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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – EMAP 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do 
Edital, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, com base nas informações prestadas 
pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) da EMAP, RESPOSTA AOS PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS feito pelas empresas INFINITY SERVICOS e MASTER CONSTRUÇÕES, sobre 
item do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – EMAP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para atividades 
administrativas na EMAP. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
 
QUESTIONAMENTO INFINITY SERVIÇOS  
“Vêm por meio deste, pedir esclarecimento, no que tange quais convenções coletivas se aplicarão aos 

cargos dispostos no certame. ” 

QUESTIONAMENTO MASTER 

“ Qual o acordo coletivo utilizado para a composição de custos?” 

 
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 

Submetidos os questionamentos ao conhecimento da área solicitante do objeto da licitação, a 

COGEP/EMAP manifestou-se da seguinte forma: 

 
“Em resposta aos questionamentos elaborados pelas empresas Infinity 
Serviços e Master Construções, em relação ao Pregão Eletrônico nº 037/2020, 
informamos que o enquadramento sindical dos profissionais terceirizados foi 
realizado com o SINCOMAM Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha 
Mercante e Afins e a atual empresa prestadora desses serviços, conforme 
informado às fls. 38 do edital. 
 
A título de esclarecimento, as empresas deverão observar, quando da 
elaboração de seus preços, o salário base e o valor referente aos demais 
direitos (benefícios), que faz parte do Anexo II-B do edital,  que não poderá 
ser inferior ao apresentado na planilha de composição de preço, sendo que 
o enquadramento sindical dar-se-á pela atividade preponderante da empresa. 

 
O Acordo Coletivo de Trabalho do SINCOMAM se encontra à disposição dos interessados no site 

da EMAP. 

 
São Luís/MA, 14 de dezembro de 2020. 

 
Maykon Froz Marques 

Pregoeiro da EMAP 


