A melhor escolha para você
#VemSerBRInfinite

Formulário Para Cotação de Instalação e Montagem
Preencha o formulário abaixo e envie para o seguinte e-mail: engenharia@brinfinite.com.br

DADOS DO PROPONENTE:
Segurado

CPF/CNPJ

Corretora

Código

Construtora/Proprietário da obra (caso não seja o segurado)

CPF/CNPJ

DADOS DA OBRA:
Endereço da Obra
Bairro

Cidade

Engenheiro/Contato para agendar a inspeção

Nº

Complemento

UF

Cep

(DDD) Telefone

ESPECIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM:
Maquinas e/ou Equipamentos novos

R$

Maquinas e/ou Equipamentos usados

R$

EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS:
Equipamento

R$

Equipamento

R$

Equipamento

R$

Equipamento

R$

Equipamento

R$
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PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO:
INSTALAÇÃO / MONTAGEM
Início

Término

TESTES A QUENTE
Início

Término

OPERAÇÃO ASSISTIDA
Início

Término

ESPECIFICAÇÃO TESTES DE EQUIPAMENTOS (INSTALAÇÃO E MONTAGEM) :
Comissionamento?

Sim

Não

*Conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado à averiguação de funcionamento das máquinas, equi
pamentos e/ou sistemas. (São automaticamente cobertos pela apólice.)

Teste a frio?

Sim

Não

*Verificação dos componentes de máquinas e equipamentos segurados através de testes mecânicos, elétricos, hidrostáticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que cada
item do conjunto esteja em condições de funcionamento. Testes a frio excluem operação de fornalhas ou
aplicação de calor direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no
caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexão
à rede elétrica ou outro circuito de carga. (São automaticamente cobertos pela apólice.)

Teste a quente?

Sim

Não

Período de

à

*Verificação dos componentes de máquinas e equipamentos segurados, com carga ou condição de operação, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para simular
as condições de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexão à rede elétrica ou outro circuito de carga estará coberto por apólice
somente se sua duração for expressamente mencionada na proposta.
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Operação assistida?

Sim

Não

Período de

à

*Um conjunto de atividades que permitam o treinamento e capacitação da equipe do cliente responsável
pelas atividades de operação e manutenção preventiva e corretiva constituída de mão de obra qualificada
em relação às atividades a serem realizadas e/ou à atividades similares. Um corpo técnico formado por um
ou mais especialistas é designado pelo segurado, mais especificamente por parte da empresa responsável
pelo projeto e/ou instalação e montagem do bem objeto da operação assistida, ou por ela referendado e
oferece suporte na realização de testes, análises, medidas e ajustes, assegurando que as operações diárias
sejam realizadas em conformidade com os padrões pré-estabelecidos, transferindo todo o conhecimento e
experiência necessária para a operação dos produtos (equipamentos, sistemas ou plataformas de serviços),
iniciado logo após a entrega do Certificado de Aceitação Provisória (CAP) e válido até que o cliente possa
reassumir as atividades com sua própria equipe, limitado ao prazo constante da especificação da apólice,
ou até a entrega do Certificado de Aceitação Final (CAF), o que for menor, prazos que deverão constar no
cronograma físico da obra e/ou documento complementar.
*Estará coberto por apólice somente se sua duração for expressamente mencionada na proposta.*

COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO:
Sim

Não

Operação de máquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, em condições de produção; no caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, significará sua conexão à rede elétrica ou outro circuito de carga.
Colocação em operação e funcionamento não estão cobertos

DADOS DO CORRETOR:
Corretor (a)
CNPJ
Endereço da Propriedade

E-mail

Telefone
Cep

UF
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