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Condições de compras no ACNUR
• O envio das ofertas deverá ser feito somente para
os endereços de e-mail informados no edital.
• O ACNUR não trabalha com o sistema de cotações
de produtos/serviços via e-commerce.
• Todos os fornecedors contratados deverão
submeter o formulário de cadastro do fornecedor.
• As condições de pagamento do ACNUR são após
entrega ou provisão satisfatória de bens ou serviços*.
• Empresas que queram fazer negócios com o ACNUR
deverão demostrar um mínimo de três (3) anos
de negócio*.

Contratos de Longo Prazo (Frame Agreements):
A adjudicação é feita através de processos abertos
e competitivos, resultando
em contratos não exclusivos nem vinculativos, com
preços fixados e válidos
durante toda a vigência.

*Excepções são possíveis em análise caso a caso.

Vantagens para os fornecedores

Privilégios e Imunidades do ACNUR:
Conforme Decreto n. 52.288, o Governo brasileiro reconhece o ACNUR como missão estrangeira
permanente, enquanto os artigos 15, inciso IV, e
161 do Decreto-Lei n. 37/1966, e 54, inciso XII, do
Decreto n. 7.212 / 2010, esclarecem os benefícios
fiscais concedidos à Organização.

Os processos de compras
e suprimentos nas Nações
Unidas se regem pelos
princípios seguintes:
• Equidade, integridade
e transparência
• Concorrência efetiva
• Melhor relação
custo-benefício
• Interesse das
Nações Unidas.

LANÇAMENTO
COMPETITIVO

AVALIAÇÃO
DE OFERTAS

Processos de compras
no ACNUR:
O ACNUR trabalha com uma
política de compras sustentável a qual beneficie o meio
ambiente, sociedade, mercado e economia locais.

Vantagens para o ACNUR

• Relacionamento comercial a
longo prazo
• Requisitos e qualidade
acordados previamente
• Eficiência e comunicação mais sólidos

• Melhor controle de qualidade
e padronização
• Não exclusivo
• Preços fixos e mais competitivos
• Prazo para entrega mais curtos

Existem três tipos de documentos de solicitação
emitidos pelo ACNUR que variam de acordo com a
natureza da exigência e o valor monetário estimado:
» Pedido de cotação: método mais usado para compras
abaixo de R$ 200.000, geralmente atribuído à oferta
tecnicamente aceitável de menor custo.
» Convite para Licitar: edital formal para compras de
maior valor, sendo necessária apresentação de oferta
técnica e financeira separadamente.
» Solicitação de Proposta: edital formal particularmente
destinado à aquisição de serviços complexos.

ADJUDICAÇÃO E
EMISSÃO DO CONTRATO

GERENCIAMENTO
DO CONTRATO

Código de Conduta do fornecedor
Os fornecedores interessados em fazer negócios com o ACNUR são obrigados a cumprir o
Código de Conduta do Fornecedor da ONU. O ACNUR não realiza compras com companhias envolvidas em:

1.

Venda ou manufatura
de minas antipessoais
ou qualquer de seus
componentes.

2.
Qualquer prática
inconsistente com os
direitos estabelecidos
na Convenção sobre os
Direitos da Criança.

3.

ACNUR tem uma política
de “tolerância zero” e não
aceita qualquer tipo de
presente ou oferta
de hospitalidade.

Todos os escritórios do ACNUR Brasil são vinculados a um
único CNPJ. Notas Fiscais emitidas para qualquer escritório
do ACNUR deverão ser vinculados ao único CNPJ, mesmo
se emitidas em estados fora do DF. Para efeitos de transporte, deverá ser emitida uma nota de simples remessas
usando o CNPJ de destino das mercadorias.
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