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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I do artigo 25 da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme solicitação, justificativas e Parecer Jurídico, constante no processo, tendo como 
objeto a aquisição dos equipamentos de Penetrômetro de campo automatizado. Com profundidade 
máxima de penetração aproximada de 60 cm; índice de cone máximo até 15.100 kpa; resolução da 
medição de profundidade 10, 25 ou 50 mm, configurável; resolução da medição de índice de cone 
variando de 3,1 kpa até 20,1 kpa (conforme o cone); velocidade máxima de inserção 50 mm/s; 
capacidade de memória conforme o tipo de cone, variando de resolução, no mínimo 10 mm, 910 
medições. Demais combinações de resoluções e profundidades: 2.000 medições. Alimentação 4 
pilhas aa, alcalinas ou recarregáveis. Indicações ao usuário: visor lcd 2 linhas x 16 caracteres; 1 led 
multifunção; indicação sonora;1 chave liga/desliga; peso equipamento até no máximo 3 kg; diâmetro 
dos cones (conforme normas aes.313.3): tipo 1 20,27 mm; tipo 2 12,83 mm; tipo 3 7,94 mm; altura 
total do equipamento com haste tipo 2 104 cm; força máxima suportada na haste 100 kgf; força 
máxima suportada na haste: tipo 1 100 kgf; tipo 2 100 kgf; tipo 3 75 kgf; protocolo de comunicação 
com receptor gps, nos quantitativos e especificações constantes na requisição e no Termo de 
Referência. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 004/2020 
Requisição de Compras n° 18/2020 
Convênio 013/2020 
Valor: R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais) 
Favorecido: FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA 
CNPJ: 07.736.144/0001-50 
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro 
mencionada. 

Maringá, 29 de outubro de 2020 
 
 

LUDHIANA ETHEL DE MATOS GARBUGIO 
Presidente do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICETI 
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