




MERCADOS DE ATUAÇÃO

METALÚRGICO E
SIDERÚRGICO

AUTOMOBILÍSTICO
E AUTOPEÇAS

AGRONEGÓCIO E
FERTILIZANTES

FABRICANTE DE
ELASTÔMEROS E PNEUS

LINHA BRANCA E
ELETRÔNICOS

AGROPECUÁRIA,
FRIGORIFICOS E RAÇÕES

QUÍMICO, CORANTES
E PETROQUÍMICO

ALIMENTÍCIO FARMACÊUTICOVIDREIROFABRICANTES
DE MÁQUINA

PAPEL E 
CELULOSE

TINTAS E
VERNIZES



ADEQUAÇÃO
À NR-10

SERRALHERIA
INDUSTRIAL

BANCO DE PROVA DE
MOTORES

PAINÉIS ADEQUAÇÃO 
À NR-12

INSTALAÇÃO 
INDUSTRIAL

INFRAESTRUTURA
INDUSTRIAL

O que oferecemos

Serviços

AUTOMAÇÃO E 
DISPOSITIVOS



Nossa produção é composta

por 4 equipes independentes

com seus meios e recursos

próprios com mais de 20 anos

de experiência na montagem

de painéis dentro do Grupo

Contric Módena. 

Profissionais dedicados a área

de painéis elétricos somam um

corpo técnico fixo com 10

colaboradores, entre

engenheiros, projetistas e

desenhistas.



Junto às adequações

entregamos uma robusta

documentação evidenciando e

justificando os porquês de

cada solução implementada. 

Tornando-a uma ferramenta de

defesa processual com elevada

qualidade.

Possuímos profissionais

certificados

internacionalmente para

especificar corretamente as

medidas de redução de risco

necessárias, visando sempre a

harmonia entre segurança e

produtividade.



Oferecemos a Geração do

laudo de técnico e a realização

de parecer técnico das

instalações elétricas,

executado por profissional

legalmente habilitado, onde

são verificados as NÃO

CONFORMIDADES /

CONFORMIDADES de acordo

com o estabelecido pela NR-10.

Implantação “in-loco” com

equipes próprias para

trabalhos de proteção contra

contato acidental, adequação

do nível de tensão dos botões

e sinaleiros,

equipotencialização das partes

metálicas, identificação dos

componentes / circuitos / nível

de tensão e sinalização de

riscos conforme a norma ISO

3864-1/2/3/4 e ISO 7010.



A Contric oferece: instalação

de painéis elétricos,

distribuição e comandos

elétricos, interligação elétrica

entre carga e alimentador,

instalação de instrumentação e

startup, laudos técnicos e

adequação de normas (NR-10 E

NR-12) e instalações e sistemas

Hidráulicos e Pneumáticos.



A Contric atua nos mercados

industriais executando

trabalhos de infraestrutura

como: confecção de

infraestrutura em leito,

eletrocalha, eletroduto, para

lançamento de cabos de

comando e potência, bem

como geração de redes

industriais, projeto turn-key,

garras pneumáticas, gabaritos

de controle, elevadores de

produto, pórticos de

manipulação de peças, esteiras

transportadoras.



Fechamentos mecânicos

personalizados conforme sua

necessidade, sendo fabricados

em aço carbono, aço inox e

alumínio, fechamentos

mecânicos perimetrais com

gradil Belgo Protec, escada

marinheiro, guarda corpo

modular, rodapé e trinco Bolt.



Desmontagem, demolição e

reconstrução de base do

dinamômetro, revestimentos

acústico, acabamento em tela

de aço inox perfurada,

fornecimento e instalação de

toda parte de infraestrutura:

elétrica, instrumentação,

medição, sistemas

pneumáticos e hidráulicos,

desenvolvimento de

automação e monitoramento

customizada para o processo,

acompanhamento de testes

atendendo protocolos

previamente definidos, para

garantir o máximo resultado na

operação dos bancos de prova,

adequação as normas de

segurança vigentes.



 FESTO QUEM CONHECE CONFIA!

Desenvolvemos soluções com produtos e equipamentos Festo que resultam em

redução de custo operacional, qualidade e confiança nos processos produtivos.

Temos uma ampla visão sistêmica, para entender a necessidade de cada aplicação,

desenvolvendo projetos: mecânicos, elétricos, automação, fabricação, instalação,

programação,  e inserindo a digitalização para processos na Industria 4.0.

INTEGRADORES OFICIAIS FESTO

DISPOSITIVOS CUSTOMIZADOS

MANIPULAÇÕES CARTESIANAS 

GARRAS ESPECIAIS QUE SE
ADEQUAM AO PRODUTO 

PALETIZAÇÃO CARTESIANA 

PAINÉIS PNEUMÁTICOS 

DIGITALIZAÇÃO E 
SISTEMAS 4.0 



Projeto turn-key;

Software PLC;

Software DCS;

Software IHM; 

Upgrade de linha; 

Migração de tecnologia; 

Retrofit de máquinas e

equipamentos;

Sistema de visão;

Sistema Supervisório; 

Habilitadores da Indústria

4.0.

A automação industrial

possibilita uma redução

significativa do custo de mão

de obra, maior flexibilidade da

linha de produção, maior

volume produtivo, qualidade,

coleta de dados e relatórios

gerenciais.



Fornecemos esteiras desde o

conceito, projeto detalhado e

fabricação da solução

turnkey;

Fabricamos o seu projeto

desenvolvido.

Esteiras de lona, talisca,

roletes, corrente e modulares.

Esteiras em perfil de alumínio;

Esteiras em aço carbono e

inox;

Sistema de inspeção sob

esteiras;

Sistema de manipulação

cartesiano em esteiras;

Manipulação de produto

entre linhas de transporte.

Contamos com uma equipe de

engenharia com experiência no

desenvolvimento de dispositivos

customizados para as

necessidades de nossos clientes. 



Garras mecânicas, elétricas

e pneumáticas para

manipulação de produtos;

Dispositivos de reação;

Dispositivos de controle

geométrico;

Dispositivos de montagem e

pré-montagem para

autopeças;

Dispositivos cartesianos;

Dispositivos hidráulicos

para fixação de peças e

quebra de canais de

injeção;

Dispositivo de transferência

de produto;

Sistema de tombamento de

peças;

Ganchos de manipulação

de produto final;





Grupo Contric Módena

Nos reinventando para atender e superar as
expectativas de nossos clientes todos os dias!

A Contric Painéis e Instalações Industriais dispõe de 30 anos de

experiência.

Oferecemos muito mais do que painéis e instalações industriais,

nós oferecemos qualidade e confiança, pois buscamos

diariamente estar dentro das normas e padrões dos nossos

clientes.



ESTOQUE
500 M²  -  MATÉRIAS QUE ENTRARÃO

EM PRODUÇÃO E DE USO COMUM.

ÁREA FABRIL
1200 M² - DEDICADOS A ÁREA DE

PRODUÇÃO DE PAINÉIS (MONTAGEM,

INSPEÇÃO, PLOTAGEM E

EXPEDIÇÃO).

ROBÓTICA
300 M² - UTILIZADOS PARA

MONTAGEM, TESTES E

PROGRAMAÇÃO DE CÉLULAS

ROBOTIZADAS.

GALPÃO
250 M²- ESTACIONAMENTO E

ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS

PESADOS. INICIALMENTE PENSADA

PARA ABSORVER DEMANDAS

EXTRAORDINÁRIAS DE FABRICAÇÃO E

MONTAGEM.

ESTRUTURA FÍSICA CONTRIC

SERRALHERIA
600 M²- 2 ANDARES PARA PRODUÇÃO

DA SERRALHERIA, PINTURA, ESTUFA

DE SECAGEM, PRODUÇÃO DE

FECHAMENTOS EM ALUMÍNIO E

POLICARBONATO.

Focamos na melhoria do layout com a ampliação do mezanino da fábrica de painéis e divisão de artefatos mecânicos. 

Foi estruturado nosso projeto na área de robótica com a implementação da Contric Robótica e automação industrial, com isso foi necessário a

ampliação e aquisição de uma estrutura própria para a divisão, surgindo então a unidade da Casemiro de Abreu.



Engenharia Avançada

Área técnica comercial, levantamento técnicos em clientes,

documentação técnica, conformidades de projetos, custos,

robótica, automação, dispositivos e inteligência

administrativa.

Engenharia Operacional

Desenvolvimento de projetos conceito e projetos executivos

nas áreas de elétrica, mecânica, pneumática, hidráulica,

robótica e de automação.



GERENTE  DE

VENDAS  E  CUSTOS  

Responsável pelo orçamento

técnico e elaboração dos

cronogramas.

GERENTE

OPERACIONAL  

Responsável pelo controle de 

todas as equipes de campo.

GERENTE

ROBÓTICA  

Responsável pela verificação de

viabilidade da aplicação de células

robotizadas nos processos fabris de

nossos clientes.

Gerências
Engenharia Avançada e Operacional

GERENTE  DE  FÁBRICA

E  QUALIDADE

Responsável por toda a área de 

produção de painéis e artefatos 

mecânicos.

GERENTE  DE

CONFORMIDADE  LEGAL

Responsável pela validação de segurança

de todos os projetos gerados pela Contric e

pela documentação técnica entregue aos

clientes.

GERENTE  DE

SUPRIMENTOS

Responsável por toda a equipe 

de aquisições de insumos,

logística, almoxarifado e 

expedição,  abastecimento dos 

materiais para as aplicações dos 

projetos, bem como, pela 

manutenção dos estoques 

mínimos de materiais de uso 

comum no processo fabril. 

GERENTE  DE

MARKETING  

Responsável pela 

manutenção da área de 

comunicação da empresa, 

sites, redes sociais e 

identidade visual, estratégias 

de vendas e estudo de 

mercado.

GERENTE  DE

AUTOMAÇÃO  

Responsável pela implementação

do projeto em campo e pela equipe

de automação.

GERENTE

FINANCEIRO

Responsável por contas a pagar,

contas a receber, RH e todo o fluxo

de caixa da Contric.

GERENTE

INSTITUCIONAL

Responsável pela elaboração do

Compliance e por relações
institucionais e executivas com os

clientes.



A partir da aprovação pelo

cliente, do pré-projeto, materiais

serão adquiridos e armazenados

em nossa doca kamban,

aguardando início de produção.

A rastreabilidade dos materiais

empregados na produção se dará

pelo acompanhamento da

posição do material dentro da

fábrica e pelo nosso sistema de

gerenciamento de produção

(SGE).

O acompanhamento de compra e

chegada de materiais é

controlado através do nosso FUP,

que garantirá total transparência

na comunicação com o cliente

referente aos prazos de entrega

dos materiais e andamento da

produção conforme projeto

aprovado. 

Esse contato com o cliente para

atualização do status do projeto é

feito semanalmente ou conforme

necessidade específica de cada

caso.

O PCP começa a monitorar

quando o pedido entra em nossa

cadeia de fornecimento. 

Todas as etapas são controladas

através de cronogramas

individuais, monitorando prazos

de projetos, compras, produção,

inspeção e expedição,

certificando-se que o produto

será entregue exatamente como

solicitado pelo cliente mantendo

o máximo de transparência com o

consumidor.

CADEIA DE FORNECIMENTO
A cadeia de fornecimento começa com a abertura do pedido interno a partir

de um orçamento gerado e esse pedido acompanhará desde a compra de

materiais, projeto, fabricação, inspeção funcional e de qualidade, até a

entrega com sucesso ao cliente.

Avalia e inspeciona todos os 

materiais e produtos, desde o

momento em que entram em

nossa fábrica até a entrega ao

cliente.

Além disso, garante as inspeções

de obras, para nos certificarmos

que tudo foi instalado como

acordado em projetos e

conformidades legais.
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Receptação de projetos elaborados em softwares piratas é 

crime, conforme a lei 10.695. 

Você pode ser prejudicado criminalmente, colocando em 

risco sua empresa.

A Contric mantém todos os seus softwares operando com 

licenças originais atualizadas, dentro das determinações 

legais. 

Fique atento

Tenha critério na homologação de 
seus fornecedores



Com mais de 30 anos de atuação no mercado industrial, o Grupo Contric Módena se orgulha de

sua idoneidade em entregar produtos, serviços e obras  com qualidade e sem nenhum registro de

sinistros.

Além de poder contar com a qualidade e compromisso de sempre, nossos clientes dispõem de

mais essa segurança:

Ao contratarem nossos serviços, ficam cobertos por nossa apólice de seguro de Responsabilidade

Civil para sinistro em locais de terceiros, nas obras e prestações de serviços em geral, em nossas

movimentações de carga, ou ainda em situações que envolvam pessoas da empresa ou de

clientes.

Errar é humano e só erra quem faz!

O Grupo Contric Módena é exemplo de qualidade, confiança e
segurança em todos os seus processos!
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ESTOQUE MÓDENA MÓDENA  21 MÓDENA  4 .0

O Grupo Módena possui atualmente o foco em vendas e logística para distribuição de produtos para automação industrial, com fornecimento para

todo o brasil.

Contamos com cerca de 2,5 mil m² de área produtiva, havendo uma expansão nos últimos 12 meses de cerca de 500m², devido o aumento da área

de estoque, recebimento e laboratório de testes.

Estamos em 3 unidades físicas, sendo duas na cidade de São Caetano do Sul e uma em Guarulhos, ambas no estado de São Paulo.



Atendimento aos

clientes 24 horas por

dia, 7 dias por semana.

Frota de carros própria

para entregas nas

regiões de atendimento.

Follow-up ativo realizado

pela equipe de vendas

internas.



Pneumática Elétrica Automação Hidráulica Instrumentação

Armários e
Painéis

Válvulas de
Processo

Sensores Pirometria Safety



Trabalhamos com mais de 30 outras marcas não conflitantes que agregam 20% do faturamento da

empresa.

Nosso intuito é poder atender a todos com soluções e produtos para cada necessidade da forma

mais rápida possível.



2022

O FUTURO É AGORA

Atuamos nas áreas de projeto, montagem e

instalação de painéis elétricos, automação industrial,

robótica, adequação NR-10 e NR-12, distribuição

pneumática, hidráulica e automação de dispositivos.

Nossa equipe é altamente treinada e capacitada para

atender nossos clientes de forma personalizada e

com extrema eficiência. 

NÃO FIQUE PARA TRÁS, ATUALIZE SEU PROCESSO PRODUTIVO!



Grupo Contric Módena

Nosso jeito de existir

Nossa estrutura é dividida em: Administração, Engenharia

Avançada, Engenharia Operacional, PCP, FUP,

Controladoria, Inspeção, Qualidade, Expedição,

Recebimento, Suprimentos, Financeiro, RH, Comercial e

Marketing.

A integração e treinamento dos funcionários ocorre logo

que ele inicia sua jornada no grupo e periodicamente para

reciclagem da cultura organizacional, onde frisamos a

importância do trabalho personalizado, respeito e

inteligência emocional focada no cliente.



Grupo Contric Módena

Nosso jeito de agir

A Contric Módena preza pela liberdade de cada um para ser

como desejar.

Não fazemos distinção de gênero, raça, crença religiosa,

orientação sexual, vestimenta, aparência ou qualquer outra

característica que caiba uma escolha particular do

individuo.

O que importa para nós é o comprometimento, 

o caráter, a força de trabalho e o respeito 

com os demais.



Valorizamos a lealdade, transparência, velocidade

no atendimento, trabalho em equipe,

comprometimento, saúde e segurança.

Indispensáveis na otimização de resultados,

prestando serviços através da união de

competências técnicas, normativas e éticas

profissionais. Para alcançar soluções adequadas e

efetivas que visem atender as necessidades dos

clientes, construindo assim, relacionamentos

transparentes e duradouros.



CONTRIC MÓDENA PAINÉIS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Rua Herculano de Freitas, n° 57 - B Fundação
São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-280
(11) 4228 - 2011

CNPJ: 09.479.801/0001-56       IE: 636.305.474.116

www.contric.com.br
vendas@contric.com.br

CONTRIC ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Casemiro de Abreu, n° 145 - B Cerâmica
São Caetano do Sul - SP - CEP: 09531-050
(11) 4318 - 3380 

CNPJ: 35.516.587/0001-70       IE: 636.404.091.114

www.contricrobotica.com.br
vendas@contric.com.br

MÓDENA SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA

Rua Herculano de Freitas, n° 57-A, 2° Andar - B Fundação
São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-280
(11) 4228 - 2011

CNPJ: 04.844.717/0001-70       IE: 636.267.094.111

www.modenacontroles.com.br
vendas@modenacontroles.com.br
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