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Melhorando nosso futuro
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• Convidamos você a pré-se inscrever através do formulário de 
pré-inscrição. 

• Se corresponder ao escopo necessário, você será convidado a 
se registrar através do Assistente de Onboarding

• O período de verificação dura aproximadamente 2 a 3 
semanas, de modo que os fornecedores serão informados do 
seu status de fornecedor. 

• O registro como fornecedor não garante nenhuma ordem, 
pois os contratos são concedidos por meio de licitações 
competitivas com base em um projeto. 

Registro como Vornecedor



Faça login no formulário de registro do fornecedor
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• No site da Scatec, selecione o link de pré-
inscrição

• No formulário de registro do fornecedor, 
selecione Aceitar



Preencha o formulário de inscrição do fornecedor
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• Completos campos ALL

• Selecione Enviar uma vez concluída



Confirmação da apresentação
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• Você receberá 2 confirmações:

➢ na tela

➢ por e-mail

• Se nenhuma resposta for recebida dentro de uma 
semana, ainda não decidimos prosseguir com seu 
pedido nesta fase.
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Convite para se inscrever

• Se for bem-sucedido, você receberá um 
convite para se inscrever por e-mail. 

• Clique no URL/link no novo e-mail de convite 
do fornecedor e prossiga para se registrar 
através do Assistente de Onboarding
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País/Região

• No campo "Filtrar", digite o código 
país/região no qual sua organização 
reside, por exemplo, ZAF para a África do 
Sul

• Se você não conseguir encontrar o 
código de país de que precisa, role para 
baixo na coluna Nome Longo da lista de 
países e selecione o País e selecione 
Next
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Termos e Condições

• Aceite os Termos e Condições
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Dados da empresa

• Digite TODAS as Informações Gerais quando aplicável

• O telefone deve incluir o código de discagem internacional, por exemplo, 
+271234654

• Contas do Hotmail, Gmail e Yahoo não são aceitas
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Dados da empresa

• Digite as informações do endereço selecionando +Adicionar 
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Dados da empresa

• Em nome ou tipo de descrição o nome da empresa 

• Deixe o propósito como ele é, 

• O país/região será definido por padrão com base nas seleções 
anteriores, 

• Selecione o CEP e a cidade será o padrão. Se o CEP não estiver disponível 
na lista, digite o CEP e a cidade. 

• Digite o endereço de e-mail (não inclua cidade, CEP ou país neste 
campo) 
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Dados da empresa

• Anexar a documentação necessária em formato PDF. 

• Toda a documentação deve estar em inglês

• Quando 'Tiver uma data de validade' for verificado, digite a data de validade do certificado ao lado da 
'Data de validade' e selecione Próximo.
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Documentos obrigatórios

Nome do documento em inglês Nome do documento em português

Bank details confirmation (not older than 3 

months)

Confirmação de dados bancários (não mais 

do que 3 meses)

Code of Conduct Código de Conduta

Company Profile Perfil da empresa

Company Registration Certificate Certificado de Registro da Empresa

Due Diligence Questionnaire Questionário de Due Diligence

Non-disclosure Agreement Acordo de Não Divulgação

Tax Compliance Certificate Certificado de Conformidade Fiscal
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Dados da empresa

• Digite o Perfil de Negócios, certifique-se de que todos os campos estejam concluídos, 
quando aplicável

• Número da organização, número isento de impostos, moeda, região operacional, 
nome do banco, número da conta bancária, rota/IBAN se disponível são 
obrigatórios 
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Categoria de compras

• Selecione +Adicionar categoria

• Selecione um máximo de 5 serviços 
oferecidos por sua organização. 

• Você receberá uma mensagem de erro se mais 
de 5 categorias forem selecionadas. 

• Selecione OK e, em seguida, Next
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Questionário

• Selecione Questionários Completes

• Há 15 perguntas para responder e 1 caixa de 
comentários opcional

• Selecione a resposta apropriada da lista e 
selecione Next
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Questionário

• Uma vez que TODAS as perguntas sejam 
respondidas, você pode visualizar as respostas 
selecionando "Ver respostas" e reiniciando o 
questionário selecionando o Restart 
Questionnaire se houver alguma resposta que 
precise ser alterada. 

• Se você selecionar Exibir respostas, lembre-se 
de clicar em X no canto superior direito da 
página para fechar e continuar para a próxima 
tela. 
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Questionário

• Uma vez que você esteja satisfeito com as respostas, selecione 
Terminar

• Seus dados cadastrais serão enviados para revisão e 
aprovação. 

• Informações incompletas, ausentes ou incorretas resultarão 
na rejeição do seu pedido

• Se você atender a todos os requisitos e atender, você será 
notificado dentro de 2-3 semanas
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Consultas

• Para consultas ou para precisar de ajuda 
com seu e-mail de registro:

vendor.registration@scatec.com




