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NOTA PRÉVIA
Numa altura em que as notícias sobre o comportamento de algumas empresas do setor são cada vez mais alarmantes,
devido às graves ilegalidades que vêm sendo cometidas, é importante alertar as entidades adjudicantes de serviços de
limpeza, para os riscos que correm quando selecionam um prestador de serviços.
Este Tema do Mês! é um contributo da APFS para reduzir esse risco, ao divulgar um conjunto de princípios e orientações constantes do Guia Selecionar Melhor Valor que facilitam a aquisição de um serviço de limpeza de qualidade e
cumpridor das regras instituídas.

SELECIONAR O MELHOR VALOR
O Guia Selecionar O Melhor Valor destina-se a entidades adjudicantes de contratos de limpeza públicos e
privados, dentro ou fora da UE.Tem como objetivo ajudar essas entidades a escolher um serviço de limpeza
de boa qualidade.

QUEM SÃO OS PARCEIROS QUE
ELABORARAM ESTE GUIA?
A EFCI (Federação Europeia das Indústrias de Limpeza)
foi fundada em1988 e une as organizações profissionais
nacionais representantes da indústria da limpeza. A EFCI
é o interlocutor privilegiado das Instituições Europeias
relativamente a todas as questões relacionadas com a indústria. A EFCI é reconhecida como um parceiro social
pela Comissão Europeia e representa os interesses das entidades patronais dentro da Comissão dos Assuntos Sociais relativamente ao seu parceiro sindical, a UNI Europa.
Na qualidade de federação europeia de sindicatos, representando mais de sete milhões de trabalhadores na
área dos serviços, a UNI Europa é a voz dos setores que
constituem a base da vida económica e social na Europa.
Sediada no centro de Bruxelas, a UNI Europa representa
242 sindicatos nacionais em 50 países no setor de formação profissional e serviços e inclui a representação
dos direitos dos trabalhadores na Europa no setor da
limpeza.

OBJETIVOS DO GUIA.
Através deste guia, a EFCI e a UNI Europa procuram
ajudar as entidades adjudicantes de serviços de limpeza
a definir claramente as suas necessidades, consoante as
características das suas instalações e tarefas de limpeza.

• Comparar as propostas apresentadas através de uma
ferramenta prática desenvolvida como parte deste guia,
através da qual as diferentes propostas podem ser avaliadas relativamente aos critérios de qualidade originalmente escolhidos.
• Avaliar as propostas usando os critérios de qualidade
escolhidos e escolha da proposta com o nível de qualidade mais elevado até à assinatura do contrato.
Este guia inclui uma ferramenta convivial, que se encontra no caderno prático no final deste guia, para ajudar as
entidades adjudicantes a definir as suas necessidades relativamente aos serviços de limpeza. A ferramenta inclui
um quadro fácil de usar para a atribuição de valores/avaliações relativamente a vários critérios importantes para a
autoridade adjudicante.
O objetivo deste quadro é proporcionar às organizações
adjudicantes a máxima autonomia para a definição de
critérios de qualidade que sejam de especial relevância
para si e para os serviços de limpeza no setor privado a
serem executados. Depois de se atribuir valores aos diferentes critérios, a ferramenta permite-nos ponderar os
critérios de acordo com a estimação da própria autoridade adjudicante. Desse modo, a autoridade adjudicante
pode ajustar o peso entre os elementos de qualidade e
preço. Em conclusão, através desta ferramenta, é possível à autoridade adjudicante definir, procurar, identificar
e selecionar as empresas de serviços de limpeza com o
melhor valor, sendo que o contrato adjudicado reflete os
critérios de qualidade inicialmente atribuídos pela autoridade adjudicante ao concurso específico. Assim sendo,
este guia pode ser utilizado como uma fonte informação
inicial ou ferramenta de formação para agentes adjudicantes, destacando os critérios de valor técnico e de qualidade que os ajudarão a identificar prestadores com um
elevado nível de serviço.

Abrange todos os aspectos da adjudicação de serviços de
limpeza:
Definição das necessidades das entidades adjudicantes e
das suas instalações e em que consiste um serviço de boa
qualidade do seu ponto de vista.
• A criação de um procedimento de adjudicação em que
estejam incluídos estes elementos de qualidade.
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PORQUÊ ESCOLHER O

nível dos serviços das entidades adjudicantes.

MELHOR VALOR?

De um modo geral, trabalhar com empresas de limpeza
profissionais de boa reputação também contribui para a
reputação positiva da autoridade adjudicante.

O conceito de «melhor valor» tem como objetivo
estabelecer um sistema, mediante o qual vários elementos relacionados com a qualidade do serviço são
avaliados e ponderados relativamente ao preço, de
forma a determinar a oferta que melhor cumpre com
as necessidades e preferências específicas da entidade
adjudicante, desse modo apresentando a proposta economicamente mais vantajosa. Esta secção também resume os riscos para a entidade adjudicante ao escolher
um prestador privado de serviços de limpeza de baixa
qualidade, o que é normalmente sinónimo de escolher
o preço mais baixo.

À partida, parece evidente porque é que as entidades
adjudicantes devem escolher os melhores serviços profissionais para se assegurarem que as suas instalações estão
em boas condições de higiene e limpeza.
Os serviços de limpeza profissionais não só permitem à
entidade adjudicante cumprir com a sua obrigação legal
de assegurar a saúde, segurança e higiene das suas instalações, mas também ajudam a manter as suas instalações
em condições que permitam minimizar as necessidades
de manutenção, tais como a pintura.
Para além disso, proporcionam aos utilizadores e aos visitantes um serviço de alto nível. Os serviços de limpeza
de qualidade também permitem à entidade adjudicante

No entanto, políticas de contenção de custos, a falta de
regulamentação no setor e a falta de conhecimento dos
impactos negativos causados por serviços de baixo nível
levam frequentemente a decisões com base no preço.
Existem duas consequências de escolher a proposta mais
baixa, em vez da proposta que oferece melhor valor: criam um nível de concorrência desleal entre as entidades
patronais, contribuindo ao mesmo tempo para más
condições para os empregados de limpeza, porque os
proponentes com as propostas mais baixas poderão não
estar a cumprir com a legislação em matéria de salários,
contribuições sociais ou obrigações fiscais.
Por exemplo, como os custos com mão de obra neste
setor representam 85 % a 90 % do volume de negócios,
uma redução no preço resulta rapidamente em grande
pressão nas condições de emprego. Por seu lado, isso resulta frequentemente em lacunas em termos
de qualidade, à medida que o pessoal e infraestrutura de
limpeza são reduzidos para reduzir os custos. Pode ainda
ter outras implicações mais amplas, tal como a adoção de
práticas pouco éticas ou ilegais.
Neste contexto, é de chamar a atenção para o facto de
que, em alguns países, o cliente poder ter responsabilidade partilhada em casos de práticas ilegais das empresas
de limpeza.

QUAIS SÃO AS VANTANGENS DE ESCOLHER
SERVIÇOS DE LIMPEZA COM BASE NO MELHOR
VALOR?

QUAIS SÃO OS RISCOS DE ESCOLHER
SERVIÇOS DE LIMPEZA COM BASE PREDOMINANTEMENTE NO PREÇO?

• O cumprimento integral do contrato
• Assegurar que as instalações se mantêm em condições
de limpeza e higiene
• Respeito integral pela legislação
• Minimizar as futuras necessidades de manutenção
• Proporcionar aos utilizadores e aos visitantes serviços
de alto nível
• Melhor escolha e concorrência leal no mercado
• Imagem positiva das entidades adjudicantes na indústria

• Concorrência pouco ética ou ilegal entre as entidades
patronais
• Perdas de postos de emprego
• Remuneração inadequada de empregados
• Falta de respeito pelas contribuições sociais e pela
tributação
• Deficiências na qualidade da limpeza que é feita e nos
resultados nas instalações, resultando em preocupações
com a saúde e segurança por parte dos empregados de
limpeza, dos visitantes e utilizadores
• Redução do investimento na melhoria dos recursos
humanos e técnicos
• Deterioração mais acelerada das instalações
• Deterioração da imagem e dos ativos da autoridade
adjudicante
• Imagem negativa das entidades adjudicantes na indústria
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A LEGISLAÇÃO EUROPEIA RELATIVA À ADJUDICAÇÃO PÚBLICA
E RECOMENDAÇÕES DOS PARCEIROS SOCIAIS
A União Europeia desenvolveu um quadro legislativo
exaustivo relativamente à contratação pública. A Diretiva da UE relativa aos contratos públicos (2014/24/
UE) constitui a principal ferramenta jurídica.

Esta secção resume as regras e procedimentos da UE
mais recentes em matéria de contratos públicos, que
são relevantes para o setor da limpeza. Nesta secção,
acrescentamos também as nossas recomendações,
separando-as claramente dos requisitos legais.

PRINCIPAIS DESTAQUES DA LEGISLAÇÃO DA UE
A Diretiva da UE relativa aos contratos públicos que entrou em vigor nos Estados-Membros em abril de 2016 cria um
quadro jurídico positivo e facilita a seleção de serviços de limpeza de qualidade em concursos públicos. A Diretiva
representa uma melhoria significativa relativamente à regulamentação anterior, porque:
• Os critérios de adjudicação nas novas regras serão baseados no princípio da «proposta economicamente mais vantajosa» (critério «MEAT», artigo 67.°), com o objetivo de assegurar a qualidade e a melhor relação qualidade/preço
ao colocar mais ênfase em aspetos sociais, considerações ambientais ou características inovadoras, ao mesmo tempo
considerando o preço ou custos ligados ao ciclo de vida do trabalho, produto ou serviço.
• O preço mais baixo pode ainda ser usado como um critério independente, mas a Diretiva requere que, em vez disso,
seja usada uma análise de custo/benefício, indicando a possibilidade de usar métodos como o cálculo dos custos do
ciclo de vida (artigos 67.° e 68.°).
• Foram incluídas regras explícitas relativamente à importância de respeitar as normas sociais e laborais existentes,
incluindo as normas delineadas por convenções coletivas (artigo 18.°, n.° 2).
• As propostas anormalmente baixas devem ser cuidadosamente avaliadas durante a atribuição de contratos e as
ofertas serão excluídas se o preço anormalmente baixo for o resultado do desrespeito por convenções coletivas ou pelas
disposições em matéria de direito laboral (artigo 69.°).
• Na atribuição de contratos, o fator custo pode igualmente assumir a forma de um preço ou custo fixo com base no
qual os operadores económicos concorrem exclusivamente em termos de critérios de qualidade (artigo 68.°).

RECOMENDAÇÕES DOS PARCEIROS SOCIAIS PARA AS ENTIDADES ADJUDICANTES
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CRITÉRIOS UTILIZADOS
A legislação estabelece regras para a adjudicação
pública na União Europeia. As regras incluem o tipo

de adjudicação, exclusão, critérios de seleção e de adjudicação aos quais as entidades adjudicantes («entidades adjudicantes») devem aderir.

As regras da UE em matéria de contratos públicos
aplicam-se à contratação pública de serviços de
limpeza cujo valor estimado, sem imposto sobre o
valor acrescentado (IVA), seja igual ou superior a
(artigo 4.°):
- 134 000 EUR para os contratos públicos de fornecimento e de serviços adjudicados por entidades
governamentais centrais. As entidades centrais são
definidas no Anexo I da Diretiva e inclui ministérios,
agências do estado com poder executivo, etc.
- 207 000 EUR para os contratos públicos de fornecimento e de serviços adjudicados por entidades
adjudicantes regionais e locais, incluindo municipalidades, entidades regionais ou organismos de direito
público.
Nada impede os governos nacionais de aplicar a
legislação da UE a contratos abaixo do limiar ou as
entidades adjudicantes privadas de aplicar a mesma
regra.
Segundo a legislação da UE em matéria de contratos
públicos, as entidades adjudicantes públicas devem
definir as especificações técnicas que definem as características exigidas para as obras, serviços ou fornecimentos (artigo 42.°). Essas especificações técnicas
estão ligadas ao objeto do contrato e são proporcionais ao seu valor e aos seus objetivos.
O Anexo VII da legislação da UE determina que, no
caso de contratos públicos de serviços, deve ser incluída uma especificação constante de um documento que define as características exigidas a um produto
ou a um serviço, tais como os níveis de qualidade, os
níveis de desempenho ambiental e climático.
Para além disso, podem ser incluídas referências a normas da UE, internacionais ou europeias
aprovadas por um organismo de normalização
reconhecido. Esta disposição tem novamente como
objetivo garantir que os aspetos de qualidade são
considerados na contratação pública, desde o início
do procedimento de adjudicação.
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COMO OBTER O MELHOR VALORPARA OS SEUS SERVIÇOS DE
LIMPEZA?
A qualidade dos serviços de limpeza depende, principalmente, de três fatores: pessoal, gestão e equipamento. Este
capítulo tem como objetivo ajudar as entidades adjudicantes a determinar critérios adequados para os serviços
de limpeza no processo de seleção e adjudicação de contratos de empresas que fornecem serviços de limpeza.

proponente que não só proponha um preço competitivo,
mas que também demonstre as competências e capacidades para providenciar um serviço que vá ao encontro
das suas necessidades.
Compreender o custo real:
O cálculo do custo de acordo com vários critérios relacionados com as necessidades das instalações pode resultar em escolhas mais apropriadas.
Pessoal de limpeza:

Assim sendo, descreve todos os elementos que constituem
cada aspeto fundamental. Se as entidades adjudicantes tiverem a intenção de incluir um (ou todos) dos seguintes
critérios de qualidade, recomenda-se que sejam realçados
nos critérios de seleção e atribuição nos respetivos anúncios
de concurso.

As capacidades do pessoal de limpeza utilizado, bem
como as suas competências e motivação, são de grande
importância, uma vez que afetam a eficiência quotidiana
do trabalho.

Os critérios previamente descritos adaptam de modo prático as definições dos critérios de «proposta economicamente
mais vantajosa» de acordo com a legislação às necessidades
específicas dos serviços de limpeza.

O planeamento operacional e a sua aplicação pela equipa
de gestão garantem que o serviço é feito de acordo com as
normas de qualidade mais altas, prevenindo falhas.

Aplicar um procedimento de adjudicação adequado:

Infraestrutura do contrato:

Um procedimento de adjudicação adequado irá permitir às
entidades adjudicantes avaliar, em primeiro lugar, as suas
próprias prioridades e, consequentemente, escolher um

Isto inclui o equipamento e produtos utilizados pelo
proponente, bem como a formação que o proponente
disponibiliza ao pessoal relativamente ao uso correto da
infraestrutura.

Gestão do contrato e planeamento operacional:

Consulte o Guia Selecionar Melhor Valor de uma forma mais aprofundada no site da APFS em

http://apfs.pt/guia-para-a-adjudicacao/
DIVULGUE O MAIS POSSÍVEL ESTE TEMA DO MÊS!

APFS - Associação Portuguesa de Facility Services
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