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PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE007/2014X

1

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

1 Un 1,00EQUIPAMENTO, com sistema de aplanacao para avaliar a firmeza dependente da pressao celular em 
folhas e segmentos de face plana de orgaos macios. O sistema de aplanacao em anteparo (1) permeado por 
ar desta invencao e um instrumento versatil para medir a firmeza dos tecidos gerada pela pressao da 
turgescencia celular de folhas e de segmentos de orgaos com paredes celulares finas e elasticas de muitos 
caules, folhas, frutos e raizes. E composto de uma fonte de ar com vazao maxima ajustada. (6) Um 
elemento poroso. (2) gravado em um anteparo (1)atraves do qual flui ar. E um dispositivo para aplicacao 
de compressao (4). Para a medicao o orgao e pressionado progressivamente contra o anteparo ate que a 
interrupcao reversivel de vazao do ar que atravessa o elemento poroso ( 2 ) seja indicativo do adequado 
aplainamento da folha contra o anteparo. Nessa condicao torna se a leitura da firmeza como pressao de 
aplanacao (5) Este firmometro possibilita avaliacoes de qualidade pos-colheita e medicoes para estudos de 
ecofisiologia e para a afericao de procedimentos de manejo de irrigacao. Embalagem com dados e marca do 
fabricante, garantia minima de 12 meses e manual de Instrucoes do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.11.00030903-6

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimenento do Pedido de Cotação - PCT observar as orientação contidas na parte B 
do edital de licitação.
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Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimboValidade da Proposta

Assistência Técnica
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Fornecedor Garantia


