
O Grupo Ata forte Negócios, 
Juntamente com  G5 Gestão de 
Negócios trazem para o setor 
Público as melhores e mais bem 
conceituadas Empresas  nacionais 
e internacionais especializadas em 
Consultoria e Projetos de Obras 
Inteligentes de Engenharia, com 
produtos de inovação.

Temos atuado mais fortemente nas áreas 
de: Gestão de Banco de Atas de Registro 
de Preços Vigentes, Projetos Diversos de 
Eficiência Energética (iluminação 
pública, otimização e redução de custos), 
Consultoria, Projetos e Engenharia de 
Mobilidade Urbana Segurança Urbana 
(tecnologia e totens de segurança), 
Telemetria e Telegestão em Iluminação, 
Consultoria Financeira e de Negócios 
para Fusões e Aquisições (M&A), 
Construção Civil Inteligente, com 
projetos de Casas Modulares, na área  
Educacional com Projetos de Salas de 
Aula Interativas, e  na área da saúde, 
desde a Construção do Hospital até a 
finalização com mobiliário e 
equipamentos.

Nossa empresa possui um excelente 
corpo técnico, formado por Profissionais 
Altamente Qualificados que 
possibilitarão aos nossos clientes 
vivenciar uma experiência única na 
aplicação de produtos e serviços de bom 
custo benefício, com melhoria da 
qualidade da vida humana. 



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.



SOLES
Engenharia e Energia

Especializada em sistemas fotovoltaicos e projetos de 
engenharia em geral. A Soles Engenharia hoje se consolida no 
mercado trazendo o que há de mais inovador na área 
sustentável e energias renováveis.

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.



BRAMETAL 
Estrutura em
aço galvanizado

Especialização em vários produtos na área de 
geração e distribuição de energia elétrica, 
fornece braços, postes e torres em aço 
galvanizado para Iluminação Pública em geral.
A BRAMETAL possui certificados: ABS Quality 
Evaluations segundo a norma ISO 9001-2015. 
Certificado de número 32.300. Certificado na 
Base de Dados Mundial, Dun & Bradstreet 
International Ltd. DUNS NUMBER 90 – 049 – 
4956.



helper
Tótens de segurança
 24h com imagens 360º
 e comunicação em 
tempo real

Inovações e Soluções em Segurança Pública 
para Cidades Inteligentes A HELPER Tecnologia 
é uma empresa Brasileira que criou e 
desenvolveu os Tótens de Segurança, uma 
inovação mundial patenteada junto ao INPI.
A principal função desta tecnologia é a 
Prevenção, Inibindo a Criminalidade e 
oferecendo recursos de inteligência às forças 
policiais. 



CML
Estudos e ações de efIciência
energética para 
equipamentos hospitalares,
refrigeração e climatização

Estudos e ações de eficiência energética para 
equipamentos hospitalares, refrigeração e 
climatização.
Gestão e Eficiência Energética atendendo aos 
interesses dos setores públicos e privados e 
garantindo o Desenvolvimento Sustentável. 
Expandindo aos alunos, junto com as Secretarias 
de Educação, toda a conscientização e 
conceituação de economia energética e 
reciclagem de resíduos.



ENGECEL
Gestão inteligente com baixo
custo para cemitérios 
públicos.

Gestão inteligente com baixo custo para 
cemitérios públicos.

Fundada em 2008 a Engecel Construçoẽ s, 

Comeŕ cio e Serviços Ltda vem se especializando 

em trazer soluçoẽ s inteligentes para Cemiteŕ ios 

Pub́ licos.



ILUMATIC
Iluminação e 
Eletrometalúrgica.

Soluções de iluminação de LED para vias 
públicas e condomínios. Ademais, a Ilumatic é 
reconhecida por sua eficácia e alta durabilidade 
com foco total na sustentabilidade.



PERFFEITO
Postes e estruturas para
iluminação pública em PRFV

Economia: Redução de 50% dos custos com 
logística, instalação e mão de obra. Prazos: 
redução em 70% do tempo de instalação.
Leveza: 10x mais leve que postes de aço.
Segurança – Postes em PRFV - Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro - são isolantes 
elétricos, impossibilitando acidentes desta 
natureza além de permitir estruturas 
personalizadas, eficientes, duráveis e seguras.



PROJETO
TREINAR
Arena poliesportiva 

O Projeto “T R E I N A R” consiste em um Centro 
Esportivo que terá uma pista de atletismo e um 
velódromo, em local de fácil acesso para os 
esportistas. O Projeto também visa a inclusão 
social de comunidades mais carentes e 
deficientes para práticas de atletismo e ciclismo. 
Também proporciona oportunidades e 
facilidades para todas as idades



BBE
Fusões e Aquisições, 
Estruturações 
Financeiras e Aportes 
de Capital 

Fusões e Aquisições (M&A), Estruturação de 
Operações de COMPRA / VENDA ou Busca de 
Sócio(s) ou Investidores para empresas, com 
foco na venda de participação acionária parcial 
ou total. Empresa focada na Estruturação de 
Operações e Consultoria nas Áreas Financeiras e 
de Negócios. Suporte e Expertise para Obtenção 
de Linhas de Crédito: Imobiliário, Corporativo, 
Agro Business e Trade Finance.



CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS



IPQ TECNOLOGIA
Engenharia e Energia

É uma empresa consolidada e reconhecida no 
mercado, atua de forma integrada através de 
conceitos inovadores e estratégicos da 
Telemetria e Telegestão. 
Outrossim, conta com uma equipe altamente 
capacitada e experiente. Destarte, hoje a IPQ 
atua nos setores público e privado, oferecendo 
aos clientes soluções integradas completas.



PLURAL
TECNOLOGIA
EDUCACIONAL

Soluções para área de Educação, com Projetos 
de Salas Tecnologias, mobiliário e ferramentas 
tecnológicas fáceis de operar oferecendo 
ambientes para alunos do 1º ao 9º ano e 
professores. Tem o propósito de apoiar o 
processo de formação de Alunos e professores e 
permitir o armazenamento e circulação de um 
acervo variado de conteúdos educacionais 
multimídia em diferentes formatos.



COROH
BRASIL

A Coróh Brasil representa a tecnologia CORÓH® 
em todo o território nacional, fornecendo 
soluções inovadoras e confiáveis em Tratamento 
de Efluentes.  Atua desde a concepção, projeto, 
produção, instalação, treinamento e Operação 
de ETE's (Estações e Tratamento de Efluentes), 
garantindo resultados que atendem às 
necessidades dos clientes e conformidade com 
as mais rígidas Normas Ambientais.



ESSE
Engenharia
Consultiva

Especializada em soluções aplicadas em 
infraestrutura e mobilidade urbana, a ESSE tem 
como principal desafio desenvolver projetos 
inovadores que transformem de maneira 
sustentável o cotidiano das pessoas.



WLCAR
Consultoria Projetos
e Representações

Empresa de engenharia com foco em projetos e 
consultorias. Busca melhoria continua em seus 
processos, visando o aperfeiçoamento como 
prestador de serviços. Algumas atividades e 
competência são:
• Consultoria Técnica.
•  Projetos de Rede de Distribuição em Baixa e 

Média  Tensão.
• Projetos Elétricos Residenciais, Comerciais e 

Industriais.
• Projeto de SPDA (Sistemas de Proteção de 

descarga Atmosférica).
• Projeto de Iluminação Publica ou Privada.
• Projeto elétrico e de iluminação em Praças
• Parques e entre outros.
• Projeto de Eficiência Energética.
• Projeto de Energia Solar em parceria com 

EDP Smart.
• Execução de instalações elétricas e 

Manutenção em geral.

• PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS E DE 
DESIGN DE INTERIORES

• Consultoria Projetos e 
Representações

• Projetos de arquitetura.
• Design de interiores.
• Projetos urbanísticos e de 

planejamento de condomínios.
• Gestão de obras em edificações 

residenciais, industriais e 
comerciais. 



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 



ALIMENTAÇÃO
COLETIVA



HIGIENE E
LIMPEZA



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

Administrativo

Moisés R.
Herwal G.
Cláudio R.

Gestão Técnica

 Célio F.
 Walter L.

Engenharia Ambiental 

Paulo M.

Planejamento e Controle
Ernesto I.

Negócios

André A.
Cláudio R.
Albert A.
Carlos A.
Helder C.

Jurídico

Helder A.
Raquel S.

Recursos Financeiros

Adriano A.

NOSSA
EQUIPE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29

