor para relacionamento com a 

Leão, Sobrenome do Contato, E-mail do Contato e Telefone do Contato) 

devem ser preenchidas. 

Após as Informações de Fornecedor, será necessário preencher os dados de 

Endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Código do 

Estado e Código do País, sendo que, para os dois últimos, está disponível uma 

lista de opções. Abaixo temos a área para preenchimento dos dados de 

endereço:  

 



                                                                

 
 

Por fim, será necessário informar dados adicionais, de Categoria de 

Fornecimento e Motivo do Cadastro, como é possível ver abaixo: 

 

Para selecionar o Tipo de Fornecimento, é possível digitar um texto na caixa de 

pesquisa: 

 

 Ou clicar na aba de procura e encontrar seu tipo de fornecimento dentre as 

opções: 

 

  



                                                                

 
 

Para selecionar o motivo do cadastro, basta escolher a opção mais adequada 

entre as oferecidas: 

  

Após completar o preenchimento, clique em Submeter. Uma página de 

confirmação ira aparecer, conforme a imagem abaixo. A área vermelha deverá 

conter o e-mail do contato do fornecedor. O time da Leão receberá as 

informações, que passarão por aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 
 

2. CADASTRO NO ARIBA NETWORK 

Após ter seu pré-cadastro aprovado, um e-mail será enviado ao e-mail de contato 

do fornecedor com um convite para se inscrever no Ariba Network e preencher 

o questionário de registro da Leão. 

 

 

Ao clicar para criar uma conta, a página do Ariba Network irá abrir para que o 

fornecedor se inscreva ou acesse sua conta, caso já possua uma, como é 

possível ver na imagem abaixo: 

 

 

Para se inscrever no Ariba Network, clique em Inscrever-se. Uma página para 

criar a conta irá aparecer com campos a serem preenchidos. 



                                                                

 
 

Incialmente, será necessário preencher informações sobre a empresa, como 

Nome e Endereço. 

 

 

Depois, serão exigidas informações sobre a conta do usuário, a pessoa que será 

responsável por responder os questionários de homologação do Ariba, ou seja, 

o contato do fornecedor. Além disso, será necessário criar uma senha, selecionar 

o idioma de preferência e informar o e-mail de recebimento dos e-mails de 

notificação. 

ATENÇÃO: O nome de usuário deve ter o formato de e-mail, mas não 

necessariamente deve ser um e-mail ativo. Recomenda-se que seja utilizado um 

nome de usuário que não esteja relacionado a apenas uma pessoa, mas sim à 

empresa. Porém, o e-mail de contato necessariamente tem que ser um e-mail 

real e ativo onde a(s) pessoa(s) responsável pela conta Ariba Network irá receber 

as notificações relacionadas à plataforma. 

 



                                                                

 
 

Por fim, é necessário concordar com os Termos de Uso e a Declaração de 

Privacidade do Ariba Network. Clique em Criar Conta e Continuar. 

 

 

 

 

 

  



                                                                

 
 

3. QUESTIONÁRIO DE REGISTRO DA LEÃO 

Ao clicar em Criar Conta e Continuar, a página do Questionário de Registro de 

Fornecedor da Leão Alimentos e Bebidas irá abrir: 

 

Algumas observações sobre o questionário: 

A: No topo da página à direita, é possível ver o tempo restante antes que o 

questionário se feche. É de extrema importância que o fornecedor responda o 

questionário dentro do tempo estipulado. 

B: Todas as respostas marcadas com um asterisco são obrigatórias e o 

fornecedor não conseguirá enviar o questionário para a Leão sem essas 

respostas. 

C: É possível iniciar o preenchimento do questionário e salvá-lo pare retomar 

posteriormente, desde que o questionário seja finalizado e enviado dentro do 

prazo determinado. 

O primeiro conteúdo a ser preenchido é o de Natureza Jurídica.  

ATENÇÃO: o campo Cadastro Interno Leão é exclusivo para pessoal interno da 

Leão, o seu registro não será aprovado caso esse campo seja marcado 

erroneamente. 

O próximo passo é o aceite do Código de Ética da Leão. Faça o download dos 

documentos em Referências e leia antes de marcar SIM no aceite. Caso o 

fornecedor não concorde com o Código de Ética, as Condições de Visibilidade 

limitarão o acesso aos outros conteúdos e o fornecedor terá de enviar o 

questionário sem mais perguntas. 

  



                                                                

 
 

Atenção: Não concordar com o Código de Ética da Leão acarreta em análise 

pelo Compliance e possível recusa de homologação. 

 

Ao aceitar o Código de Ética da Leão, outras abas irão abrir. A próxima aba a 

ser preenchida é a de Dados Básicos. 

 

- Razão Social: Nome legal da empresa 

- Tipo Societário: lista com as opções Empresário Individual; Micro 

Empreendedor Individual; Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 

Micro Empresa; Empresa de Pequeno Porte; Sociedade de Responsabilidade 

Limitada e Sociedade Anônima. 

- CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- Nome fantasia: nome comercial da empresa 



                                                                

 
 

O fornecedor deve também responder se a empresa possui Inscrição Estadual, 

caso positivo, um campo será aberto para que a mesma seja preenchida. O 

mesmo vale para Inscrição Municipal. 

A próxima aba é de Endereço da Empresa. 

 

 

O fornecedor deve preencher os campos relativos ao endereço da empresa, 

além do idioma local. 

A próxima aba a ser preenchida é a de Dados Financeiros, o fornecedor deve 

preencher os dados que correspondem ao CNPJ cadastrado. No campo da 

resposta Banco, será aberta uma lista de opções de bancos. O fornecedor deve 

informar o número da agência, caso a agência possua dígito, um campo será 

aberto para preenchimento do mesmo. Conta corrente, dígito de conta bancária, 

titular da conta e código do país também devem ser informados. 

  



                                                                

 
 

Ao final, haverá uma pergunta para conferir se os dados bancários informados 

correspondem ao CNPJ cadastrado. Caso a resposta seja não, um campo abrirá 

para que o fornecedor informe a qual CNPJ aquele cadastro está relacionado. 

 

 

A próxima aba é a de Contatos. O fornecedor deverá informar um contato da 

área Comercial e um contato da área de Contas a Receber. O fornecedor 

deverá incluir os campos exigidos, como nome, sobrenome, telefone, e-mail e 

função.  

 

 

  



                                                                

 
 

A próxima aba é a de Categoria de Fornecimento.  

 

Inicialmente, o fornecedor deve informar o tipo de serviço (Materiais E/OU 

Serviços). 

Depois é necessário selecionar uma Categoria. Ao clicar em Selecionar, uma 

janela de opções se abrirá, como segue na figura abaixo: 

 

  



                                                                

 
 

O fornecedor pode digitar sua área de atuação e clicar em Pesquisar, ou 

expandir os campos relativos ao seu tipo de fornecimento para selecionar uma 

ou mais categorias. Após selecionar as categorias, clicar em Concluído. Note 

que, caso o fornecedor possua um catálogo, ele pode anexá-lo no campo Anexe 

aqui seu catálogo. 

Dependendo da(s) categoria(s) de fornecimento selecionada(s), o campo 

Documentos por Tipo de Fornecimento irá apresentar campos obrigatórios com 

os documentos exigidos relativos ao fornecimento selecionado.  

Além disso, existe uma seção de Documentação Obrigatória, com os 

documentos exigidos para Serviços e/ou Materiais. 

ATENÇÃO: Os campos Certidão possibilitam respostas do tipo SIM ou NÃO, 

sinalizando se a empresa possui ou não aquele documento. Caso o fornecedor 

responda SIM, é necessário abrir o campo DETALHES e preencher os campos 

relativos à documentação. Vide exemplo abaixo: 

 

 

  



                                                                

 
 

Ao clicar em Detalhes, a janela com campos de informações adicionais se abre: 

 

É necessário que TODOS os campos sejam preenchidos. 

A próxima aba é a de Quadro Societário. É obrigatório o preenchimento das 

informações (Nome, CPF/CNPJ e % do capital social) de, pelo menos, 1 sócio. 

Caso existam mais sócios, mais campos de resposta irão abrir. 

 



                                                                

 
 

A última aba de informações a ser preenchida é a do questionário de 

Compliance. Todas as respostas são obrigatórias e, dependendo das respostas 

positivas, algumas abas são abertas para informações adicionais. Lembrando 

que o questionário de Compliance é de extrema importância na avaliação da 

homologação do fornecedor. 

 

Após completar todo o questionário, clique em Enviar resposta completa. 

 

Clique em OK caso tenha certeza das suas respostas. 

 



                                                                

 
 

Uma mensagem de confirmação de envio irá aparecer no topo. O fornecedor 

pode compor uma mensagem a ser enviada a time de avaliação de fornecedores 

da Leão. 

 

A partir de então. A equipe de homologação de fornecedores terá recebido as 

respostas do questionário de registro e estará em processo de avaliação. 

  



                                                                

 
 

4. LIGUE PARA MIM 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte SAP Ariba através do: 

Acesse a página seller.ariba.com ou supplier.ariba.com, no canto superior 

direito, clique em “Central de Ajuda”, em seguida clique no box com seta, no 

canto superior direito. 

 

Na página a seguir, do Community, é necessário fazer uma pesquisa sobre o 

assunto que precisa de ajuda (ex: “pedido”). Coloque a palavra a ser pesquisada 

dentro do campo e clique na lupa. 

 

Serão apresentados os resultados referentes ao tópico pesquisado (Artigos, 

FAQ, Documentos). Caso nenhum dos resultados solucionem a sua dúvida, 

clique no link da Central de suporte, no lado direito da página para ver os outros 

canais de atendimento. 

 

Na próxima página, clique em Obtenha ajuda por telefone 

 

 

 



                                                                

 
 

Preencha os dados do formulário com a Descrição do problema e seus dados 

pessoais. 

 

O número de telefone precisa ter o DDD (DDD + telefone). Depois clique em 

Enviar. 

 


