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COMO A ONU OPERA SEU SISTEMA DE COMPRAS? 
 

 Como o sistema ONU faz suas compras? 
 
Os principais órgãos e subsidiários do Secretariado das Nações Unidas estão incluídos no 
orçamento ordinário da ONU, aprovado pela Assembléia Geral. Demais agências contam com 
os seus próprios orçamentos ou são financiadas exclusivamente mediante contribuições 
voluntárias, segundo dados do Guia Geral de Relações Comerciais do Sistema das Nações 
Unidas.   
 
As Licitações fazem parte do processo utilizado pela ONU para a assinatura de contratos. 
Segundo o Guia Geral de Negócios1, os procedimentos do Sistema das Nações Unidas para os 
diferentes níveis de contratos individuais são descritos (com pequenas variações entre as 
agências) assim: 

 
 
* Valores até US$ 30.000: A seleção direta de possíveis fornecedores é feito, normalmente, por 
meio de  três fornecedores identificados. Com base em uma análise das cotações recebidas, é 
atribuída a ordem de compra ao fornecedor que satisfaça as especificações técnicas nos 
termos solicitados  de menor preço e prazo de entrega. 

 
* Valores entre US$ 30.000 até US$ 100.000: Um número limitado de fornecedores   pre-
selecionados são convidados a apresentar ofertas (lances) em documentação fechada. A lista é 
constituída por fornecedores de países em desenvolvimento (incluindo o país destinatário) e  
países doadores. A ordem de compra é atribuída pela oferta mais qualificada e com o menor 
preço. 
 
 
* Valores superiores a US$ 100.000: a modalidade de licitação internacional é a regra. Se as 
exigências de um projeto permitirem, os fornecedores são convidados a participar por anúncio 
publicado na ONU "Development Business UNDB2, em Oportunidades de Negócio ou em 
outras  publicações disponíveis nos endereços  www.unwebbuy.org e www.ungm.org. A partir 
do ano de 2008, as operações do IAPSO foram assumidas pelas operações do UNOPS com o 
propósito de fortalecer a capacidade de aquisições do sistema das Nações Unidas. Quando os 
pedidos de propostas tenham sido emitidos, os contratos serão atribuídos adjudicados à 
melhor oferta avaliada. 

 
  

                                                           

1 General Business Guide (GBG) for Potential Suppliers of Goods and Services with Common 

Guidelines for Procurement by Organizations in the UN System,  20 Edição, 200 6  

2 <http://www.devbusiness.com/directory.asp> UNDB é publicado on line e em formulário de papel. A 

versão em papel é impresso e enviado duas vezes por mês. A versão online (UNDB online) é atualizado 

várias vezes por semana. UNDB on line oferece fácil de usar recursos de pesquisa (busca por região, país, 

sector bancário, e outros parâmetros) que permitem aos usuários a identificar rapidamente as vendas e 

leva consultoria. 

http://www.unwebbuy.org/
http://www.ungm.org/
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 Descentralização das compras  
 
Muitas agências das Nações Unidas têm autoridade delegada aos seus respectivos escritórios 
para levar a cabo aquisição de até um certo limite financeiro, variando de agência para 
agência, valores que vão a partir de US$ 5.000 até US$ 100.000. Nos locais de grandes missões 
de paz a aquisição é autorizada no valor de US$ 200.000.  À medida que os países em 
desenvolvimento se tornam mais auto-suficientes para gerir as suas próprias de cooperação 
técnica, aumenta-se a execução nacional (NEX) de projetos e programas, incluindo a aquisição 
dos necessários bens e serviços. 


