


Quando o assunto é projetos, a Dallas 
Bitencourt é sinônimo de solução. 

A Dallas Bitencourt é uma empresa  que oferece um portfólio 

completo de soluções capazes de atender todos os perfis de 

empreendimentos. 

 

A Dallas Bitencourt ouviu o mercado ,temos profissionais 

capacitados e credenciados , nossas soluções reduzem o 

tempo de obra e rentabilizam o investimento.  

 

Consulte nossa equipe para concretizar seu projeto.  



 

 Temos   como   proposta   inicial,   aplicar 

soluções   de   gestão   e   desenvolvimento   em 

Projetos   Residenciais,   Comerciais, Industriais, 

Reformas, Regularizações, Laudos Técnicos, 

Cronogramas físicos e financeiros. 

 Contamos   com   colaboradores 

altamente   qualificados   com   uma   gestão 

baseada  no PMI(Project Management Institute),e 

credenciados   no   CREA,   para   assim 

prestarmos   as   melhores   consultorias   e 

prestação   de   serviço   aos   nossos   clientes. 

 



Obtenção de um conjunto de 

informações capaz de delinear o 

objetivo e proporcionar elementos 

para estudo de viabilidade 

técnica legal e econômica, tem 

como produto final relatório com 

dados abrangentes tais como: 

definições dos elementos básicos, 

informações legais e 

características geográficas e 

ambientes do local. 



Solução arquitetônica 

proporcionando um conjunto de 

informações técnicas necessárias 

ao inter-relacionamento dos 

demais projetos e suficientes á 

elaboração de estimativas de 

custos ,prazos e consultas prévias 

aos órgãos competentes, tem 

como produtos finais plantas(baixa 

de todos os pavimentos, situação e 

cortes) e definições da concepção 

visual externa(fachada e acesso) e 

interna(principais acabamentos      

e equipamentos) do produto. 

   



 

 

Proporcionar  a exata execução técnica 

e artística da edificação, tem como 

produto final um conjunto de 

documentos (listagem e plantas de 

diversas naturezas) comprometidos com 

a real execução da obra e que seja 

legível por todos os profissionais 

envolvidos no empreendimento , sendo 

eles: marcenaria, marmoraria, forros de 

gesso, Iluminação, circuitos  e pontos de 

elétrica, Paginação de pisos e 

revestimentos, Esquadrias                      

entre outros projetos... 

  



     

 

 Conhecida por maquete digital ou virtual, é a simulação 

volumétrica de um arquitetônico/urbanístico produzido em ambiente 

gráfico-computacional, utilizando modelagem tridimensional 

executada através de um software de modelagem 3D. 

 Apresenta níveis distintas de detalhamento, podendo ser 

meramente esquemática, detalhada ou foto-realística, com intuito de 

alcançar um resultado mais artístico . 
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       Seguindo sempre as recomendações da NBR 6122 - Projetos de 

Fundações e Contenções, a equipe de engenheiros da Dallas 

Bitencourt utiliza softwares de ultima geração. Além disso todos os 

projetos passa por uma minuciosa revisão , visando assim segurança e 

saúde financeira da obra . Devido a este diferencial, podemos 

oferecer ao nosso cliente qualidade na elaboração dos projetos 

diferentes aos que são praticados no mercado atualmente. 



        Disponibilizamos ao cliente um estudo completo 
de todas as opções tecnicamente viáveis para a obra. 

Com mais informações, é possível adotar a solução 

que mais se adequa as necessidades do cliente. 

 

        Sabemos da importância  de atender o cliente da 

forma mais rápida possível. Por este motivo, além de 

oferecer prazos diferentes do que é praticado pelo 

mercado, garantimos respeito máximo ao que foi 

acordado em contrato. 

 

 
        Nosso maior diferencial é garantir projetos bem 

detalhados para garantir que a execução da obra 

ocorra de uma maneira eficiente. 
 







 

          Concreto armado é um tipo de   estrutura que utiliza armações 

feitas com barras de aço. Essas ferragens  são utilizadas devido à 

baixa resistência aos esforços de tração do concreto, que tem alta 

resistência à compressão.  

 

 

 



            Uma estrutura feita em concreto pré-moldado é aquela em que os 

elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e outros, são moldados e 

adquirem certo grau de resistência, antes do seu posicionamento definitivo na 

estrutura. Por este motivo, este conjunto de peças é também conhecido pelo 

nome de estrutura pré-fabricada.  

 



Utilizadas tanto em edificações urbanas 

quanto em grandes pontes e estádios de 

futebol, as estruturas metálicas imprimem 

maior  produtividade  e  velocidade   

construtiva aos projetos. Em comparação com processos convencionais, como a 

alvenaria, podem reduzir em até 40% o tempo de execução da obra. 

 



Conceitua-se de Alvenaria Estrutural o processo 

construtivo na qual, os elementos que desempenham a 

função estrutural são de alvenaria, sendo os mesmos 

projetados, dimensionados e executados de forma 

racional. 





Bases para maquinas 

 É muito comum encontrar nas fábricas equipamentos 

de alta precisão extremamente suscetíveis a vibrações 

externas. 

 Em máquinas de usinagem, por exemplo, o projeto 

adequado da sua base é essencial para garantir o bom 

funcionamento e durabilidade do equipamento. 

 Através da modelagem das bases em elementos 

finitos é possível analisar todos os esforços e vibrações da 

estrutura de modo a elaborar o projeto mais adequado para 

a situação. 
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Pisos Industriais e Galpões 

 Atualmente, diversos softwares computacionais facilitam 

o trabalho do engenheiro no detalhamento de estruturas. 

Entretanto, acreditamos que nenhum computador é capaz de 

analisar as particularidades de cada obra.  

 

 Por este motivo, a Dallas Bitencourt conta com os mais 

modernos softwares de análise e detalhamento de estruturas, 

porém sem jamais abrir mão do detalhamento personalizado 

dos nossos engenheiros e projetistas. 

•   
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Contato de relacionamento com a DALLAS BITENCOURT. 

dallas@dallasbitencourt.com  

tel. (11) 4624-3748 - 99408-8498 - 99185-0072 

Endereço: Rua Salem Bechara, 140 -  Centro, Osasco –SP        

www.dallasbitencourt.com 




