
Dicas  PNUD  

 

Os projetos implementados pelo PNUD são caracterizados por quatro modalidades de 

execução:  

i) Execução direta (pelo próprio Programa);  

ii) Execução nacional (pelo governo local);  

iii) Organizações Não Governamentais - ONGs;  

iv) Outras agências, fundos e programas.  

 

Nos casos de projetos não implementados diretamente pelo PNUD, as regras de compras e 

licitações - sejam as nacionais, sejam as de ONGs, ou outras agências das Nações Unidas - 

devem ser compatíveis com aquelas aplicadas pelo Programa. Cabe destacar que a 

modalidade de execução deve ser decidida quando da aprovação do projeto, em fase anterior 

ao início de sua implementação.  

 

As regras do PNUD consistem na observação de princípios como competição ampla e justa, 

transparência e qualidade, eficiência e eficácia na utilização dos recursos. Agentes 

envolvidos com compras e licitação devem, ainda, observar o Código de Conduta que visa a 

garantir a integridade do processo licitatório e dar tratamento justo a todos os 

ofertantes.  

 

Os processos licitatórios são anunciados publicamente. Para tanto, o PNUD utiliza o UN 

Global Marketplace (www.ungm.org) e publicações especializadas, além de veículos de 

mídia locais. Para participar dos processos, as empresas devem seguir os requerimentos 

específicos a cada licitação, sobretudo com relação aos produtos e serviços requeridos e à 

experiência prévia ou capacidade técnica do provedor.  

 

 

Em termos gerais, os responsáveis por compras e licitações (Coordenador Residente do 

PNUD nos programas-país) têm competência delegada para realizar processos de até 

US$ 100.000. A depender das características específicas dos vários programas-país, o limite 

financeiro pode ser alterado de forma a prover maior autonomia para o representante local. 

Espera-se que ao menos três propostas sejam colhidas no processo. Nos projetos 

empreendidos diretamente pelo PNUD, processos de compra e licitação que ultrapassem o 



valor estipulado são submetidos à revisão por parte dos escritórios regionais e/ou pela sede 

em Nova York. Na hipótese de execução nacional, por outro lado, não há revisão desde que 

o Coordenador Residente entenda que as regras aplicadas estão em conformidade com 

aquelas aplicadas pelo Programa. Em casos de dúvidas sobre a observação de tais 

parâmetros, é possível que se requeira realização de novo processo licitatório. 

 

O PNUD não aplica regra que beneficie provedores locais de serviços ou produtos, tal como 

margem de 15% em favor de tais ofertas. Ainda assim, para concorrer a processos licitatórios 

empreendidos pelo Programa, é necessário que os ofertantes tenham contraparte local no 

programa-país. 

 

Não há lista ou relação de potenciais ofertantes para os processos de compra e licitação do 

PNUD. Contudo, potenciais ofertantes são encorajados a cadastrarem-se no "United 

Nations Global Marketplace" [http://www.ungm.org/]. Como sugestão do Chefe do Comitê 

Regional de Assessoria em Aquisições do PNUD, os ofertantes de produtos e serviços 

devem procurar os escritórios locais do Programa para que se façam conhecer pelos agentes 

locais. A partir desse contato, poderão ser informados de futuros processos licitatórios. 

 

 

Informações e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por contato direto com a 

Representação do PNUD no Brasil, no seguinte endereço: http://www.pnud.org.br/home/ 

 

  

https://correio.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?C=62e2b5893ed14d62a2fceb6f9337acde&URL=http%3a%2f%2fwww.ungm.org%2f
http://www.pnud.org.br/home/

