
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A PRIME SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E APOIO 

ADMINISTRATIVO EIRELI vem a público esclarecer à sociedade do Estado do 

Amazonas o que segue: 

Esta empresa sempre se prontificou a desenvolver seus serviços com toda a eficiência e 

prestatividade necessárias ao seu bom funcionamento, mantendo um quadro funcional 

qualificado e apto à execução de suas atividades, motivo pelo qual possui impecável 

reconhecimento de conduta perante seus contratantes.  

Diferentemente do que vem sendo propalado por pessoas que desconhecem as 

circunstâncias que envolvem esta pessoa jurídica, jamais se adotou qualquer conduta ilegal 

por parte desta empresa ou por parte de seus gestores, quando da contratação de serviços 

pela Administração Pública do Estado do Amazonas, tampouco deixou-se de prestar um 

serviço regularmente contratado, em prejuízo do interesse público. 

Informa que, a partir do momento em que foi instada a se manifestar por suposto 

envolvimento em irregularidades praticadas durante a execução de seus serviços, esta 

empresa não vem medindo esforços com o fito de esclarecer junto às autoridades públicas 

quaisquer dúvidas ou questionamentos referentes aos serviços executados. 

Ressaltamos que todos os atos praticados por esta direção são realizados de maneira correta 

e transparente, sem prejuízo a direitos alheios, jamais tendo respondido por qualquer desvio 

de conduta, tampouco visando à prática de condutas manifestamente ilegais, oportunidade 

na qual ressalta, ainda, o fato de nunca ter prestado serviços cujos valores estivessem acima 

do praticado em mercado, sempre respeitando a livre concorrência e as normas legais 

balizadoras da contratação de serviços pela Administração Pública. 

Ainda importante informar que esta pessoa jurídica nunca prestou serviço de lavanderia ou 

quaisquer outras atividades ao Hospital de campanha Nilton Lins, ao contrário do que vem 

sendo veiculado, razão pela qual tem total segurança e a certeza de que a suposição de que 

esta pessoa jurídica tenha envolvimento em qualquer ato ilícito deu-se por equívoco. 

Desta feita, no intuito de resguardar o renome desta empresa e a idoneidade adquirida pelos 

serviços já executados no âmbito do Estado do Amazonas, informa que permanecerá 

prestando regularmente os serviços para os quais foi contratada e que estão sendo adotadas 

as medidas cabíveis necessárias ao esclarecimento das circunstâncias envolvendo esta 

empresa. 

Por fim, afirma que nenhuma iniciativa específica, que tenha a finalidade exclusiva de 

denegrir a imagem desta pessoa jurídica, logrará êxito, pois a realidade dos fatos demonstra 

a integridade desta PRIME SERVIÇOS e a retidão com que esta direção a conduz. 

 


