
 

PROPOSTA COMERCIAL 

CLIENTE: MARCELO/EKKO BRASIL  
CIDADE: FLORIANÓPOLIS/SC 
DESCRIÇÃO PRODUTOS: 01 CONTAINER REEFER E DRY DE 20 PÉS MODIFICADOS PARA 
BANHEIROS 
 
Proposta 1:                                         
 
Referência: 
01 Container reefer de 20 pés modelo HC sem o maquinário  

 

MEDIDAS EXTERNA INTERNA 

Comprimento 06,06 05,75 

Largura 2,44 2,30 

Altura 2,90 2,60 

 
Estrutura: 

Externa e interna: Aço de baixo peso , sendo o revestimento interno de aço inox ou alumínio branco 

Isolamento: 0,10 cm de poliuretano estilo “sandwíche” 

Piso interno: assoalho trilhado de alumínio  

Cap. Cúbica:33 m³ 

Cap. Carga: 21 ton.  

Tara aproximada: 2.500 kg 

 
MODIFICAÇÕES: 

 01 pintura naval externa em esmalte acrílico com tratamento no aço do container contra a 

oxidação ( aplicação de fundo e fosfatizante) e cor preferência do cliente. 

 

 04 cabines do próprio material do container nas medidas de 1,0m x 1,0m ( 1 m²) contendo em cada 

: divisórias com chapas do próprio material do container em formato de L de 1,0m x 1,0 m, portas 

de PVC sanfonadas, vaso sanitário com caixa de acoplar, janelas de ventilação tipo venezianas de 

0,60 cm x 0,40 cm. 

 

 02 cabines do próprio material do container nas medidas de 1,5m x 1,5m ( 2,25 m²) contendo em 

cada : divisórias com chapas do próprio material do container, portas de PVC sanfonadas, vaso 

sanitário especial para PNE, 02 barras de apoio especial para PNE de 0,80 cm cada, pia especial 

para PNE  de  com caixa de acoplar, janelas de ventilação tipo venezianas de 0,60 cm x 0,40 cm  

 

 



 

 Placa cimentícia colocada sob todo assoalho aletado do container. 
 

 Piso cerâmico colocado sob toda placa cimentícia. 
 

 02 pias/lavabos de colunas simples já instaladas. 
 

 01 mictório de alumínio de 1,20. 
 

 Instalação hidráulica completa de entrada e saída de água para os vasos sanitários, pia e mictórios. 
 

 02 portas de giro feitas do próprio material do container nas medidas de 1,0 m x 2,10 m. 
 

 Instalação elétrica contendo 5 pontos elétricos. 
 

 
 

R$ 33.550,00 ( TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS  E CINQUENTA REAIS) 
 

R$ 39.150,00 ( TRINTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) – CONTAINER 
NACIONALIZADO E COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E NO CONTAINER  

 
Proposta 2: 
 
Referência: 
01 Container DRY de 20 pés modelo STD sem o maquinário  

 

MEDIDAS EXTERNA INTERNA 

Comprimento 06,06 05,98 

Largura 2,44 2,25 

Altura 2,60 2,39 

 
Estrutura: 

Externa e interna: Aço cortein com chapa de 2,5 mm 

Piso interno: compensado naval de 28,0mm  

Cap. Cúbica:33 m³ 

Cap. Carga: 21 ton.  

Tara aproximada: 2.500 kg 

 

 

 

 



 

 

MODIFICAÇÕES: 

 01 pintura naval externa em esmalte acrílico com tratamento no aço do container contra a 

oxidação ( aplicação de fundo e fosfatizante) e cor preferência do cliente. 

 

 04 cabines do próprio material do container nas medidas de 1,0m x 1,0m ( 1 m²) contendo em cada 

: divisórias com chapas do próprio material do container em formato de L de 1,0m x 1,0 m, portas 

de PVC sanfonadas, vaso sanitário com caixa de acoplar, janelas de ventilação tipo venezianas de 

0,60 cm x 0,40 cm. 

 

 02 cabines do próprio material do container nas medidas de 1,5m x 1,5m ( 2,25 m²) contendo em 

cada : divisórias com chapas do próprio material do container, portas de PVC sanfonadas, vaso 

sanitário especial para PNE, 02 barras de apoio especial para PNE de 0,80 cm cada, pia especial 

para PNE  de  com caixa de acoplar, janelas de ventilação tipo venezianas de 0,60 cm x 0,40 cm. 

 
 Piso cerâmico colocado sob toda placa cimentícia. 

 

 02 pias/lavabos de colunas simples já instaladas. 
 

 01 mictório de alumínio de 1,20M. 
 

 Instalação hidráulica completa de entrada e saída de água para os vasos sanitários, pia e mictórios. 
 

 02 portas de giro feitas do próprio material do container nas medidas de 1,0 m x 2,10 m. 
 

 Instalação elétrica contendo 5 pontos elétricos. 

 
 

VALOR TOTAL DO PROJETO: 32.150,00 (TRINTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) 
 

R$ 37.560,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) – CONTAINER 
NACIONALIZADO E COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E NO CONTAINER  

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

SERVIÇOS QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO : 
 

 Não trabalhamos com Estruturas no Local (Calçadas, Estrutura Metálica, decks etc), trabalhamos 
com tudo referente ao Container. 

 Nota Fiscal  

 Transporte e descarga 

 

FRETE E DESCARREGAMENTO  

O valor do frete de carreta simples Itajaí/SC a Florianópolis/SC  vai ser de aproximadamente R$ 1.000,00 

por carreta, nessa modalidade será necessário a contratação do munk para descarregar o container no 

local. E o valor do frete de carreta já com o munk para descarregar será de R$1.500,00 por carreta  

aproximadamente, com o container já descarregado no local.  

 

PRAZO DE ENTREGA: 

Entre 40 a 45 Dias úteis após o pagamento da entrada e assinatura do contrato. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

À Vista (Podendo ser pago 50% no pedido e fechamento do contrato e 50% no final do projeto 

(antes da entrega) 

50% de entrada e o restante em até 10 vezes pelo cartão de crédito com juros de 10% a.m 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

Devido o valor dos containers ser cotados em dólar, a validade da proposta terá validade de 15 

Dias corridos ou enquanto durar o estoque atual de containers 

 

Itajaí, 14 de Agosto de 2018 


