
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
PROJETO BRA/11/009 
 
 

SOLITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
JOF-0234/2017  

 
1. O Projeto PNUD BRA/11/009 foi construído tendo como parâmetros os novos desafios do 

“Plano Brasil Sem Miséria” lançado no primeiro ano do governo da presidente Dilma 
Rousseff, em 2011. Esse plano visa intensificar os esforços de diversas políticas públicas 
para que elas alcancem os objetivos que a estratégia do Programa Fome Zero não 
conseguiu alcançar, a saber, os extremamente pobres (com renda per capita de até 70 reais 
mensais)..  

 
2. Esse projeto visa desenvolver dentro da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário (SAF/SEAD) um método para realização de um trabalho onde a 
tendência mundial do turismo vivencial permita o desenvolvimento das capacidades da 
agricultura familiar com suas características regionais, em especial quanto ao tema da 
gastronomia.  

 
3. Serão contratados serviços de elaboração do projeto de roteiros gastronômicos da 

agricultura familiar cujo objetivo será a ampliação e diversificação dos produtos turísticos 
do Brasil, em cada uma das cinco regiões do país, através da criação de roteiros 
gastronômicos baseados no turismo vivencial, ampliando a oportunidade de 
comercialização dos agricultores familiares regionais.  

 
4. Os serviços acima descritos deverão ser realizados em âmbito nacional, devendo ser 

elaborado 01 (um) roteiro por região do país que incluirá a participação mínima de 100 
agricultores por região, e abrangerá:  

 Levantamento de informações sobre comunidades, associações de agricultores 
familiares que representem identidade de sua região com potencial para serem 
incluídas no programa de turismo gastronômico e identificar agentes e serviços 
potenciais para interagirem com os produtores; 

 Elaboração de projeto para implantação dos roteiros gastronômicos da agricultura 
familiar nos empreendimentos trabalhados; 

 Mobilização e sensibilização das famílias, associações e de equipamentos e serviços da 
cadeia produtiva ligada a gastronomia; 

 Debate junto aos Departamentos e Coordenações, suas atividades e formas de atuação 
articulada. 

 
5. A empresa contratada para os serviços deverá apresentar os seguintes produtos: 

 PRODUTO 1:  Documento contendo relatório das identidades gastronômicas e 
respectivos produtos e produções com identificação de 3 produtos e serviços da 
agricultura familiar por região do país identificados com a cultura regional com o 
número de pessoas/estabelecimentos identificados e de equipamentos turísticos de 
gastronomia, personagens, receitas e eventos/atrações existentes. 

 PRODUTO 2: Documento contendo projeto para desenvolvimento de roteiros 
gastronômicos da agricultura familiar, incluindo a apresentação de dados estatísticos e 
informações, ações estruturadoras, cronograma físico e orçamentação. Nesse projeto 
deve constar proposições de capacitação, desenvolvimento de marcas, certificação de 



produtos e implantação de roteiros turísticos gastronômicos, bem como eventos e 
material para divulgação.  

 PRODUTO 3: Documento contendo informações e proposta dos espaços turístico-
gastronômicos para a disponibilização dos produtos da agricultura familiar. Neste 
projeto deve constar proposta de mobilização através de oficinas dos agricultores 
familiares regionais nas rotas identificadas para incentivar a produção de valor agregado 
para atender esta demanda.  

 PRODUTO 4: Documento contendo um projeto para a realização de seminários, um em 
cada uma das cincos regiões do Brasil, debatendo o diagnóstico realizado e 
apresentando propostas para discutir junto à sociedade, oportunizando novos 
mercados para a Agricultura Familiar.  

 
6. Os trabalhos deverão ser executados no prazo máximo de 180 dias.  

 
7. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do Projeto 

BRA/11/009, convida empresas/instituições especializadas a apresentar Manifestação de 
Interesse para realizar os serviços descritos.  

 

8. As instituições interessadas deverão apresentar a Manifestação de Interesse até às 18:00h 
do dia 03/07/2017 com correspondência oficial emitida em papel timbrado da entidade, 
devidamente assinada pelo representante legal, expressando interesse em realizar os 
serviços em questão, assim como fornecendo  as informações/portfólio que demonstrem 
suas qualificações para fornecer os serviços pretendidos pelo Projeto.  

 

9. As empresas/instituições deverão enviar sua manifestação de interesse em português para 
o endereço: SEN Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 - Setor de Embaixadas Norte – Brasília, 
DF - CEP 70800-400 ou através do correio eletrônico licitacoes.jof@un.org.br endereçando 
aos cuidados da JOF – Joint Operations Facility, com referência à “Manifestação de 
Interesse JOF-0234/2017”.  
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