
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 25877/2014 
 

Apoio ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades negras 
tradicionais 

Projeto BRA/13/020 
 
1. O Brasil é um país profundamente marcado pelo racismo. Elemento estruturante da 

formação social brasileira, fundado na escravidão a que foram submetidos cerca de cinco 

milhões de africanos e africanas durante mais de 300 anos, entre o início da colonização e 

meados do século XIX. Nesse contexto, três grandes matrizes culturais – Yorùbá, Bantu e 

Ewé Fon – conseguiram preservar muito de suas cosmovisões, conhecimentos e 

tecnologias, tornando-os marcas indeléveis na história e no modo de ser e viver 

brasileiros. Essas matrizes culturais se re-elaboraram no processo de convivência e 

interação com as populações locais, dando origem a territórios tradicionais, com diversas 

denominações, de norte a sul do país e, atualmente, se reconhecem com povos tradicionais 

de matriz africana. Esses coletivos se caracterizam pela manutenção de um contínuo 

civilizatório africano no Brasil, constituindo territórios próprios marcados pela vivência 

comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços sociais, sendo uma importante 

referência de africanidade na sociedade brasileira.  No entanto, os reflexos do racismo para 

essas comunidades tradicionais tem várias consequências, um delas é a invisibilidade dos 

povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Tal fato se verifica na ausência de 

dados oficiais sobre essa parcela da população brasileira. Na perspectiva de dar 

visibilidade a esses povos e promover o acesso às politicas públicas, o Governo Federal 

vem realizando e fomentando mapeamentos socioeconômicos e culturais.   
 

 

2. O serviço objeto desta Manifestação de Interesse é a realização de mapeamento 

socioeconômico e cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no 

estado do Rio de Janeiro. Os princípios norteadores do trabalho são: protagonismo dos 

povos e comunidades tradicionais de matriz africana, Decreto 6.040/2007 que institui a 

Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e  

promoção ao acesso às politicas públicas. As principais etapas a serem cumpridas são:    (i)  

lançamento público do Mapeamento; (ii) formação de Comissão de Acompanhamento com 

lideranças tradicionais e gestores públicos ; (iii) formação da equipe de entrevistadores 

com pelo menos 50% de pessoas vinculadas às casas tradicionais ; (iv) Capacitação d@s 

entrevistador@s ;(v) pré teste e trabalho de campo; (vi) sistematização dos dados ; (vii) 

publicação dos dados impressa e eletrônica e (viii) devolutiva para as casas tradicionais 

que participaram do mapeamento. 
 

3. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD é a agência 

especializada que assessora a SEPPIR na execução do Programa e convida instituições 

públicas e privadas a apresentarem seu interesse em prestar os serviços solicitados. As 

instituições interessadas deverão apresentar portfólio/informação que indique que estão 

qualificadas para fornecer os serviços (descrição de trabalhos similares, experiência em 

condições similares, disponibilidade de pessoal que possua os conhecimentos pertinentes, 

dentre outras informações). As instituições poderão associar-se visando melhorar suas 

qualificações. 
 

 
4. As instituições interessadas deverão apresentar, até às 23hs do dia 11/07/2014 , em 

envelope lacrado ao PNUD, no endereço indicado a seguir, com o assunto “Projeto 

BRA/13/020 Manifestação de Interesse”, correspondência oficial emitida em papel 

timbrado da entidade, devidamente assinada pelo representante legal, expressando 



interesse em realizar os serviços em questão, assim como fornecendo informações que 

demonstrem suas qualificações para fornecer os serviços tais como as elencadas no item 

02 do presente documento 
 

5. As empresas/instituições deverão submeter suas manifestações de interesse em 

português para o  Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) Quadra 802, Conjunto C - 

Lote 17 CEP: 70800-400   Brasília-DF 

Manifestação de Interesse 25877/2014 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

A/C: Unidade de Compras 

Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 55 61 3038-9010 

Correio Eletrônico: pnudlicitacoes@undp.org Portal: https://www.undp.org.br/licitacoes 
 

Brasília, 27 de junho de 2014 

 

 


