CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 080/2019
Brasília, 07 de agosto de 2019.
Prezado Revendedor,
HIGIENIZAÇÃO UNIFORMES
A higienização dos uniformes passou a ser obrigatória em 21/09/2016 pela NR09 do MTE
item 11.3 – A higienização dos uniformes será feita pelo empregador com
frequência mínima semanal.

O contrato de parceria com a empresa Lavanderia Lava&Leva divulgado na
Circular 84/2018, para a realização da higienização dos uniformes foi atualizado.
A partir da presente data, o contrato seguirá com os seguintes termos:
 O valor da prestação de serviço será calculado pelo quantitativo de uniformes
processados e cada uniforme (conjunto) terá o valor de R$ 7,25. Na tabela abaixo,
está demostrado em detalhes os valores: para um conjunto e o valor total por mês
da prestação de serviço. Vale dizer que o pagamento da prestação de serviço será
mediante ao número de uniformes que serão processados por mês. Ou seja,
pagamento pós lavagem;
 Há também a possibilidade do pagamento antecipado, no início da prestação de
serviço mediante ao número de funcionários do posto e para esta modalidade, o
valor será de R$ 7,00 por conjunto (uniforme);
 Recolhemos e entregamos os uniformes na empresa nos dias ajustados pelo
contrato, lavados, passados, embalados e identificados individualmente em até 48
horas ou conforme acordado com o gerente;
 Realizamos reparos e pequenos consertos (troca de botões) sem custo adicional.
Planilha demonstrativa dos quantitativos, preço por conjunto e valor total da prestação de serviço.
Colaboradores Uniforme
Coleta da semana Coleta do Mês Valor/conjunto
Valor total/mês
1
1 conjunto 2 conjuntos
8 conjuntos
R$ 7,25
R$ 58,00

A empresa está localizada na QE 40 CONJUNTO I LOTE 06 – GUARÁ Il
(DF). Telefones: (61) 33834288 / (61) 9 84429714.
Favor mencionar que foi indicação do Sindicombustíveis-DF.
Atenciosamente,

Paulo Roberto Correa Tavares
Presidente
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