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1. OBJETIVO
Orientar a empresa proponente quanto à realização do Pre-cadastro de
fornecedor para a Libbs Farmacêutica no portal Webforlink®, mostrando as
funcionalidades da ferramenta e como operá-la.
O Webforlink® é um portal de relacionamento com fornecedores administrado
pela CH Master Data, empresa parceira da Libbs Farmacêutica.
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2. ACESSO AO PORTAL DE RELACIONAMENTO
COM FORNECEDORES
Para acessar o portal de relacionamento com fornecedores e realizar o Precadastro de fornecedor, a empresa deve acessar o portal Webforlink® através
do site da Libbs Farmacêutica:
www.libbs.com.br
Na página principal, clique no menu Fale Conosco e em seguida na opção Fale
com a gente no topo da página.

Homepage da Libbs
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Na tela seguinte, basta clicar no ícone de Cadastro de Fornecedores e em
seguida, no botão

Homepage da Libbs

Você sera direcionado para o portal Webforlink onde realizará o seu Précadastro de fornecedor.
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3. REALIZANDO O PRÉ-CADASTRO DE
FORNECEDOR
Para iniciar o Pré-cadastro de fornecedor, marque se está cadastrando uma
pessoa física ou uma pessoa juridica, informando, em seguida, seu CPF ou CNPJ
conforme o caso. Informe também o e-mail onde você receberá a sua chave de
acesso que lhe permitirá criar sua senha do portal de Cadastros. Clique no
botão Enviar:

Portal Webforlink
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Você receberá uma notificação em tela de que seus dados foram recebidos e
você receberá um e-mail, em sequência para criar sua senha e concluir seu Précadastro:

Você receberá um e-mail conforme o modelo abaixo:
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Basta clicar no link Clique aqui no e-mail e você será direcionado novamente
para o portal Webforlink para criação da sua senha:

Nesta tela informe:


Um e-mail alternativo para o caso de esquecimento de senha;



Sua nova senha;



Repita a nova senha no campo Confirmar Nova Senha;



Clique no botão Enviar
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Na tela seguinte, você deverá ler e aceitar o termo de adesão da Libbs
Farmacêutica para utilização do portal de fornecedores Webforlink. Lembrando
que a ferramenta em questão não possui qualquer custo para o
fornecedor.
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Realizado o aceite do termo, você será direcionado para a tela do Pre-cadastro
para preenchimento dos dados da sua empresa:
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3.1. Dados gerais
No bloco de dados gerais, informe:
Se Pessoa Jurídica:



Razão Social



Nome Fantasia



Inscrição Estadual



Inscrição Municipal
(os dados devem ser os mesmos existente no cartão do CNPJ da
Receita Federal)

Se Pessoa Física:



Nome completo

3.2. Dados de Endereço

No bloco de dados de endereço, informe:


Tipo de Endereço
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Endereço (logradouro)



Número



Complemento



CEP



Bairro



Cidade



UF



País

(os dados devem ser do mesmo endereço existente no cartão do CNPJ da
Receita Federal)

3.3. Dados Bancários

No bloco de dados bancários, informe:


Banco (selecione o seu banco na lista)



Número da Agência



Dígito (DV da agência)



Número da Conta Corrente



Dígito (DV da conta)

3.4. Dados de Contatos
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No bloco de dados de Contatos, clique em Adicionar Mais Contatos e
insira a pessoa de contato em sua empresa. Você pode adicionar
quantas pessoas de contato desejar.
Para cada pessoa de contato, informe:


Nome do contato



E-mail



Telefone



Celular (não obrigatório)

3.5. Observações

No bloco de observações, insira qualquer informação adicional que
deseje informar à Libbs.

3.6. Serviços / Materiais / Equipamentos oferecidos ao
mercado

No bloco de materiais e serviços fornecidos, você poderá fazer uma
pesquisa pela classificação UNSPSC de materiais ou serviços que você
fornece ao mercado.
Para adicionar Serviços, clique no botão Hierarquia e pesquise o
serviço desejado ou procure diretamente dentro da hierarquia o
serviço que mais se aproxima do fornecido por sua empresa:
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Adicione quantos serviços desejar à sua lista.
Para adicionar Materiais, clique no botão Hierarquia e pesquise o
material desejado ou procure diretamente dentro da hierarquia o
material que mais se aproxima do fornecido por sua empresa:

Adicione quantos materiais desejar à sua lista.
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4. CONCLUINDO O PRE-CADASTRO DE
FORNECEDOR
Uma vez preenchido todo o cadastro, clique no botão Salvar no topo da página:

O portal irá confirmar que seus dados foram salvos com sucesso:

Após isso, seu pré-cadastro de fornecedor já está disponível para consultas na
Libbs Farmacêutica.
Mantenha sempre seus dados atualizados acessando o portal Webforlink e
acessando com seu login (CPF/CNPJ) e sua senha.
O acesso poderá ser feito pelo endereço:
www.webforlink.com.br
ATENÇÃO
Seu pré-cadastro de fornecedor não garante a participação em qualquer
processo de cotação na Libbs Farmacêutica. Você está apenas disponibilizando
seus dados para eventuais consultas e poderá ser acionado por qualquer dos
compradores se houver o interesse do cliente.
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