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1.1. Como Localizar um Evento de Cotação (Ariba Proposals and Questionnaires)

Acesse o evento aberto para realizar a cotação. 

Alterar seleção para 
“Ariba Proposals

and Questionaries” 
e selecionar o 

evento.
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Intenção de participar

Para participar de 
uma concorrência, 
selecionar o campo 

“Intenção de 
participar”.
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Confirmar lotes/ Itens selecionados

Marcar os itens que deseja cotar, e 
clicar em “Confirmar lotes/itens de 

linha selecionados”
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Preenchimento de Dados Obrigatórios

Preencher os dados 
referentes a 
condições 

comerciais da 
cotação, e anexar 

documentos  
complementares se 

necessários.
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Preenchimento de Valores Solicitados

Preencher as 
informações para 

cada item da 
cotação, e quando 

concluir o 
preenchimento de 

todos os itens clicar 
em “Enviar 

resposta completa”.
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1.2. O que fazer quando não conseguir achar uma Cotação 
no Ariba Network?

Caso não consiga localizar um Evento de Cotação no SAP Ariba, algumas verificações são 

necessárias:

• Conferir se está acessando com o registro correto da sua Empresa, ou seja, código do AN e CNPJ 

correspondentes ao evento; 

• Conferir o Status referente à Cotação, para verificar se a mesma já foi respondida (conforme slide 

17).

Atenção! Caso após as verificações acima não seja possível encontrar uma Cotação, é possível que o 

processo tenha sido cancelado ou excluído, por isso não está mais disponível.
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