


Seja 
bem
vindo

A PRIME é uma empresa líder na prestação de serviços de limpeza
e conservação, serviços gerais e fornecimento de mão de obra  

terceirizada (outsourcing) e especializada em Brasília-DF e Goiás.





A PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS é uma empresa moderna, dinâmica e atualizada, que surgiu no 
mercado para ser um diferencial nas áreas de terceirização, consultoria empresarial, recrutamento 
e seleção de pessoal, para todos os segmentos, com especialização nas áreas administrativa, 
outsourcing, segurança, limpeza e conservação, informática, locação de veículos, apoio em eventos, 
entre outros.

Assumindo com seus clientes o compromisso 
de prestar serviços com eficiência e qualidade, 
busca sempre, através de novas tecnologias, 
atender as necessidades do mercado de 
prestação de serviços.

A atuação da empresa PRIME concentra-se em quatro grandes segmentos de mercado: Consultoria 
Empresarial, Outsourcing, Limpeza e Conservação e locação de mão-de-obra nas áreas de Apoio 
Operacional e Administrativo.

A PRIME oferece aos seus parceiros e clientes, 
soluções estratégicas para as necessidades 
mais diversas, buscando auxiliar e ajudar no 
sucesso, no crescimento empresarial e cultural 
de seus clientes.

Um pouco sobre nós!



Especializada nas áreas de planeja-
mento, organização e coordenação de 
serviços, conta com a parceria de 
empresas fabricantes de produtos, 
materiais, equipamentos e uniformes.

O negócio da PRIME é analisar as 
necessidades do cliente, estudar as 
melhores alternativas e propor as 
soluções adequadas, desenvolvendo 
um plano de ação apropriado, dentro 
do menor prazo e com o menor custo 
possível para atender as necessidades 
do cliente.

A Qualidade dos serviços prestados 
pela PRIME tem como base, a busca 
constante das melhores tecnologias e 
equipamentos disponíveis no merca-
do.

Para atender aos anseios e necessi-
dades dos seus clientes, a PRIME 
possui uma estrutura operacional que 
funciona 24 horas diárias, com fiscal-
ização diuturna de seus serviços 
através de equipes de supervisão 
móvel em veículos dotados de rádios 
comunicadores em freqüência exclu-
siva ou, através dos telefones: 
61-3367-0717.

#vempraprime





Todos os tributos são rigorosamente 
recolhidos, mantendo a Prime Serviços 
isenta de ações fiscais.

Responsabilidade Fiscal

Os recolhimentos obrigatórios e 
benefícios são feitos sem atrasos, 
obedecendo as determinações legais.

Responsabilidade com
os colaboradores

IMPOSTOS 
PRIME

Apoiar e participar de projetos e ações 
sociais nos faz mais humanos e mais 
úteis para a sociedade.

Responsabilidade
SocialHá mais de 10 anos atendemos nossos 

clientes cumprindo precisamente 
todos os itens dos contratos.

Know-How

Treinamento profissional para uso de 
produtos biodegradáveis e materiais 
recicláveis, bem como a dispensa de 
lixo em seus devidos compartimentos.

Responsabilidade
Ambiental



Seleção criteriosa dos candidatos com entrevistas individ-
uais, aplicação de testes e levantamento da vida pregres-
sa de todos os candidatos.

• Pagamento de salários em dia em conformidade com a 
Lei
• Treinamento e reciclagem periódica de seus emprega-
dos, juntos aos fornecedores do produtos e equipamen-
tos utilizados na prestação dos serviços;

• Fornecimento de uniformes, calçados e equipamentos de 
proteção individual dentro dos padrões exigidos pelos 
órgãos fiscalizadores das relações de trabalho;

Uso de equipamentos de última geração com 
fornecimento de todos EPI’s necessários à 
segurança dos trabalhadores e ganho 
de produtividade, buscando perma-
nentemente, o aumento de produ-
tividade e a redução dos custos dos 
serviços.

Pessoal Selecionado

Supervisão

Equipamentos de ponta

Supervisores treinados e com 
vasto conhecimento na área 
de gestão de pessoal e 
prestação de serviços de 
limpeza e conservação, 
manutenção e locação de 
máquinas e equipamentos.

Plantão 24 horas da sede da 
empresa e supervisão móvel 
motorizada para fiscalização e aten-
dimento a ocorrências nos postos de 
serviços (clientes).

Qualidade comprovada



Manutenção permanente de quadro de Técnic-
os em Segurança do Trabalho para fiscalização 
quanto ao fornecimento e uso dos EPI’s, consti-
tuição de CIPA – Comissão Interna da 
Prevenção de Acidentes nas frentes de 
trabalho, nos termos da legislação trabalhista.

Atendimento personalizado que tem por objeti-
vo manter controle total dos serviços presta-
dos, com contato diário com os trabalhadores 
e os clientes, coletando dados quanto a quali-
dade dos serviços e o grau de satisfação dos 
trabalhadores e da clientela.

Manutenção de Responsáveis Técnicos perante 
os Conselhos fiscalizadores dos serviços 
prestados, tais como:

Conselho Regional de Administração do Distri-
to Federal – CRA/DF (Administrador de Empre-
sas).

Conselho Regional de Engenharia, Agronomia 
e Arquitetura do Distrito Federal – CREA/DF 
(Engenheiro Agrônomo e de Segurança do 
Trabalho)

Conselho Regional de Química – CRQ/DF 
(Engenheiro Químico)

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito 
Federal – COREN/DF (enfermeiro do Trabalho)

Para alcançar a excelência na prestação de 
seus serviços, a PRIME busca constantemente 
se atualizar no seguimento de outsourcing, 
ministrando treinamentos permanentes para 
os seus funcionários.

Controle de qualidade

Segurança no Trabalho Responsáveis técnicos

Qualidade comprovada



Os treinamentos realizados com os funcionári-
os tem o objetivo de melhorar os resultados 
finais, na busca de um bom desempenho ao 
mesmo tempo em que desenvolve a qualifi-
cação dos funcionários e sua valorização.

Os treinamentos são realizados em nossos 
escritórios e em áreas específicas para 
atualizar os colaboradores de novos processos 
e equipamentos em que a empresa investe, 
como máquinas, acessórios, equipamentos de 
segurança e produtos de limpeza.

Seleção criteriosa dos candidatos com entrev-
istas individuais, aplicação de testes e levanta-
mento de vida pregressa de todos os concor-
rentes.
-Pagamento de salários em dia e em conformi-
dade com as leis.
-Treinamento e reciclagem periódica de 
funcionários junto aos fornecedores dos 
produtos e equipamentos.
-Fornecimento de uniformes, calçados e equi-
pamentos de proteção individual dentro dos 
padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores 
das relações de trabalho.

Treinamento e reciclagem Cuidados com o colaborador

Atualização constante





ATIVIDADE-FIM
Atividade-fim é aquela que compreende as atividades 
essenciais e normais para as quais a empresa se 
constituiu. É o seu objetivo a exploração do seu ramo 
de atividade expresso em contrato social.

Conforme Lei 13.467/2017.

ATIVIDADE-MEIO
Atividade-meio é aquela não relacionada, diretamen-
te, com a atividade-fim empresarial.

A Prime Serviços é altamente capacitada para terceirizar 
todas as áreas da sua empresa, tanto as 
atividades-meio como as atividades-fim.



Para garantir a qualidade total nos serviços que a sua 
organização necessita, é avaliado previamente a 
formação e experiência de cada candidato, selecionado 
um profissional em total compatibilidade com a cultura 
de sua empresa e seus clientes.

A terceirização dos serviços de folha de pagamento foi 
desenvolvida a partir do conceito de aproveitamento 
máximo do conhecimento das leis Trabalhistas (CLT), 
utilizando-se um programa inteligente, dando aos Clien-
tes segurança nas informações.
Este serviço inclui o apontamento de cartões de ponto, 
recibos de pagamento, preparação de homologações, 
quitações, férias, encargos sociais (I.N.S.S, IRRF, PIS, 
FGTS), 13º salário, RAIS e CAGED.

A PRIME possui programa de treinamento específico 
para todos os seus trabalhadores, que serão alocados 
na prestação dos serviços contratados, levando-se em 
consideração o relacionamento interpessoal, apresen-
tação pessoal, excelência no atendimento e atenção às 
situações em geral.

Nossa especialidade é oferecer aos 
nossos parceiros e clientes soluções 
estratégicas e projetos inovadores 
para quaisquer necessidades.

Terceirização com responsabilidade e qualidade



Na área de limpeza e conservação, são utilizados materiais e equipamentos profissionais 
de última geração, varredeiras automáticas,  máquinas de poda de grama, cuidando de 
parques, praças, jardins, estradas e áreas públicas de grandes dimensões, elaborando 
soluções eficientes para a necessidade de cada cliente;

Na limpeza hospitalar, utilização de materiais e produtos de esterilização, desinfecção 
hospitalar e de limpeza e conservação de última geração, com modernas técnicas de 
assepsia, abrangendo UTI´s, Centros Cirúrgicos e demais áreas críticas;

Realizar a reposição dos materiais de higiene para uso do Público;

Implantar e manter a Campanha de Coleta Seletiva do Lixo, orientando 
sobre a segregação dos resíduos nos recipientes específicos;

Além da área de limpeza e conservação, a PRIME oferece  soluções para 
limpeza de caixa d’água,  desinsetização, desratização e descupinização,  
limpeza de fachadas e esquadrias e,  tratamento de pisos;

Para a PRIME , profissionais altamente capacitados e treinados, aliado ao 
uso dos melhores produtos e tecnologias disponíveis no mercado, signifi-
cam ganho de produtividade, menores custos na prestação dos serviços, 
resultados mais satisfatórios e melhor grau de satisfação dos seus clientes.

De grandes empresas a pequenos edifícios, todos necessitam 
de serviços que garantam a manutenção e a conservação das 
suas instalações prediais.

A PRIME possui especialistas em manutenção predial, registro 
perante os órgãos fiscalizadores e atende a clientes com um 
alto grau de exigência.

Executa desde o estudo preliminar para manutenções preventi-
vas até a realização de serviços corretivos, sempre com 
soluções personalizadas para cada projeto específico.

Na PRIME, além de encontrar o mesmo padrão de qualidade em 
todos os serviços prestados, quem contrata um conjunto de 
soluções acaba obtendo uma redução nos custos dos serviços.

A PRIME proporciona aos seus clientes, soluções eficazes, 
através de metodologias aplicadas às necessidades específicas.

Limpeza e Conservação

Manutenção Predial

Principais Serviços:

Hidráulica - Elétrica - Pintura - Sistema anti-incêndio - Alvenaria - Controle de acesso - Iluminação
Sistemas de controle; - Umidificação e distribuição de Ar - Ventiladores centrífugos - Automações.



A PRIME atua no segmento de Consultoria Empresarial, que 
tem  como finalidade assessorar seus clientes na elaboração 
de projetos para os mais diversos fins, voltados para a 
captação de recursos governamentais e junto ao sistema 
financeiro.

A elaboração do Projeto consiste em promover o estudo 
mercadológico necessário para atender a necessidade do 
cliente, obtenção de documentos de regularidade jurídi-
co-fiscal para instruir o pedido junto ao órgão financiador do 
recurso financeiro.

A PRIME cuida da elaboração do projeto, dando entrada no 
órgão ou ente governamental, acompanhado o andamento 
do mesmo e elaborando ao final,  a prestação de contas dos 
recursos captados e aplicados na execução do Projeto.

Consultoria empresarial

Sistemas de Segurança

Tecnologia da Informação
Um profissional de TI é responsável pela funcionalidade 
permanente dos seus sistemas de comunicação e bancos de 
dados, bem como a estrutura física, visual e tecnológica de 
sua empresa.
Temos profissionais qualificados para desenvolvimento e 
manutenção de sistemas físicos e para a web, desenvolvi-
mento e manutenção de websites, edição de vídeo, design 
gráfico e programação visual.

Visando proporcionar maior segurança a seus clientes, a 
PRIME oferece ainda um serviço de guarda por portaria 24 
horas, para que sua Empresa ou Edifício não fique sem um 
profissional preparado para a função.

Todos os funcionários são especializados, treinados, 
uniformizados e identificados através de crachá,  com 
fotografia e dados pessoais para atender as necessidades 
do Contratante.

Os candidatos selecionados ao cargo somente são 
efetivados no cargo/função,  após a averiguação de seus 
antecedentes criminais, com a apreciação e aprovação do 
Contratante, bem como substituição de qualquer funcionário 
que não corresponda às necessidades, sem qualquer  ônus 
adicional.
Atendimento 24 (vinte e quatro) horas para reposição de ausentes.



Mão de obra 
             especializada

A locação de mão-de-obra especializada é 
uma das atividades em que a PRIME poderá 
ser muito útil à sua organização.
A PRIME possui toda infra-estrutura Adminis-
trativa e de Recursos Humanos para selecio-
nar e treinar o profissional que a sua organi-
zação necessita, para as mais diversas áreas 
de atuação, dentre as quais são listadas em 
“NOSSOS PRINCIPAIS SERVIÇOS”, logo abaixo:

Agente de Portaria
Fiscal de Piso
Ajudante
Ajudante Manutenção e Reparos
Ajudante de Caminhão
Ajudante de Cozinha
Alinhador/Balanceador de Autos
Almoxarife
Analista de Design
Analista de O & M
Analista de Sistemas Júnior, Pleno e Sênior
Arrumadeira
Assistente de Produção
Assistente de TP
Atendente
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Técnico de Informática
Auxiliar de Encarregado
Auxiliar de Informática
Auxiliar de Jardinagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Bombeiro Civil (Brigadista)
Bombeiro Hidráulico
Borracheiro
Cabineiro
Camareiro
Carpinteiro
Carregador de Móveis
Carregador/Estiva
Chaveiro
Chefe de Cozinha
Copeira
Costureira de livros
Coumim
Cozinheiro
Digitador
Digitalizador

Eletricista
Eletricista de Auto
Eletrotécnico
Encarregado Geral
Encarregado de Jardinagem
Encarregado de Limpeza
Encarregado de Manutenção e Reparos
Enrolador de Motores
Estofador
Frentista
Funileiro
Garagista
Garçom
Instrutor de Escola de Informática
Jardineiro
Jauzeiro
Lanterneiro de Auto
Lavador de Auto
Lavanderia
Locação de mão-de-obra
Operador de Microtrator
Operador de Roçadeira Costal
Operador de Trator
Operador de Trator de Esteira
Operador de telemarketing
Outsourcing de Talentos
Pedreiro
Persianista
Pintor
Pintor de Auto
Piscineiro
Programador
Recepcionista
Salgadeira
Salva Vidas/ Socorrista
Secretária
Secretária Bilíngue

Secretária Executiva
Serralheiro
Servente
Supervisor
Telefonista
Torneiro Mecânico
Técnico de Edificação
Técnico de Atendimento
Técnico de Eletrônica 
Técnico de Enfermagem
Técnico de Máquina
Técnico de Refrigeração
Técnico de Saúde Bucal
Técnico de Segurança do Trabalho
Técnico de Suporte
Técnico de Telecomunicações
Vidraceiro
Vigilante (Vigia)
Zelador
Lustrador de Móveis
Maitre
Manobrista
Marceneiro
Mecânico de Auto
Mecânico de Veículo Pesado
Mestre de Obras
Montador de Divisórias
Motorista de Veiculo Leve
Motorista de Veiculo Pesado
Office Boy / Contínuo
Operador de Balancim
Operador de Bilheteria
Operador de Call Center
Operador de Fotocopiadora
Operador de Mainframe
Operador de Microcomputador

#vempraprime



O projeto "Conhecer para Aproximar" é uma iniciativa do 20° 
Batalhão da Polícia Militar do DF, situado no Paranoá-DF e con-
siste em oferecer  aulas gratuitas de artes marciais dentro do 
proprio batalhão e estreitar as relações da comunidade com a 
polícia militar.

Hoje só na modalidade 
de jiu-jitsu o projeto 
conta com aproximada-
mente 60 alunos. E ofe-
rece tbm outras modali-
dades como Submission, 
Capoeira, judô, luta olím-
pica e futsal.

Auxilio a Projetos Sociais

A Prime Serviços é uma empresa que se preocupa com o 
bem-estar e desenvolvimento social através de 

colaboração e patrocínio a entidades de serviços sociais
não governamentais e sem fins lucrativos 





www.empresaprime.com.br

Estamos preparados para as particularidades de cada cliente. Elabora-
mos projetos capazes de suprir qualquer necessidade, o que torna a 
Prime Serviços uma das mais confiáveis empresas de terceirização do 
Distrito Federal e região.

Entre em contato com nossos operadores e solicite um orçamento ou 
uma visita de nosso Departamento Comercial. 

Prime Serviços

(61) 3367-1707

/empresaprime@primeservicos




