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O conteúdo deste texto é de responsabilidade do Programa Mundial de 
Alimentos (World Food Programme) das Nações Unidas. Trata-se, entretanto, 
de uma tradução livre e não oficial. O original, em inglês, pode ser encontrado 
no seguinte endereço: http://www.wfp.org/procurement/business
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 Programa Mundial de Alimentos

COMO MANTER RELAÇÕES COMERCIAIS COM O PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS DAS NAÇÕES UNIDAS

Este é o nosso convite para que grandes e pequenas empresas tenham 
mais informações sobre diversas oportunidades contratuais disponíveis junto 
à maior agência de ajuda humanitária do mundo - o Programa Mundial de 
Alimentos (PMA).

Introdução

Desejamos tornar mais fácil para sua grande ou pequena empresa manter 
relações comerciais com nossas unidades responsáveis por compras 
e contratos envolvendo alimentos ou outros produtos e, para esse fim, 
elaboramos este guia para explicar como a sua empresa pode nos oferecer 
seus produtos, bens e serviços - ele oferece informações sobre o que 
compramos, sobre como compramos e sobre como selecionamos nossos 
fornecedores e o que esperamos deles.

Como em qualquer outro mercado competitivo, sua empresa só pode ser bem 
sucedida nessas relações se tiver um conhecimento abrangente da nossa 
efetiva demanda e das condições que desejamos que nossos fornecedores 
observem.

Resumidamente, nossa política de compras foi concebida para ajudar a sua 
empresa a satisfazer objetivos de projetos de ajuda alimentar humanitária 
mediante a compra de mercadorias, bens e serviços adequados em bases 
competitivas, com uma boa relação custo-benefício e em tempo hábil em 
mercados locais, regionais e internacionais.

Nesse processo, esperamos que nossos parceiros comerciais abracem 
nossas políticas éticas de justiça e transparência. Alimentar pessoas em 
situação de pobreza que passam fome no mundo não representa apenas 
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mais uma oportunidade comercial - trata-se de uma questão muito séria e 
vital de aliviar o sofrimento de pessoas.

COMO MANTER RELAÇÕES COMERCIAIS COM O PMA informa 
fornecedores em potencial sobre o processo de triagem adotado por nossas 
unidades responsáveis pela compra de alimentos e bens e pela contratação 
de serviços para identificar, seletivamente, empresas que podem ser incluídas 
no nosso Cadastro de Fornecedores Registrados (Registered Supplier 
Roster). O guia procura esclarecer os procedimentos adotados por nossas 
unidades de compras e contratos para estabelecer relações comerciais 
apenas com os melhores fornecedores do mundo.

Se você acredita que a sua empresa poderia ter interesse em atender o 
PMA, prossiga na leitura deste guia para verificar se ela se enquadra no perfil 
esperado. Após lê-lo na íntegra, você saberá mais a nosso respeito e terá 
uma ideia mais clara das possibilidades comerciais que o Programa Mundial 
de Alimentos oferece.

Feito isso, basta seguir as formalidades de registro e dar um grande passo 
no sentido de se tornar um parceiro comercial importante em nosso esforço 
global para evitar crises humanitárias em muitas partes do mundo.

Quem somos

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas foi estabelecido em 
1963 e é, atualmente, a maior organização de ajuda alimentar humanitária 
internacional, com escritórios em mais de 80 países em todo mundo. O 
mandato do Programa Mundial de Alimentos, que reflete o princípio da 
universalidade, é o seguinte:

Usar a ajuda alimentar humanitária para apoiar o desenvolvimento 
econômico e social;

Satisfazer necessidades de refugiados em termos de alimentos e 
outras necessidades alimentares emergenciais, cuidando da logística 
necessária para esse fim; e

Promover a segurança alimentar mundial em conformidade com as 
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recomendações da Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação.

As políticas e estratégias essenciais que regem as atividades do PMA 
consistem na oferta de ajuda alimentar humanitária: 

Para salvar vidas em situações de emergência envolvendo refugiados 
e em outras emergências alimentares;

Para melhorar a nutrição e a qualidade de vida das pessoas mais 
vulneráveis do mundo em momentos críticos de suas vidas; e

Para ajudar a desenvolver ativos e a auto-suficiência de pessoas e 
comunidades em situação de pobreza, particularmente por meio de 
programas de trabalho intensivos em mão-de-obra.

Embora a maioria das nossas atividades seja diretamente implementada 
no campo por meio de pessoal lotado em países aos quais prestamos 
assistência, também trabalhamos em regime de estreita cooperação com 
governos, organizações não-governamentais (ONG) e outros órgãos das 
Nações Unidas.

Para alcanças nossas metas, precisamos comprar alimentos e bens 
e contratar serviços, além de providenciar o transporte dos bens que 
compramos (do ponto de venda até os pontos finais de distribuição).

Na sede do PMA em Roma, as atividades de compras de alimentos ficam 
a cargo do Departamento de Compras de Alimentos (Food Procurement 
Branch) e as de compras de bens e a contratação de serviços são da 
responsabilidade do Departamento de Compra de Bens e Contratação de 
Serviços (Goods and Services Procurement Branch). Nossa Divisão de 
Transportes é responsável pela contratação de serviços de transportes 
terrestres, marítimos e aéreos. No campo, nossos escritórios nos diferentes 
países também desempenham um papel importante nos níveis local e 
regional, nas nossas atividades de compra e na prestação de serviços de 
logística para que as pessoas que precisam da nossa assistência possam ser 
alcançadas.
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O QUE COMPRAMOS

Quantidade Total de Alimentos Comprados em 2009 = 2.605.412 
milhões de toneladas; Valor Total US $ 965,2 milhões

As Compras de Bens e a Contratação de Serviços em 2009 totalizaram 
US$ 408 milhões

Dez Principais Itens Comprados e Contratados em 2009
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Guia de Compras e Contratação para Fornecedores
Como solicitar inclusão no Cadastro de Fornecedores 
Registrados do PMA

Se a sua empresa fabricar ou vender quaisquer dos alimentos, bens ou 
serviços indicados nos gráficos mostrados na página 4, você pode apresentar 
uma solicitação de inclusão no Cadastro de Fornecedores Registrados do 
PMA. As solicitações de inclusão nesse cadastro devem ser apresentadas 
por meio do Mercado Global das Nações Unidas (UNGM), que é um portal no 
qual fornecedores que desejam manter relações comerciais com as Nações 
Unidas solicitam seu registro para esse fim. Sua solicitação de registro pode 
ser apresentada ao UNGM no seguinte endereço na internet: www.ungm.org

Preencha a Seção New Supplier Registration (Registro de Novo Fornecedor). 
Feito isso, você será levado por uma série de etapas nas quais apresentará 
informações específicas sobre a sua empresa. Somente formulários de 
registro plenamente preenchidos para os quais a mensagem Submitted 
(Encaminhado) apareça serão analisados.

Nossa Comissão de Gestão de Fornecedores (Vendor Management 
Committee) avaliará seus formulários de perfil de fornecedor preenchidos 
e seu registro on-line. Se a comissão emitir recomendações nesse sentido, 
referências comerciais serão contatadas. Subsequentemente, você será 
mantido informado sobre o processamento da sua solicitação de registro 
por meio do UNGM. Em decorrência do número elevado de fornecedores 
interessados e do nosso objetivo de identificar os melhores fornecedores 
possíveis, esse processo pode ser longo e extremamente seletivo. Uma 
vez que frequentemente atuamos em situações emergenciais complexas, 
precisamos contar com uma cadeia de abastecimento sólida, com fornecedores 
confiáveis e de boa reputação - não há espaço para tentativa e erro.

(Se tiver algum problema para fazer seu registro no UNGM, envie um e-mail 
para food.procurement@pma.org para obter esclarecimentos sobre questões 
relacionadas a alimentos; ou para feso.procurement@pma.org para obter 
esclarecimentos sobre questões não relacionadas a alimentos e sobre a 
contratação de serviços).

Se desejar participar de licitações promovidas por um Escritório do PMA 
para a compra de alimentos em um determinado país, entre em contato com 
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o escritório em questão diretamente (informações de contato podem ser 
encontradas no nosso site na Internet, www.pma.org).

Obs.: O PMA se reserva o direito de postar detalhes sobre o resultado de 
licitações no site do PMA na Internet (www.pma.org), inclusive detalhes como 
o nome de empresas vencedoras e o valor dos respectivos contratos.

O que o registro no Cadastro de Fornecedores do PMA possibilita?

Uma vez registrados, fornecedores em potencial são qualificados para participar 
de licitações quando o PMA os considera competitivos nas mercadorias, bens 
e serviços que oferecem e em termos dos portos de descarga/locais de entrega 
final dos bens e serviços a serem adquiridos/contratados.

O registro é um requisito para receber cartas-convite para participar de licitações

É necessário que um fornecedor esteja registrado no Cadastro de 
Fornecedores Registrados do PMA para receber seus editais de licitações e 
para que suas propostas possam ser consideradas válidas.

O registro de um fornecedor não significa, necessariamente, que ele será 
convidado para participar de todas as licitações do PMA

Significa que uma empresa fica registrada em nosso banco de dados de 
fornecedores em potencial de mercadorias, bens e serviços especificados.

O registro não é permanente

O PMA se reserva o direito de excluir um fornecedor de seu banco de dados 
se ele apresentar um baixo desempenho, não responder a cartas-convite ou 
apresentar propostas não competitivas.

Licitações por meio eletrônico (e-tendering)

O PMA usa licitações eletrônicas via e-mail. Fornecedores registrados 
recebem instruções para participar de licitações realizadas nessa modalidade.
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Diretrizes para registro e qualificação de fornecedores

Qualificação legal para assinar um contrato com as Nações Unidas.

□	Alimentos: Cereais, leguminosas, óleos comestíveis e/ou alimentos 
processados (como farinha de trigo, alimentos compostos e biscoitos 
energéticos) devem ser os principais produtos da sua empresa.

□	Os bens e serviços oferecidos são do interesse de projetos e programas 
do PMA e/ou a empresa apresenta a competência profissional e técnica 
necessária para oferecê-los

□	Bens e serviços: Capacidade de cuidar da instalação, treinamento 
e serviços pós-vendas e/ou de manutenção em países nos quais os 
produtos serão usados

□	 Capacidade de enviar funcionários da empresa para locais de projetos 
(de bens e serviços) em tempo hábil

□	Capacidade de fornecer manuais técnicos, livretos com instruções e 
listas de peças de reposição no(s) idioma(s) necessário(s)

□	 A empresa tem pelo menos três anos de experiência como pessoa 
jurídica estabelecida

□	A empresa aceita os termos e condições gerais do PMA, inclusive seus 
termos para pagamentos (veja a seção seguinte)

□	A empresa apresentou pelo menos três referências comerciais

□	O registro no UNGM foi concluído na íntegra e todas as perguntas 
específicas do PMA foram respondidas (somente para alimentos)

Termos para pagamentos

Os termos gerais do PMA para pagamentos são os seguintes:
•	 Pagamento à vista contra a transferência eletrônica de documentos 
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de embarque dentro de um prazo de 4 dias contados da data de 
apresentação dos documentos necessários para a compra de 
alimentos.
•	 Pagamento por transferência bancária dentro de um prazo de 30 
dias contados da data de recebimento dos documentos indicados na 
ordem de compra em Roma ou do recebimento dos bens no destino 
para bens e serviços. O PMA pode considerar períodos mais curto 
se houver descontos para pagamentos em um prazo menor.
•	 O PMA não aceita solicitações de cartas de crédito, pagamentos 
adiantados ou transferências de pagamentos para terceiros.

Solicitações de propostas - processo licitatório

Geralmente, alimentos são comprados por meio de um processo licitatório e, 
devido ao grande volume de compras, as solicitações de propostas (RFQ - 
requests for quotations) são regularmente emitidas pela sede em Roma e/ou 
pelos Escritórios Regionais/Escritórios do PMA nos diferentes países. Essas 
solicitações são enviadas a uma lista reduzida de proponentes. A observância 
dos termos e condições estabelecidos para as licitações é crucial para um 
processo exitoso.

Contratos de Longo Prazo (Bens e Serviços)

Como parte da estratégia adotada pelo PMA para racionalizar compras 
frequentes de itens que não sejam alimentos, o Departamento de Compra de 
Bens e Contratação de Serviços (Goods and Services Procurement Branch) 
estabeleceu alguns contratos de longo prazo (Long Term Agreements - LTA). 
Embora os acordos sejam estabelecidos em Roma, seus principais usuários 
são os escritórios do programa em diferentes países, que encomendam os 
bens e serviços diretamente de seus fornecedores. Atualmente, contratos 
de longo prazo estão em vigor para equipamentos de telecomunicações, 
combustíveis, materiais de escritório e alguns serviços necessários na 
sede. Esses contratos reduziram consideravelmente o tempo de espera e 
promoveram alianças estratégicas na cadeia de abastecimento.

As principais características dos contratos de longo prazo do PMA são as 
seguintes:
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•	 Os contratos não garantem entregas mínimas ou máximas durante o 
seu prazo de vigência e obrigam o fornecedor a manter em estoque 
determinados volumes acordados para entrega. Informações 
históricas indicativas de compras efetuadas em anos anteriores são 
fornecidas nos documentos das licitações. Para reduzir os níveis dos 
estoques e, portanto, os custos fixos de estoques operacionais de 
emergência, os contratos de longo prazo incluirão, cada vez mais, 
disposições relativas à gestão dos inventários dos fornecedores.

•	 Os contratos não são exclusivos. Na eventualidade de um fornecedor 
não conseguir fornecer um determinado item dentro de um prazo 
exigido, o PMA recorrerá ao mercado para suprir suas necessidades.

•	 Em vista da tendência no sentido da contratação de produtos 
e serviços importantes por meio de contratos de longo prazo, é 
importante que fornecedores em potencial desses produtos e serviços 
expressem, precoce e ativamente, seu interesse em participar de 
processos de licitação para esses contratos. Nos próximos anos, os 
contratos de longo prazo se tornarão cada vez mais importantes nos 
processos internacionais de compras e contratações do PMA.

Entrega de Bens e Prestação de Serviços

Compras de alimentos - O cumprimento de prazos é um requisito 
fundamental previsto nos contratos com o PMA. Os fornecedores 
devem observar os prazos previstos nesses contratos estritamente. 
Qualquer inobservância desse requisito vital permitirá que o PMA 
denuncie um contrato. Os documentos licitatórios especificam 
os INCOTERMS (Termos de Comércio Internacional) que os 
fornecedores devem observar em suas propostas. Tipicamente, o 
PMA solicita termos FOB, CFR, DDU ou FCA.

Bens e Serviços - Compras de itens que não sejam alimentos são 
tipicamente realizadas em termos DDU se forem destinados para 
entrega na sede ou comprados localmente. Compras internacionais, 
despachadas ou para serem efetuadas por um escritório do PMA 
em um país, são normalmente regidas por termos CIP ou CIF. Os 
pagamentos por itens  que não sejam alimentos são geralmente 
efetuados dentro de um prazo de 30 dias contados da data de 
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apresentação dos respectivos documentos ou da entrega desses 
itens, dependendo dos termos de entrega contratados.

Acondicionamento

Alimentos: O PMA compra cereais a granel ou em cargas fracionadas 
com sacos vazios/impressos acompanhando a carga. Dependendo da 
especificação da mercadoria em questão, alimentos processados devem ser 
acondicionados em sacos ou latas de tamanho padronizado. As marcações 
dos sacos são especificadas em cada documento licitatório, mas espera-
se que o fornecedor possa garantir a observância das especificações 
estabelecidas para as marcações dos sacos (que envolvem, frequentemente, 
cores múltiplas, logotipos e texto)

Bens: Bens frequentemente precisam ser entregues em algumas das partes 
mais remotas do mundo. O transporte de bens para essas áreas exige que 
eles sejam acondicionados em invólucros resistentes, já que, em muitos 
casos, eles são descarregados em portos inadequadamente equipados e 
posteriormente encaminhados para diferentes destinos em trens, caminhões, 
barcos, etc. A infraestrutura dos transportes em muitas das áreas nas quais 
o PMA atua é, na melhor das hipóteses, rudimentar. É importante que os 
fornecedores considerem adequadamente que embora os bens que saem de 
suas instalações sejam inicialmente transportados por via aérea ou marítima 
em contêineres, seu transporte para os destinos finais pode envolver meios 
consideravelmente menos seguros. O acondicionamento desses bens deve, 
portanto, levar em consideração todos os meios e vias de transporte usados 
até o seu destino final.

Além disso, esse acondicionamento deve ser capaz de proteger os bens de 
temperaturas extremas e da umidade. Recomenda-se que os fornecedores 
estabeleçam especificações adequadas para esse acondicionamento.

Inspeção de Bens

Para proteger o PMA do risco de bens que não satisfazem seus requisitos 
serem despachados para locais distantes nos quais podem ser rejeitados, o 
PMA pode designar uma empresa supervisora independente para inspecionar 
um pedido. Nesses casos, os custos da inspeção serão arcados pelo PMA 
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durante a produção dos bens ou antes de sua expedição. Se, no entanto, 
for necessário repetir uma inspeção em decorrência de alguma omissão ou 
falha de um fornecedor, os custos de uma segunda inspeção e os honorários 
da empresa supervisora para o mesmo pedido de compra serão diretamente 
cobrados do fornecedor. A inspeção deverá ser concluída dentro do prazo de 
entrega estabelecido na ordem de compra.

A inspeção pré-embarque será realizada por orientação do PMA e não afetará 
os direitos do programa de fazer uma inspeção final de todos os itens após 
sua entrega. Ela não impedirá a aplicação de qualquer reparação legal ou 
equitativa disponível ao PMA em decorrência do desempenho inadequado de 
um fornecedor no processamento de um pedido. Após um fornecedor aceitar 
um pedido, fica implícito que ele aceitou que os bens sejam inspecionados 
antes de sua entrega conforme o PMA considerar necessário. É importante 
salientar que uma inspeção pré-embarque não isentará um fornecedor de 
suas obrigações contratuais.

Entrega e Remessa

Na maioria dos contratos assinados com o PMA, os prazos são cruciais. Os 
fornecedores devem observar, estritamente, os prazos de entrega estipuladas 
em um contrato. Qualquer inobservância desse requisito vital permitirá que 
o PMA denuncie um contrato. O PMA se reserva o direito de deduzir danos 
apurados de uma fatura de um fornecedor que não tenha entregue seus 
bens nos prazos acordados ou os tenha entregue em quantidade inferior 
à acordada. Os detalhes das cláusulas relativas a danos apurados são 
notificados nos editais de licitações e incluídos nas ordens de compra.

Fornecedores de bens em atendimento a ordens CPT ou CFR devem 
informar oportunamente todos os detalhes relativos ao seu envio aos 
consignatários usando o formulário de embarque (Shipping Details Form) 
enviado pelo correio com a confirmação da ordem de compra. Fornecedores 
de mercadorias sob termos CFR serão solicitados a observar nossas 
especificações para transportes (em termos de tipo de embarcação, etc.) e 
receberão instruções específicas do nosso departamento responsável por 
essa área. Os consignatários serão informados sobre despachos de cargas 
acordados com uma empresa de transportes do PMA. Continua sendo da 
responsabilidade de um fornecedor cooperar e coordenar as entregas com a 

Livreto.indd   13 02/05/2011   10:07:58



14

empresa de transportes de acordo com os termos do respectivo contrato.

Isenções Fiscais

Alimentos, bens e serviços comprados pelo PMA são isentos de impostos 
e direitos aduaneiros. No entanto, em alguns casos raros, os governos 
destinatários podem cobrar impostos e direitos aduaneiros. Nesses casos, o 
PMA espera que o fornecedor entre em contato com o PMA imediatamente 
para determinar uma solução mutuamente aceitável.

Garantias

Alimentos: A qualidade e a quantidade de todas as ordens de compra de 
alimentos serão inspecionadas antes de sua expedição do país de origem. 
O PMA se reserva o direito de rejeitar alimentos cuja análise de qualidade 
indique que eles não satisfazem as especificações técnicas necessárias.

Bens e serviços: O PMA exige que seus fornecedores garantam, por escrito, 
que todos os produtos fornecidos em resposta a uma ordem de compra 
são novos e não foram usados anteriormente. Um vendedor deve também 
garantir por escrito que todos os produtos satisfazem plenamente todos os 
requisitos de uma ordem de compra e que amostras aprovadas, se houver, 
satisfazem o propósito em vista e não apresentam defeitos em termos de 
material, feitura e/ou desenho.

Alguma pergunta?

Você ainda acredita que sua empresa pode estar interessada em fornecer 
seus produtos e mercadorias ao PMA? Esperamos que este guia resumido 
tenha explicado adequadamente o que fazemos e como mantemos relações 
comerciais com fornecedores e o tenha ajudado a se decidir - mas se 
ainda não tiver certeza de que a sua empresa se qualificaria para trabalhar 
conosco, não hesitaremos em passar mais informações oportunas e práticas 
que possam ajudá-lo a esclarecer quaisquer dúvidas que porventura ainda 
tenha.
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