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TECNOLOGIA EMPRESARIAL

A Dimensional atua nas mais diversas áreas da Engenharia, focada em obras de médio e grande porte, tendo

como fundamentos a competência técnica e a qualidade dos serviços prestados e, como valores essenciais da

organização, a dedicação ao trabalho, o cumprimento dos contratos assumidos, a ênfase no planejamento e

a integridade. A proximidade dos negócios e dos clientes ao centro de tomada de decisões transformam a sua

solidez em agilidade, versatilidade e competitividade. Essa conjuntura empresarial possibilita alcançar seus

objetivos de perpetuidade e de crescimento controlado.

Em 2019 a empresa completou 25 anos de sua

fundação. Nesse tempo, a Dimensional criou uma

cultura organizacional forte, desenvolveu uma equipe

engajada, coesa e competente, obteve certificações,

ganhou prêmios – inclusive o recente INOVAINFRA - e

realizou obras complexas e emblemáticas, sendo

reconhecida pela seriedade, esmero e capacidade

técnica.
Fresagem - Linha Amarela – R. J.

https://youtu.be/bw2eO06n5LI
https://youtu.be/bw2eO06n5LI


CERTIFICADOS

Importante destacar que a empresa possui certificação ISO 9001, PBQP-H Nível A e,

ainda, além de possuir desde 2016 um programa de integridade que é referência entre

as empresas de construção do Rio de Janeiro, é, há dois anos, signatária do Pacto pela

Integridade e Contra a Corrupção do Instituto ETHOS, da qual também é associada.



INOVAÇÃO

EMPRESA DUAS VEZES VENCEDORA DO INOVAINFRA



PILARES DE ATUAÇÃO
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RECOMENDAÇÕES OCDE

Três diretrizes principais, sendo elas:

(i) um SISTEMA de integridade coerente e abrangente 
(ii) uma CULTURA de integridade pública e 
(iii) uma real PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segundo o documento “um governo 
transparente e aberto permite a participação significativa de todas as partes 
interessadas no desenvolvimento e implementação de políticas públicas”.

O CONTRATO PÚBLICO, nas palavras da OCDE, é “uma fonte de prosperidade
econômica e social” e “representa 13% do PIB nos países da OCDE e 1/3 das 
despesas gerais do governo, mas continua sendo bastante burocrático, 
ineficiente e altamente vulnerável”1.



TRANSPARÊNCIA

 SOCIEDADE  ORGÃOS DE CONTROLE INTERNO E 
EXTERNO

 MERCADO  GESTOR PUBLICO

Um novo padrão de transparência e de
comunicação com as partes interessadas nas contratações públicas



SITE PAVIMENTARIO

WWW.PAVIMENTARIOAP4.COM.BR

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Portal de Transparência dos Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na 

Área da AP4

http://www.pavimentarioap4.com.br/
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https://instagram.com/dimensional_engenharia?igshid=lnxgwczuckgl
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https://www.youtube.com/c/DimensionalEngenharia
https://www.youtube.com/c/DimensionalEngenharia

