PORTARIA Nº 8, DE 19 DE ABRIL DE 2013

Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pelas Portarias n° 17, de 27 de março de 2012, nº 36, de
26 de julho de 2012, n° 1, de 10 de janeiro de 2012, nº 19, de 09 de abril de 2012 e nº
11, de 29 de fevereiro de 2012 para as Unidades Federativas de Alagoas, Amazonas,
Amapá, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto no art. 5º do Decreto
1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de
abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos para a contratação de serviços de vigilância,
executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades
Federativas do Alagoas, Amazonas, Amapá, Goiás, Paraná e Santa Catarina conforme
Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pelas Portarias
n° 17, de 27 de março de 2012, nº 36, de 26 de julho de 2012, n° 1, de 10 de janeiro de
2012, nº 19, de 09 de abril de 2012 e nº 11, de 29 de fevereiro de 2012.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as condições
ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do
serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação. Existindo tais
condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu
valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontandose esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob
pena de desclassificação.

Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento
mantidas as condições efetivas da proposta.
Art.4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra (data do último acordo ou convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do encaminhamento
das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que poderá, inclusive, reduzi-los,
caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer
motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos acordos dissídios ou convenções
coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins
de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços, onde os
órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o registro atualizado dos
contratos firmados.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO P O S TO
Limite Máximo para Contratação dos Serviços/2013
UF

Posto 12x36h DIURNO

Posto 12x36h NOTURNO

Posto 44h SEMANAIS

AL
AM
AP
GO
PR
SC

R$ 5.552,31
R$ 6.640,04
R$ 6.513,27
R$ 6.706,47
R$ 9.215,75
R$ 7.315,92

R$ 7.144,57
R$ 8.251,84
R$ 8.069,64
R$ 8.329,63
R$ 10.440,55
R$ 9.143,85

R$ 2.933,67
R$ 3.524,90
R$ 3.539,53
R$ 3.486,77
R$ 4.840,87
R$ 3.853,48

OBS: Os valores referentes às Unidades Federativas do Amazonas e Alagoas Pará e Roraima foram
atualizados pela Portaria 15, de 26 de março de 2014.

OBS: Os valores referentes à Unidade Federativa de Santa Catarina foram atualizados pela Portaria 21,
de 01 de abril de 2014.

OBS: Os valores referentes à Unidade Federativa de Paraná foram atualizados pela Portaria 29, de 02 de
abril de 2014.

OBS: Os valores referentes à Unidade Federativa de Goiás foram atualizados pela Portaria 30, de 02 de
abril de 2014.

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE MARÇO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 4, de 14 de março de 2013 e Portaria n°
8, de 18 de abril de 2013 para as Unidades Federativas de Alagoas, Amazonas, Pará
e Roraima.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no art. 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades
Federativas de Alagoas, Amazonas, Pará e Roraima, conforme Anexo I desta Portaria,
em substituição aos valores limites publicados pela Portaria nº 4, de 14 de março de
2013 e Portaria nº 8, de 18 de abril de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.

Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o Órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes

dos

insumos

necessários

à

execução

do

serviço

(data

do

encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que poderá, inclusive, reduzi-los,
caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer
motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.

Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MP poderá disponibilizar no Portal de
Compras do Governo Federal - COMPRASNET, para fins de acompanhamento, os
preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG deverão manter o registro
atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade

da

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Federação

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

AL

5.688,58

6.389,87

6.779,04

7.589,44

2.921,14

3.310,49

AM

6.589,80

7.382,10

8.834,82

9.843,02

3.404,86

3.843,15

PA

7.113,56

7.943,33

9.148,90

10.178,85

3.699,48

4.160,66

RR

5.593,83

6.277,30

8.601,07

9.571,75

2.893,38

3.278,34

PORTARIA Nº 20, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em
substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 4, de 14 de março
de 2013 para a Unidade Federativa do Distrito Federal.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA,
conforme o disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no
artigo 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços
de vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados
por órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a
Unidade Federativa do Distrito Federal, conforme Anexo I desta Portaria, em
substituição aos valores limites publicados pela Portaria nº 4, de 14 de março
de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de
segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a
domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e
seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais
na execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a
contratação. Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços
das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor
limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto
deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a
repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas
os preços decorrentes de nova contratação ou renovação de contrato, tendo
em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, assegura aos
contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições efetivas da
proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem
acima dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para
se adequarem aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja

negociação resultar insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame
licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do último
Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão SLTI - MP, que
poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima
do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços
próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de
forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos
§ § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI - MP poderá disponibilizar no
COMPRASNET, para fins de acompanhamento, os preços praticados na
prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG
deverão manter o registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NAZARÉ LOPES BRETAS

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade
da Posto 12X36h DIURNO Posto 12X36 h NOTURNO
Federação
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
DF
11.023,82 12.194,93 12.168,73
13.444,75

Posto 44 h SEMANAIS
Mínimo
Máximo
5.734,97
6.369,71

PORTARIA Nº 21, DE 1º DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pelas Portarias nº 8, de 19 de abril de 2013, nº 4, de 14
de março de 2013, nº 15, de 2 de junho de 2013, nº 22, de 21 de agosto de 2013, nº
13, de 15 de maio de 2013 e nº 17 de 19 de julho de 2013, para as Unidades
Federativas de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA,
conforme o disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no art. 54
da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades
Federativas de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul e São Paulo e em substituição aos valores limites publicados pelas
Portarias nº 8, de 19 de abril de 2013, nº 4, de 14 de março de 2013, nº 15, de 2 de
junho de 2013, nº 22, de 21 de agosto de 2013, nº 13, de 15 de maio de 2013 e nº 17
de 19 de julho de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inc. XXI,
da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento
mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos
limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se
adequarem aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação
resultar insatisfatória, devendo o Órgão proceder a novo certame licitatório.

Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que poderá, inclusive, reduzi-los,
caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer
motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MP poderá disponibilizar no Portal de
Compras do Governo Federal - COMPRASNET, para fins de acompanhamento, os
preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG deverão manter o registro
atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NAZARÉ LOPES BRETAS

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
Unidade
Federação
SC
PE
ES
RN
RS
SP

da

Posto 12X36 h DIURNO
Mínimo
Máximo
7.370,47
8.249,28
6.169,95
6.902,16
7.502,91
8.333,05
6.773,29
7.639,80
7.743,64
8.655,72
8.284,70
9.222,22

Posto 12X36 h NOTURNO
Mínimo
Máximo
9.415,06
10.491,78
7.868,70
8.767,95
9.792,23
10.834,92
8.848,81
9.927,16
9.987,48
11.124,09
10.592,56
11.756,04

Posto 44 h SEMANAIS
Mínimo
Máximo
3792,95
4.267,37
3.227,34
3.636,46
3.891,97
4.344,98
3.375,71
3.842,02
3.984,55
4.476,37
4.263,18
4.766,55

PORTARIA Nº 26, DE 1º DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013 para a
Unidade Federativa do Ceará.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa do Ceará, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão SLTI - MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI - MP poderá disponibilizar no
COMPRASNET, para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação
destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o
registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade
Federação
CE

da

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo
6.527,76

Mínimo
8.562,79

Mínimo
3.355,94

Máximo
7.294,77

Máximo
9.523,20

Máximo
3.779,29

PORTARIA Nº 29, DE 2 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 8, de 19 de abril de 2013 para a
Unidade Federativa do Paraná.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa do Paraná, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 8, de 19 de abril de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins
de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços, onde os
órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o registro atualizado dos
contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade da
Federação
PR

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo
9.138,60

Mínimo
10.526,88

Mínimo
4.696,64

Máximo
10.156,44

Máximo
11.678,25

Máximo
5.242,35

PORTARIA Nº 30, DE 2 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pelas Portarias nº 13, de 15 de maio de 2013, para
Minas Gerais, Portaria nº 4, de 14 de março de 2013, para Mato Grosso e nº 8, de 19
de abril de 2013, para Goiás.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no art. 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades
Federativas de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, em substituição aos valores
limites publicados pelas Portarias nº 13, de 15 de maio de 2013, e Portaria nº 4, de 14
de março de 2013 e nº 8, de 19 de abril de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inc. XXI,
da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento
mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o Órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos

decorrentes dos insumos necessários
encaminhamento das propostas).

à

execução

do

serviço

(data

do

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que poderá, inclusive, reduzi-los,
caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer
motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MP poderá disponibilizar no Portal de
Compras do Governo Federal - COMPRASNET, para fins de acompanhamento, os
preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG deverão manter o registro
atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade da
Federação

Posto 12X36 h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

MG

Mínimo
8.953,44

Máximo
9.961,15

Mínimo
11.653,80

Máximo
12.924,08

Mínimo
4.564,32

Máximo
5.101,61

MT

6.650,44

7.445,93

8.480,72

9.454,45

3.449,94

3.891,36

GO

7.266,51

8.096,40

9.315,66

10.342,32

3.670,04

4.121,83

PORTARIA Nº 31, DE 3 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 19, de 1º de agosto de 2013 para a
Unidade Federativa do Sergipe.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa de Sergipe, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 19, de 1º de agosto de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins
de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços, onde os
órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o registro atualizado dos
contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade da
Federação
SE

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo
5.677,74

Mínimo
7.276,99

Mínimo
2.870,60

Máximo
6.348,89

Máximo
8.099,23

Máximo
3.241,82

PORTARIA Nº 49, DE 25 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em
substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio
de 2013 para a Unidade Federativa do Acre.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o
disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54
da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços
de vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados
por órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a
Unidade Federativa do Acre, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de
segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a
domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e
seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais
na execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a
contratação. Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços
das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor
limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto
deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a
repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas
os preços decorrentes de nova contratação ou renovação de contrato, tendo
em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, assegura aos
contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições efetivas da
proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem
acima dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para
se adequarem aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja

negociação resultar insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame
licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do último
Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que
poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima
do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços
próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de
forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos
§§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET,
para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes
serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o
registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade
da
Federação

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

AC

6.287,20

7.072,48

8.176,25

9.146,79

3.243,25

3.679,44

PORTARIA Nº 50, DE 25 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em
substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 15, de 2 de julho de
2013 para a Unidade Federativa do Tocantins.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o
disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54
da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços
de vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados
por órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a
Unidade Federativa do Tocantins, conforme Anexo I desta Portaria, em
substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 15, de 2 de julho de
2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de
segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a
domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e
seis) horas;
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais
na execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a
contratação. Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços
das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor
limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto
deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a
repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas
os preços decorrentes de nova contratação ou renovação de contrato, tendo
em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, assegura aos
contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições efetivas da
proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem
acima dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para
se adequarem aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja

negociação resultar insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame
licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do último
Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que
poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima
do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços
próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de
forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos
§§ 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET,
para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes
serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o
registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade
da
Federação

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

TO

7.314,41

8.145,83

9.400,27

10.430,97

3.794,26

4.255,55

PORTARIA Nº- 52, DE 30 DE ABRIL DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 15, de 2 de julho de 2013 para a
Unidade Federativa do Mato Grosso do Sul.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa do Mato Grosso do Sul, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição
aos valores limites publicados pela Portaria n° 15, de 2 de julho de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos

decorrentes dos insumos necessários
encaminhamento das propostas).

à

execução

do

serviço

(data

do

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins
de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços, onde os
órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o registro atualizado dos
contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

Unidade
da
Federação
MS

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Posto 12X36h DIURNO Posto 12X36 h NOTURNO Posto 44 h SEMANAIS
Mínimo
6.948,73

Máximo
7.744,65

Mínimo
8.910,74

Máximo
9.893,32

Mínimo
3.612,59

Máximo
4.054,81

PORTARIA Nº 55, DE 9 DE MAIO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de
serviços de vigilância em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de
maio de 2013 para a Unidade Federativa da
Paraíba.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa da Paraíba, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda- feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando- se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os

custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique
que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para
fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços, onde os
órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o registro atualizado dos
contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade da
Federação

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

PB

5.435,00

6.125,50

6.989,75

7.839,93

2.773,88

3.157,22

PORTARIA Nº 64, DE 23 DE MAIO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços
de vigilância em substituição aos valores limites
publicados pela Portaria n° 15, de 2 de julho de 2013
para a Unidade Federativa do Piauí.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de
23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008,
resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de vigilância,
executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade Federativa do Piauí, conforme
Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 15, de 2
de julho de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as seguintes
escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sextafeira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as condições
ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do serviço
que venham a representar custos adicionais para a contratação. Existindo tais condições, estas
poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar
superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor
proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de preços
que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes de nova
contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições
efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima dos
limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem aos novos
limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar insatisfatória,
devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.

Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de
obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma prerrogativa
discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique
que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas, e
enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a exequibilidade da
contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem
prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril
de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins de acompanhamento,
os preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do
SISG deverão manter o registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

ANEXO I
Serviços de Vigilância - Preço Mensal do Posto
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
Valores Mínimos e Máximos - 2014 - Em R$
Unidade da Posto 12X36h Diurno
Posto 12X36 h Noturno Posto 44 h Semanais
Federação
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
PI
6.796,56
7.563,47
9.805,60
10.853,03
3.421,81
3.840,37

PORTARIA Nº 65, DE 29 DE MAIO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços
de vigilância em substituição aos valores limites
publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013
para a Unidade Federativa da Rondônia.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de
23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008,
resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de vigilância,
executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade Federativa de Rondônia,
conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria
n° 13, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as seguintes
escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sextafeira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as condições
ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do serviço
que venham a representar custos adicionais para a contratação. Existindo tais condições, estas
poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar
superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor
proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de preços
que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes de nova
contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições
efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima dos
limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem aos novos
limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar insatisfatória,
devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua

anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de
obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma prerrogativa
discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique
que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas, e
enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a exequibilidade da
contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem
prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril
de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins de acompanhamento,
os preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do
SISG deverão manter o registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENI F. FORESTI
ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

Unidade da
Federação
RO

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Posto 12X36h DIURNO
Posto 12X36 h NOTURNO
Posto 44 h SEMANAIS
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
6.902,88
7.725,75
8.791,65
9.798,26
3.618,60
4.077,46

PORTARIA Nº 72, DE 8 DE JULHO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de serviços
de vigilância em substituição aos valores limites
publicados pela Portaria n° 13, de 15 de maio de 2013
para a Unidade Federativa do Rio de Janeiro.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de
23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008,
resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de vigilância,
executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade Federativa do Rio de Janeiro,
conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria
n° 13, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as seguintes
escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sextafeira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as condições
ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do serviço
que venham a representar custos adicionais para a contratação. Existindo tais condições, estas
poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu valor final poderá ficar
superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor
proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de preços
que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes de nova
contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, assegura aos contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições
efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima dos
limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem aos novos
limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar insatisfatória,
devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.

Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de
obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço (data do encaminhamento das propostas).
Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma prerrogativa
discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique
que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas, e
enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a exequibilidade da
contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem
prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril
de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no COMPRASNET, para fins de acompanhamento,
os preços praticados na prestação destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do
SISG deverão manter o registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENI F. FORESTI

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014
VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Unidade da
Federação

RJ

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

7.441,83

8.292,91

9.558,29

10.606,65

3.821,88

4.282,64

PORTARIA Nº 73, DE 11 DE JULHO DE 2014.

Atualiza os valores limites para contratação de
serviços de vigilância em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 16, de 12 de
julho de 2013 para a Unidade Federativa da Bahia.

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, para a Unidade
Federativa da Bahia, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 16, de 12 de julho de 2013.

Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:

I – Posto de Vigilância – 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;

II – Posto de Vigilância – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e

III – Posto de Vigilância – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.

Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.

Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.

Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.

Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.

Art.
7º
Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.

Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no portal de Compras
Governamentais, para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação
destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o
registro atualizado dos contratos firmados.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENI F. FORESTI

ANEXO I

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – PREÇO MENSAL DO POSTO

Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 – Em R$

Unidade da
Federação

BA

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36 h NOTURNO

Posto 44 h SEMANAIS

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

6.281,14

7.083,25

8.342,25

9.352,64

3.246,90

3.687,46

PORTARIA Nº- 75, DE 22 DE JULHO DE 2014
Atualiza os valores limites para contratação de
serviços de vigilância em substituição aos valores
limites publicados pela Portaria n° 16, de 12 de
julho de 2013 para a Unidade Federativa do
Maranhão.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto
no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de serviços de
vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade
Federativa do Maranhão, conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos
valores limites publicados pela Portaria n° 16, de 12 de julho de 2013.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria observaram as
seguintes escalas de trabalho:
I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na
execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação.
Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de
modo que o seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido.
Entretanto, descontando-se esse adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor
limite estabelecido, sob pena de desclassificação.
Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a repactuação de
preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas apenas os preços decorrentes
de nova contratação ou renovação de contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, assegura aos contratados o direito de receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
Art. 4º Quando da prorrogação contratual, os contratos cujos valores estiverem acima
dos limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser renegociados para se adequarem
aos novos limites, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar
insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos

decorrentes dos insumos necessários
encaminhamento das propostas).

à

execução

do

serviço

(data

do

Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é uma
prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que poderá, inclusive,
reduzi-los, caso verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por
qualquer motivo.
Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por nova Portaria.
Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou
inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob
pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá disponibilizar no Portal de Compras
Governamentais, para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação
destes serviços, onde os órgãos e entidades integrantes do SISG deverão manter o
registro atualizado dos contratos firmados.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LORENI F. FORESTI

ANEXO I
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO
Limites Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços/2014

Unidade
da
Federação
MA

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS - 2014 - Em R$
Posto 12X36h DIURNO Posto 12X36 h NOTURNO Posto 44 h SEMANAIS
Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

6.186,09

6.975,78

7.120,20

8.002,82

3.200,05

3.636,29

