1. QUEM SOMOS NÓS?
A Bitável é uma empresa de tecnologia e
engenharia focada em soluções para controle
de obras, projetos e processos. Ao longo dos
seus 20 anos de existência e comprometimento
de sua equipe formada por especialistas da
área de engenharia, gestão e tecnologia da
informação; criamos em 2017 o Primeiro
Aplicativo Brasileiro e Latino Americano que
simplifica o Controle e uso de Cronogramas,
através do conceito de Planejamento 4D, que é
a união de um cronograma com seu
respectivo modelo 3D, o que diminui as chances
de atraso, estouro de orçamento e acidentes.
2. NOSSOS PRODUTOS / SERVIÇOS:
Softwares:
Aplicativos e Plataforma Online para
Planejamento e Controle de tarefas,
cronogramas, projetos, obras e processos; com
conceitos 4D BIM (Building Information
Modeling) e Gêmeo Digital
Formações:
Cursos Presenciais e Online sobre Controle de
Obras com 4D BIM, BIM para Engenharia e
Fiscalização de Obras, Gêmeo Digital e
Industria 4.0, Gerenciamento de Projetos,
Obras, Orçamento, Licitações e Microsoft
Project e Oracle Primavera P6.
Serviços:
Suporte em Gerenciamento de Projetos e BIM
Serviços Técnicos Especializados em Engenharia
Locação de mão de obras especializada para
- Gerenciamento de Projetos,
- Fiscalização de Obras e
- Infraestrutura de TI

3.

NOSSO DIFERENCIAL:

Nosso foco principal é o proprietário da obra instalações e
processos. Segundo Manual BIM (2014) faltam ferramentas
BIM com foco no proprietário
Os modelos 3D do Gêmeo Digital podem ser visualizados
pela internet através de navegador google chrome e
dispositivo computacional (computador, Tablet e
Smartphone) acessível em qualquer loja de eletrodomésticos
Nossa plataforma permite a interoperabilidade entre
modelos 3D de diferentes fabricantes conforme o OpenBIM
Profissionais com Mestrado em Engenharia, Gestão e TI.
4.

NOSSA EXPERIÊNCIA:

Já implantamos sistemas de controle e suporte a obras,
projetos e processos de diferentes portes e segmentos
industriais e comerciais como construção civil,
infraestrutura, petróleo e gás, papel e celulose e Metalmecânico junto a cadeira de fornecimento de empresa
como Vale, Arcelor Mittal, Fibria, Petrobras entre
outras. Implantamos software 4D BIM durante a
construção da nova sede do Sebrae-ES estimada em R$
24 milhões. Mais de 1000 profissionais na área de
engenharia gestão já fez treinamentos presenciais ou
online conosco. Ao longo de nossos 20 anos de
existência já atendemos grandes empresas como EDP
Brasil e Enersul (Mato Grosso do Sul) na área de
tecnologia da informação.
5.

NOSSOS CLIENTES:

WWW.BITAVEL.COM

6.

CONTATO:

falecom@bitavel.com
(27) 3315-6492

Ana Paula Tongo da Silva – Diretora executiva
anapaula@bitavel.com - (27) 9 9824.1733
Flavio Tongo da Silva – Sócio e Engenheiro
ftongo@bitavel.com - (27) 9 9954.5238

