Produtos
& Serviços
Adesão ao Regime
Especial do Piso
Salarial – REPIS

Comissão de
Conciliação Prévia
Intersindical – CCPI

Termo de Quitação
Anual das Obrigações
Trabalhistas

As Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte
(EPP) têm uma garantia
legal para praticar valores
de pisos diferenciados.

Exclusiva atribuição de
realizar a tentativa de
conciliação dos conflitos
trabalhistas que possam
surgir entre trabalhadores e
empresas.

Declaração assinada pelo
empregado e empregador que
comprova o cumprimento dos
compromissos entre ambos,
durante um determinado
período de prestação de
serviço.

Atestado de
Exclusividade

IF Estágio e
Pequeno Aprendiz

Atestado de
exclusividade de
fornecimento de serviços
e/ou mercadorias para os
casos de dispensa e
inexigibilidade de
licitação.

Utilização do banco de
oportunidades, contendo
currículos e espaço para
ofertar vagas de trabalho.

SESC e SENAC
SESC: Restaurantes, Bibliosesc,
Espaço cultural, Academias,
Parques Aquáticos, serviços
médicos, pacote de turismo,
entre outros.
SENAC: Cursos básicos,
técnicos, tecnológico e
pós graduação.

www.fecomerciodf.com.br

Plano de Saúde –
QUALICORP

Certificado Digital CERTISIGN

Assessoria Jurídica,
Econômica e Tributária

A Fecomércio DF em
parceria com a Qualicorp e
Six Corretora, proporciona
vantagens exclusivas para
cuidar da sua saúde e de
seus dependentes.

Desconto de 10% em
qualquer certificado.

Apoio em causas coletivas e
comuns que tenham
interesses dos grupos de
empresas representadas pelo
Sistema Fecomercio no DF.

Clínica
Eu Saúde

Cartão de benefícios
Econocard Affinity

Oferece consultas e
exames com relação aos
cuidados com a saúde
(ambulatorial), com
condições exclusivas
para empresas filiadas.

Cartão inteligente, com
acesso à diversos
serviços como saúde,
bem-estar, seguros e
muito mais.

Pacotes de taxas e
serviços bancários com
vantagens exclusivas
junto ao Banco Regional
de Brasília - BRB
Oferece vantagens e benef ícios
para os empresários, buscando
contribuir com o fortalecimento
do desenvolvimento econômico
e social do DF.

Fortalecendo
o setor de
comércio e
serviços
Fale conosco:
SCS Qd. 6, Bl A, Lt. 206, Ed. Newton Rossi,
5º e 6º andar, Brasília - DF, Cep: 70.306-911
(61)3038 7500
recepcao@fecomerciodf.com.br

www.fecomerciodf.com.br

