Tabela de Preço de Uso
dos Equipamentos e
Laboratórios

O L.OU.Co - Laboratório de Objetos
Urbanos é o local para você tirar aquela sua
ideia inovadora do papel, utilizando de uma
moderna estrutura de equipamentos e
laboratórios.
A estrutura é locada de acordo com o
equipamento, com valores de acordo com
seu perfil:

EMPRESAS NÃO
EMBARCADAS

Para qualquer
empresa com
objetivos
comerciais

EMPRESAS
EMBARCADAS

ORGANIZAÇÃO SEM
FINS LUCRATIVOS E
STARTUPS NÃO
EMBARCADAS

STARTUPS DO
PORTO DIGITAL,
ONGS COM FINS
SOCIAIS E
PROFISSIONAIS

ESTUDANTES COM
FINS ACADÊMICOS
OU RECÉM
EGRESSOS

Aproximadamente 20%
de desconto para
empresas embarcadas no
ecossistema do Porto
Digital

Aproximadamente 50%
de desconto para
Organizações e
Instituições Sem Fins
Lucrativos e empresas
recém criadas com
modelo de negócio
escalável, repetível,
baseado em inovação.

Aproximadamente 80%
de desconto para
empresas recém criadas
com modelo de negócio
escalável, repetível,
baseado em inovação e
embarcadas no PD, ONGs
que desempenham
assistência social e
profissionais (pessoas
físicas, autônomos).
profissionais.

Aproximadamente 90%
de desconto sobre o uso
comercial para
desenvolvimento de
projetos para fins
estudantis e recém
formados. No caso de
projetos estudantis é
necessário obter
autorização do professor
que comprove a natureza
do projeto
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TABELA TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS
PERFIS DE CLIENTES

Laboratório/
Equipamento

UNID

Cortadora Laser* ** ***

1 min

3,00

2,40

1,50

0,60

0,30

Scanner 3D

1 hora

10,00

8,00

5,00

2,00

1,00

Fresadora 3D Roland MDX 40*

1 hora

12,00

9,60

6,00

2,40

1,20

Impressora 3D

1 hora

12,00

9,60

6,00

2,40

1,20

* O valor de uso dos equipamentos não inclui o valor do insumo, que será informado no ato da contratação do equipamento. O mesmo pode ser adquirido pelo usuário ou
fornecido pelo L.O.U.Co. O valor do insumo não possui desconto de acordo com o perfil do usuário.
** Caso o uso do equipamento seja por parceria, startup e/ou estudante será cobrado a taxa de filtro no valor de R$5,00.
*** Para se enquadrar no perfil Estudante, e utilizar a cortadora a laser, é necessário a otimização do arquivo para corte.

Nossa equipe está à disposição
para qualquer questionamento

Do contrário, o perfil enquadrado será o de Startup não Embarcadas (50% de desconto no tempo de uso).
Dúvidas e informações:
Equipe L.O.U.Co
louco@portodigital.org
F: (81) 3419.8198
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TABELA DE MATERIAIS
MATERIAL

UNID

ESPESSURA

QUANTIDADE

PREÇO

Papel Kraft, Triplex ou Pinho

30 x 60 cm

-

1 PLACAS

2,5

Papelão Couro N.30

30 x 60 cm

2,8 mm

1 PLACA

4,00

Papelão Couro N.20

30 x 60 cm

3,8 mm

1 PLACA

5,00

Compensado Virola

30 x 60 cm

6,5 mm

1 PLACA

4,00

MDF

30 x 60 cm

3 mm

1 PLACA

6,00

Placa de Acrílico transparente

30 x 60 cm

2 mm

1 PLACA

25,00

Placa de Acrílico Colorido

30 x 60 cm

2 mm

1 PLACA

30,00

Placa de Acrílico transparente

30 x 60 cm

6 mm

1 PLACA

60,00

Filamento Ultimaker (PLA)

g

-

depende do volume
da peça

0,20

Filamento UPrint (ABS) **

cm3

-

depende do volume
da peça

3,74

** Existe o cálculo da bandeja, que irá depender do volume da peça e deverá ser calculado mediante a disponibilização do arquivo para verificação do orçamento.
Recomenda-se entrar em contato com a equipe do L.O.U.Co para ter acesso aos insumos possíveis de serem utilizados e disponíveis no laboratório.
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Tabela de Locação do Espaço
PERFIS DE CLIENTES

Laboratório/
Equipamento

UNID

Locação do L.O.U.Co) durante
horário comercial - capacidade
para 35 pessoas * ** ***

1 hora

200,00

160,00

100,00

40,00

20,00

Locação do L.O.U.Co durante
horário não-comercialcapacidade para 35 pessoas*
** ***

1 hora

280,00

224,00

140,00

56,00

28,00

* A disponibilização do espaço para locação está sujeito à avaliação da equipe de gestão do laboratório, visto que a intenção do uso do laboratório é promover um espaço de
experimentação aberto ao público.
** O valor inclui a infraestrutura do espaço, não incluindo a hora de uso dos equipamentos e os insumos a serem utilizados.
*** Caso haja necessidade de utilizar os equipamentos e insumos, o custo deverá ser calculado tendo por base a
Tabela de uso dos equipamentos e a Tabela de insumos.

Nossa equipe está à disposição
para qualquer questionamento

Dúvidas e informações:
Equipe L.O.U.Co
louco@portodigital.org
F: (81) 3419.8198
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