
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014 

 

 

Objeto: Convocação de empresas de ensino de idiomas com a finalidade de apresentar, sem 

ônus, um relatório contendo as principais condições para uma eventual e futura prestação 

de serviços de cursos de idiomas para os servidores e funcionários da Cidade 

Administrativa. 

RECIBO 

 

A Empresa__________________________________________________ CNPJ n°. 

__________________________, retirou Edital de chamamento público nº. 

_________________/_______ e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a 

esclarecimentos pelo e-mail: __________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À INTENDÊNCIA 

PELO E-MAIL: COMPRASCA@PLANEJAMENTO.MG.GOV.BR 

  

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2014 

1. PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Intendência da Cidade 

Administrativa, realizará um chamamento público para convocação de empresas de ensino 

de idiomas com a finalidade de apresentar, sem ônus, um relatório contendo as principais 

condições para uma eventual e futura prestação de serviços de cursos de idiomas para os 

servidores e funcionários da Cidade Administrativa. 

2. OBJETIVO 

2.1 - O objetivo do presente edital de chamamento é dar oportunidade a quantas empresas 

de idiomas se mostrarem interessadas a possibilidade de apresentarem as suas condições 

básicas de viabilidade de implantação de cursos de idiomas nas dependências da Cidade 

Administrativa, e munir a administração de propostas comerciais contendo um relatório 

preliminar e propostas de preços que embasem uma eventual, possível e futura licitação, se 

for o caso. 

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao edital de chamamento público poderão 

ser realizados por qualquer pessoa e deverão ser enviados à Intendência até o 10º (décimo) 

dia após a publicação do aviso do Edital.  

3.2 - Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Intendência, por escrito, 

por meio do e-mail comprasca@planejamento.mg.gov.br. 

3.3 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 

(CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa 

jurídica, ou CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço 

completo, telefone, fax e e-mail). 

3.4 - Os esclarecimentos serão prestados pela Intendência, por escrito, por meio de e-mail 

àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 
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3.5 - Os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados 

pela Intendência no Portal de Compras por meio do endereço 

http://www.compras.mg.gov.br até a data de 11/09/2014. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1   Poderão participar do presente chamamento público “pessoas jurídicas” legalmente 

autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto deste chamamento público, que 

atendam a todas as exigências contidas neste Edital. 

4.2   É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um candidato no 

presente chamamento público. 

4.3   O participante arcará integralmente com todos os custos decorrentes de sua 

participação neste chamamento público. 

4.4   A participação no processo de chamamento implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

5.1 Toda a documentação abaixo exigida deverá ser enviada para o e-mail 

comprasca@planejamento.mg.gov.br nos prazos estabelecidos pelo cronograma do 

chamamento público – Anexo III: 

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda - CNPJ; 

5.1.2 Documento de identificação, com foto, do representante da empresa 

participante responsável pelas informações prestadas; 

5.1.3 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações 

posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou 

cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de 

documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

5.1.4 Relatório de condições comerciais a que diz respeito o item 6 deste 

Edital. 

http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:comprasca@planejamento.mg.gov.br
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6. DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS 

6.1  Um relatório contendo as condições comerciais para a implantação de cursos de línguas 

nas dependências da Cidade Administrativa por empresas de ensino de idiomas deverá 

ser enviado para o e-mail comprasca@planejamento.mg.gov.br até o dia 22/09/2014 e 

deverá considerar no mínimo: 

6.1.1 Os cursos mínimos a serem oferecidos são das línguas inglesa e 

espanhola; 

6.1.2 A empresa devera oferecer cursos personalizados; 

6.1.3 As aulas serão ministradas na Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo de Almeida Neves, no endereço Rodovia Prefeito Américo 

Gianetti, 4.001 e 4.143 - Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – 

CEP 31.630-901; 

6.1.4 Para prestação dos serviços, serão disponibilizadas salas fechadas com 

uma mesa de 1,20m x 2,40m, e 10 cadeiras em cada sala; 

6.1.5 A empresa não arcará com as despesas de água, energia elétrica, esgoto, 

limpeza e segurança do espaço a ser utilizado; 

6.1.6 Será disponibilizado à empresa um local para armazenagem de 

materiais e equipamentos; 

6.1.7 Os serviços deverão ser prestados entre 07h00 e 10h00, 12h00 e 13h00, 

16h00 e 19h00 horas, de segunda a sexta-feira; 

6.1.8 Não serão fornecidos equipamentos e/ou materiais necessários à 

execução do serviço. 

6.1.9 O relatório deverá conter, no mínimo, as informações requeridas abaixo 

e as respostas às questões apresentadas. 

6.1.9.1 Ano de fundação da empresa; 

6.1.9.2 Número e cinco exemplos de instituições privadas em que já 

ministrou cursos “in company”, se for o caso; 

6.1.9.3 Número e cinco exemplos de instituições públicas em que já 

ministrou cursos “in company”, se for o caso; 

6.1.9.4 Percentual de professores contratados que estão cursando ou 

são formados em letras com habilitação na língua que 

lecionam; 

mailto:comprasca@planejamento.mg.gov.br
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6.1.9.5 Percentual de professores contratados que possuem 

certificado de proficiência nos testes reconhecidos pelo 

mercado como TOEFL, TOEIC e os testes da Universidade 

de Cambridge, dentre outros, com nota mínima C1, pelo 

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas; 

6.1.9.6 Percentual de professores contratados com pelo menos 6 

meses de experiência comprovados no ensino do idioma que 

leciona; 

6.1.9.7 Periodicidade usual de pagamento por parte dos alunos; 

6.1.9.8 Preço a ser cobrado por hora/aula; 

6.1.9.9 Tempo, em minutos, da hora/aula ofertada; 

6.1.9.10 Desconto concedido em caso de planos de pagamento 

semestral, se aplicável; 

6.1.9.11 Número mínimo de alunos por turma; 

6.1.9.12 Número máximo de alunos por turma; 

6.1.9.13 Número mínimo de turmas e de alunos nesta turma 

necessários para viabilidade do negócio; 

6.1.9.14 Duração ideal das aulas, em quantidade de horas/aula; 

6.1.9.15 Periodicidade ideal das aulas; 

6.1.9.16 Outras línguas que podem vir a ser ofertadas pela 

empresa, além do inglês e do espanhol; 

6.1.9.17 Diferença percentual entre o preço da mensalidade de 

cursos de inglês/espanhol e o preço da mensalidade de outras 

línguas, se aplicável; 

6.1.9.18 Endereço da unidade da empresa mais próxima à 

Cidade Administrativa; 

6.1.9.19 Valor máximo, por sala e por hora/aula, que a 

empresa estaria disposta a pagar à Intendência pela utilização 

das salas; 

6.1.9.20 Quais são os livros didáticos utilizados pela empresa? 

Próprios e personalizados ou adquiridos de editoras? 

6.1.9.21 A empresa desenvolve atividades culturais para os 

alunos? Se sim, quais os tipos de atividades e periodicidade? 
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6.1.9.22 A empresa possui plataforma online de ensino? Se 

sim, com ou sem tutoria? 

6.1.9.23 A empresa possui algum programa de treinamento 

e/ou capacitação dos seus professores? Se sim, explique 

como é e qual a periodicidade. 

6.1.9.24 A empresa concede bolsas de estudos a cada quantas 

matrículas? Ou qual outro critério para concessão de bolsas 

de estudo? 

6.1.9.25 A empresa presta serviço de monitoria para aqueles 

alunos que perdem aulas, sem ônus? A empresa presta 

serviço de monitoria independentemente de ter o aluno 

perdido aula? 

6.1.9.26 A empresa realiza teste de nivelamento para alocar os 

alunos nas turmas adequadas de acordo com o seu nível de 

conhecimento? 

6.1.9.27 A empresa emite boletim com as notas dos alunos? Se 

sim, impresso ou online? 

6.1.9.28 Os professores da empresa lecionam o curso no 

idioma que está sendo estudado? 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O objetivo do presente chamamento público não é apontar um vencedor, mas sim 

possibilitar que a Administração analise, munida das informações encaminhadas, 

possíveis alternativas para uma eventual oferta de cursos de línguas nas dependências da 

Cidade Administrativa; 

7.2 Não haverá qualquer forma de remuneração aos fornecedores que participarem do 

chamamento público. 

7.3  Não haverá vinculação deste Edital com eventuais licitações que venham a tratar deste 

objeto, no todo ou em parte. 
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7.4 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br ou 

poderá ser obtido na Intendência da Cidade Administrativa, situada na Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, 4001, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, mediante 

pagamento de R$ 0,10 (dez centavos), para cobrir os custos com sua reprodução, e 

será fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento do documento 

de arrecadação estadual, devidamente autenticado por banco credenciado pelo Estado 

de Minas Gerais para receber tal pagamento. 

7.5 Ao enviar os documentos solicitados, a empresa estará aceitando todas as regras do 

presente Edital de chamamento público; 

7.6 As informações enviadas poderão ser utilizadas pela Intendência da Cidade 

Administrativa para subsidiar a confecção de termo de referência de uma eventual 

licitação para contratação dos serviços ou concessão de espaço; 

7.7 A Intendência da Cidade Administrativa não divulgará os relatórios recebidos, ou 

ainda as informações neles contidas, exceto informações gerais de compilação de 

dados que não identificarão individualmente os respondentes. 

7.8 Este edital possui 10 páginas numeradas, sendo: 

7.8.1 Índice do Edital: página 02;  

7.8.2 Condições do Chamamento Público: páginas 03 a 08; 

7.8.3 Anexo I – Cronograma do Chamamento Público: página 09. 

 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2014. 

 

Kênnya Kreppel Dias Duarte 

Intendente da Cidade Administrativa 

 

 

  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

Cidade Administrativa – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, n. 4001 – Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG Prédio Gerais – Cep 31.630-901 

 

9 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Cronograma: 

 

Dia 22/08/2014 – Publicação do Diário Oficial. 

Dia 01/09/2014 – Prazo para pedidos de esclarecimento a que diz respeito o item 3.1. 

Dia 11/09/2014 – Prazo para respostas dos pedidos de esclarecimento a que diz respeito o 

item 3.5. 

Dia 22/09/2014 – Prazo máximo para envio do relatório de condições comerciais. 

 


