
Mecânica - Atividade #817

Orçamento LARC 2018

23/07/2018 14:12 h - Yugo Nihari

Situação: Fechada Início: 23/07/2018

Prioridade: Alta Data prevista: 25/07/2018

Atribuído para: Yugo Nihari Tempo gasto: 0.00 hora

Categoria:    

Versão: LARC 2018   

Descrição

Fazer o levantamento de gastos esperados para a LARC 2018, para solicitação de patrocínio da Alumni.

Histórico

#1 - 25/07/2018 16:18 h - Yugo Nihari

Segue o link com o orçamento.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUYgks-nhnIaQHMElCEZkxAgzbtziQb53u1MFVrauDw/edit?usp=sharing 

E algumas considerações que fiz:

-O orçamento da chapa de alumínio peguei do orçamento feito pelo Bozza para a licitação. É uma chapa de 1000x1000x35mm. Assim, ficaríamos

menos dependentes do material cedido pela imbel, não só para a LARC 2018 e não só para a SSL. 

-A barra redonda utilizei o valor da barra de aço 4140 de 7/8". Ainda não sabemos o diâmetro que vamos utilizar nem o material, mas sabemos que

será menor do que essa pois vimos na RoboCup que existe a possibilidade de reduzir o tamanho do êmbolo. Essa questão fica para a tarefa do

chute. Assim, deixei esse valor como base.

-Considerei a compra de rolamentos para a montagem de mais 2 robôs.

-Limas, parafusadeira e pontas foram ferramentas que sentimos necessidade de ter ao longo do último semestre.

-Ainda não sabemos as especificações corretas que deverão ter as molas de tração (chute alto) e molas cônicas (chute rasteiro), então baseado na

última compra que fizemos considerei R$10 por mola.

-Falei com o Havaiano e ele sugeriu a compra de 8 motores dc+encoders. Pela Robotshop, considerando o frete de $70 e iof de 6,38% fica R$2000.

Isso considerando que alguém poderá trazer dos EUA, evitando 60% de imposto de importação pelos Correios.

O orçamento está em R$6781,34.

Considerando pouco mais de R$200 para gastos pequenos não previstos, ficaria R$7000.

Capitão, o que o senhor acha? Principalmente sobre a chapa de alumínio, que é a maior compra.

#2 - 26/07/2018 20:33 h - Yugo Nihari
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUYgks-nhnIaQHMElCEZkxAgzbtziQb53u1MFVrauDw/edit?usp=sharing


Capitão, o pessoal da elo colocou os motores no orçamento deles. Vou tirar do nosso.

#3 - 30/07/2018 10:31 h - Luiz Renault Leite Rodrigues

Trabalhar com uma única planilha de orçamento.

Esta planilha traduz exatamente a intenção de compra?

#4 - 30/07/2018 11:03 h - Yugo Nihari

Luiz Renault Leite Rodrigues escreveu:

Trabalhar com uma única planilha de orçamento.

Esta planilha traduz exatamente a intenção de compra?

 

Sim

#5 - 03/01/2019 19:45 h - Yugo Nihari

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
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