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NOVOS CONTRATOS

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

• A AUTOMATON foi contratada pela TRANSPETRO para realizar o
projeto de adequação a NR-12 de máquinas da área principal e da
área de serviços auxiliares do Terminal Marítimo Da Baía de Ilha
Grande - TEBIG na unidade Angra dos Reis - RJ.

• A ICAL contratou da AUTOMATON o desenvolvimento dos aplicativos de
controle e supervisão e a implementação dos mesmos em sua nova planta
de cal Fabrical a ser instalada em Quixeré - CE. Em linhas gerais, tal sistema
é composto pelas áreas de britagem, forno, moagem, utilidades e
armazenamento.

EXPO USIPA 2015

• A AUTOMATON está responsável pelo fornecimento hardware, licenças e
desenvolvimento de software, equipamentos e serviços de montagem,
comissionamento, startup e operação assistida para o projeto de unificação
de salas de controle PGC (descarga, peneiramento e embarque) da Vale,
unidade Corumbá - MS.

MEC SHOW/ ISA SHOW 2015

É com imenso prazer que informamos que o Sistema de Gestão
da Qualidade da AUTOMATON foi certificado pela RINA e
encontra-se em conformidade com a norma ISO 9001:2008
para as atividades de Projeto, Desenvolvimento e Instalação de
Sistemas de Controle e Automação. Isto demonstra o interesse
da AUTOMATON em atender as necessidades dos clientes e a
vontade de buscar oferecer os melhores serviços.

A AUTOMATON participou da MEC SHOW, feira da Metalmecânica,
Energia e Automação realizada no Espirito Santo que reuni as principais
empresas, fornecedores e compradores. O público foi formado
principalmente por empresários do setor e representantes de grandes
plantas industriais. A feira contou com diversas conferências palestras e
rodadas de negócio.

A AUTOMATON esteve presente na EXPO USIPA no mês de julho e
recebeu diversos visitantes das empresas da região do Vale do
Aço/MG e parceiros. O evento foi composto com as exposições,
rodadas de negócios e palestras técnicas com temas relevantes ao
mercado siderúrgico e metalúrgico. A AUTOMATON realizou a
palestra intitulada: Adequação à NR-12 – Apresentação de cases
de sucesso na indústria de base.

• A MERCEDES-BENS escolheu a AUTOMATON para realizar serviços de
engenharia multidisciplinar para análise de máquinas e equipamentos da
área de Oficina segundo a Norma NR-12 em sua unidade em Juiz de
Fora/MG. Dentre as atividades inclusas nesse projeto encontram-se a
análise de riscos, elaboração de projetos mecânicos e elétricos, fabricação e
montagem de proteções mecânicas, adequações da parte elétrica, auditoria
conforme NR-12 e a homologação das máquinas e equipamentos.


