CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 102/2019
Brasília, 17 de outubro de 2019.
Prezado Revendedor,
O Sindicombustíveis-DF tem a felicidade de anunciar mais uma parceria, trata-se
da empresa Ecológica Ambiental – Tratamento e Destinação Final de Resíduos.
Serviços oferecidos pela empresa:
 Coleta, transporte e disposição final de resíduos líquidos contaminados com
hidrocarbonetos e/ou derivados de petróleo, proveniente do sistema de caixa
separadora de água e óleo “C.S.A.O”.
 Coleta, transporte, segregação e disposição final dos resíduos sólidos
contaminados com hidrocarbonetos e/ou derivados de petróleo tais como:
estopas, embalagens de óleo, filtro de óleo, papel, plásticos, Epi´s entre
outros.
 Limpeza de tanque de combustível subterrâneo e/ou aéreo e disposição final
dos resíduos líquidos contaminados gerados pós limpeza dos mesmos.
 Coleta, transporte e disposição final de produtos contaminados fora de
especificação “etanol, gasolina e diesel”.
 Transporte e descarte de tanques inservíveis para retalhamento e envio das
chapas para destinação final.
Valores exclusivos para associados:
Item

Descrição dos Serviços

Unidade

Quant.

Vr.
unitário

1

Transporte, Coleta e Gestão de resíduos líquidos/pastosos
contaminados com derivados de petróleo, provenientes de
caixas SAO (água oleosa), incluindo a emissão do CGTR Certificado de Gestão e Coleta de Resíduos.

Por
Sistema

Mínimo
de 10
postos

600,00

Por
Sistema

A partir
de 11
postos

550,00

2
3

Transporte, Coleta e Gestão de resíduos líquidos/pastosos
contaminados com derivados de petróleo, provenientes de
caixas SAO (água oleosa), incluindo a emissão do CGTR Certificado de Gestão e Coleta de Resíduos.
EXCEDENTES PARA LIQUIDOS A PARTIR DE 2M³

TAXA

150,00

Os revendedores interessados, devem entrar em contato com o SindicombustíveisDF, para compor a listagem e usufruir dos descontos exclusivos para associados.
Canais de comunicação da Ecológica Ambiental, Sr. Walex Martins telefones (62)
99292-8672 / 3040-0001 e e-mail comercial.ecologicaambiental@gmail.com.
Atenciosamente,
Paulo Roberto Correa Tavares
Presidente
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