


GESTÃO DE BANCO DE
DADOS EM ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS
DO BRASIL.

A ATA FORTE É REFERÊNCIA NO MERCADO DE ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS, DESDE 1999.

Contamos com um grande banco de 
dados com disponibilidade 100% 
gratuita aos nossos clientes através do 
moderno sistema E-CLICK.
A  permite acessar de forma ATA FORTE
rápida e prática uma grande quantidade 
de itens registrados e disponíveis para 
adesão, evitando uma busca que pode 
levar horas.



NOSSOS SERVIÇOS

BENEFÍCIOS DE CONTRATAR POR ADESSÃO.

É simples!

É possível saber exatamente o que está comprando e por quanto está comprando.

Permite uma redução de até 90% no tempo de contratação ou aquisição.

Permite obter maior economia utilizando de compras que foram feitas em grandes volumes.

Evitar que se incida sobre o órgão custos ligados a realização de licitações que segundo estudos podem variar 
de R$12.000,00 a R$30.000,00 por procedimento.

TRANSPARÊNCIA
Saber exatamente o que está 
comprando e por quanto está
comprando.

TEMPO
Uma redução de até 90% no 
tempo de contratação ou 
aquisição.

ECONOMIA
Permite obter maior 
economia utilizando de 
compras que foram feitas 
em grandes volumes.

CONHEÇA O SISTEMA E-CLICK

AHHA.webp

Afim de melhorar a sua navegação e permitir 
o acesso a todos documentos criamos a 
página E-Click.
Ela armazena todas nossas Atas em uma 
única página.
Para ter acesso a esta plataforma você 
precisa nos solicitar uma senha de acesso.
A partir do acesso você pode fazer o 
download de qualquer ata que deseja.

Somos uma ferramenta colaborativa ao 
servidor público, por concentrar uma 
grande variedade de produtos 
registrados em um único lugar, 
facilitando a localização de Atas de 
Registro de Preços vigentes.



CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS



SISTEMAS DE
ENERGIA
FOTOVOLTAICA

Atuamos com uma marca internacional que 
apresenta uma gama de soluções de Energias 
Renováveis caracterizadas pela elevada 
eficiência energética, qualidade e totalmente 
adaptados às necessidades de cada cliente ou 
negócio. A nossa equipe de profissionais 
experientes e bem preparados está disponível 
para o ajudar na seleção, concepção, projeto e 
instalação dos nossos modernos sistemas 
integrados, em Portugal e no Brasil.

Os coletores solares térmicos convertem 
a energia do sol em calor utilizado para 
aquecer água, mesmo em dias de pouca 
radiação. Ao longo de um ano, um 
sistema de coletores solares térmicos 
pode aquecer até 80% da sua água. 
Nosso sistema solar é altamente 
eficiente, garantindo um aproveitamento 
ótimo da energia solar e contribuem para 
o máximo de poupança energética.



MONITORAMENTO
CIDADES
INTELIGENTES



PROJETO E EXECUÇÃO
DE CASAS E ESCOLAS
MODULARES



Projetos de salas 
educacionais
com tecnologia.

SALAS
INTERATIVAS



Projetos para laboratórios de 
ensino em escolas e 
universidades.

Plataforma 
digital de
ensino 

• Laboratório de Robótica
• Laboratório de Matemática
• Laboratório de Ciências



Cursos profissionalizantes e 
qualificação profissional voltado 
ao público feminino.

Cursos 
ProfIssionalizantes  

•  Cursos cuidador idoso
•  Costureira
•  Cabeleireira
•  Forno e fogão
•  Confeitaria de bolos



Cursos profissionalizantes e 
qualificação profissional voltado 
ao público masculino.

Cursos 
ProfIssionalizantes  

• Mecânica motos
•  Mecânica carros
• Assist. Adm 
• Auxiliar serviços gerais 



Cursos profissionalizantes e 
qualificação profissional voltado 
ao público infantil.

Cursos 
ProfIssionalizantes  

• Robótica 
• Games (programação)
• Línguas ( inglês) 
• Sistema escrita 



MEDICINA 
OCUPACIONAL
E SEGURANÇA DO
TRABALHO



ALIMENTAÇÃO
COLETIVA



HIGIENE E
LIMPEZA



SERVIÇO DE
AMBULÂNCIA



DIAGNÓSTICOS
INTEGRADOS



Terceirizando todo seu departamento de licitações em âmbito nacional com a  ATA FORTE a 
sua empresa terá executivos treinados e especializados em licitações e contratos 
administrativos a disposição para assessorar e representa-los. Reduzindo custos trabalhistas 
e apenas focando no que sabe fazer, o seu negócio! Nossos serviços possuem um 
acompanhamento completo e minucioso de todas as fases da licitação. Sua empresa apenas 
se preocupa com o objeto da licitação e na prestação do serviço de seu segmento ao cliente.
Nossos serviços incluem pesquisas diárias segmentadas, na qual a Ata Forte oferece à sua 
empresa as licitações vigentes e a análise do enquadramento e perfil de sua empresa 
administrativa e juridicamente de acordo com o porte determino e selecionando as 
melhores oportunidades do mercado comercialmente viáveis a seu negócio.

A ATA FORTE SERÁ SEU DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

NOSSOS SERVIÇOS
Com atuação em todo território nacional com serviços especializados, 
trazendo resultados concretos para nossos clientes. Possuindo como 
diferencial em nossos serviços o acompanhamento personalizado que 
envolvem todas as etapas do certame, nos responsabilizando desde da fase 
inicial do planejamento até o final da desta. Cadastrando, controlando, 
atualizando a documentação, elaborando propostas e habilitação jurídica, 
pedindo esclarecimentos, sanando duvidas, impugnando editais, 
interpondo recursos, assinando contratos e até mesmo atuando perante 
aos órgãos que liquidem as faturas e empenhos em abertos.

ATUAÇÃO



SERVIÇOS EM CONSULTORIA
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