
Divisão de Licitações das Nações Unidas  (UN/DP) 
 

O Serviço de Aquisições da Organização das Nações Unidas (Procurement Service-PS) 
foi criado para prestar serviços de fornecimento aos diferentes departamentos e 
gabinetes do Secretariado das Nações Unidas em Nova Iorque; às missões de 
manutenção da paz da ONU no mundo; às comissões regionais, tribunais e outros 
escritórios fora da sede; e às outras organizações do Sistema das Nações Unidas e 
programas de assistência especial. É constituído por três seções: 

 Seção de compras da sede; 
 Seção de compras para missões e projetos: gera todas as compras em nome da 

manutenção da paz missões, exceto para equipamento de transporte e serviços 
cuja responsabilidade está a cargo da Seção de Logística e Transporte1; 

 Serviços de Apoio: fornece apoio às aquisições em termos de processamento 
eletrônico de dados e manutenção da base de dados e registro de 
fornecedores, compila estatísticas e serve como uma ligação de inquéritos 
recebidos dos Estados - estados, fornecedores e público em geral.. A Seção é 
também responsável pela aquisição do serviço de página web, que fornece 
uma variedade de informações úteis para os fornecedores e os potenciais 
fornecedores. 

Os recursos da Divisão de Operações/Missões de Manutenção da Paz (Division of 
Peacekeeping Operations – DPKO) é gerenciado pela UN/DP de forma a reaproveitar, 
sempre que possível, material de uma missão em outra que evitem desperdícios 
orçamentários. Cabe ao DPKO administrar as aquisição locais das missões de paz 
realizam uma variedade de e são habilitadas para efetuar compras de bens e serviços 
em até US$ 200.000.  

Os principais contratos realizados pela UN/DP às missões de campo são nas áreas de 
abastecimento, alimentos e serviços de restauração; comunicação e equipamentos de 
informática, bem como os serviços de fretamento de aviões.  

Em contrapartida, as aquisições locais realizadas pelas missões representam uma 
parcela substancial da contratação de bens e serviços originários das referidas missões, 
tais como: sistemas de purificação de água, hospitais de campanha, edifícios de 
escritórios e habitação, equipamento médico, engenharia e equipamentos e material 
de construção, geradores, guindastes, equipamentos móveis, limpadores de minas, 
equipamentos de segurança, combustíveis (gasolina, óleo, lubrificantes), produtos 
farmacêuticos, móveis, produtos de limpeza, artigos de papelaria, garrafas de água, 
remoção de lixo e muitos outros produtos e serviços. 

Após a recepção da documentação específica da UN/DP, os pedidos serão avaliados e 
todos os candidatos informados dos resultados. Os critérios para inscrição incluem a 
relevância dos bens e serviços das Nações Unidas, bem como as necessidades da 
experiência internacional de negócios, o respeito às normas internacionais de 
qualidade e gestão, assim como da estabilidade financeira da empresa.  



As propostas são obtidas por meio de um processo competitivo2, divididos em três 
tipos:  

Pedido de Cotação (Request for Quotation -RFQ): é um convite informal para 
apresentação de uma citação, geralmente associada com as exigências que um valor 
de aquisição de até US$ 30.000, cujas especificações, condições e outros eventuais 
termos são solicitados. A escolha é feita pelo melhor preço, ou seja, o mais baixo, 
conquanto contemplam as especificações técnicas solicitadas.  

Convite para Lance (Invitation to Bid - ITB): é um convite formal para apresentar uma 
oferta pública de aquisição, geralmente associada com as exigências claras e bem 
definidas, com um valor estimado de aquisição de mais de US$ 30.000. Normalmente, 
o preço é o único determinante na tomada de decisão. Quando todos os critérios 
técnicos são cumpridos, a adjudicação é feita ao proponente que apresentar a 
proposta com o valor mais baixo.  

Pedido de Proposta (Request for Proposal - RFP): é um pedido formal para apresentar 
uma proposta, geralmente associada com os requisitos de obras e serviços, que não 
pode ser claramente definida ou concisa, com um valor estimado aquisição de mais de 
$ 30.000. O preço é apenas um dos vários fatores que incluem os critérios de 
avaliação, determinado antes que o RFP seja liberado. A escolha é feita ao licitante 
melhor qualificado, cuja proposta esteja em conformidade com os requisitos 
estabelecidos na solicitação, assim como a apresentação de todos documentos. 

Os principais bens e serviços adquiridos pela UN/DP são: transporte aéreo, 
combustíveis, veículos, peças e equipamentos de transporte, equipamentos de 
telecomunicações, alimentação, rações, geradores, aparelhos elétricos; componentes 
eletrônicos, ferramentas, hardware, serviços de frete e entrega, serviços de 
manutenção de equipamentos, serviços de arquitetura, engenharia e construção e 
manutenção, gestão predial , serviços de viagens, aluguel, serviços de inspeção, 
serviços de limpeza e saneamento. 



 
 
 

1
 “Field Administration and Logistics Division” (FALD) é responsável pelo planejamento, criação e 

manutenção das missões de paz, além de fornecer logística e suporte administrativo às missões de 
campo. A diferença entre os dois tipos de missões é que o primeira gera um considerável volume maior 
de requisitos em todo o sistema. É responsável também pela especificações técnicas para os bens e 
serviços que requerem nas áreas de engenharia, compras, transportes, serviços eletrônicos e operações 
logísticas.  
 
2
 solicitação de documentos emitidos por UN/DP públicos para cumprir uma obrigação. Embora cada um 

dos documentos referidos a seguir contém as informações necessárias para apresentar uma proposta 
adequada, que irão variar de acordo com a natureza da obrigação e valor monetário estimado Todos 
solicitação para fornecer documentos normalmente genéricos especificações. 


