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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 

Contrato de fornecimento de mercadorias nº 979/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor  CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, CLIMB CLEAN 
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.425.109/0001-69, estabelecida na Avenida Desembargador Hugo Simas, 2590, CEP: 80520708, Bairro 
PILARZINHO, na cidade de CURITIBA/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas 
as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento 
de mercadorias em decorrência da dispensa de licitação nº 118/2021, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é o fornecimento de material                                                                 
para utilização no salvamento em altura, pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com as especificações 
abaixo: 
Lote Item Código  

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço 

unitário R$ 
Preço total R$ 

001 1 78795 CORDA DINÂMICA GILMONTE JUMP 10,5MM CE 
UIAA- REFERÊNCIA: ZM1451: 
A corda Jump é uma corda projetada principalmente 
para escalada indoor e construída com um alto nível de 
segurança e durabilidade para o uso em paredes de 
escaladas artificiais, o que torna ela uma corda muito 
compacta e flexível com uma excelente resistência.  
testada e homologada pelos principais órgãos 
internacionais de segurança em altura, CE (Comunidade 
Européia), UIAA (União Internacional das Associações 
de Alpinismo), ISO9001 entre outros. 
Características Técnicas: 
-Diâmetro: 10,5mm 
-Alongamento estático: 7,1% 
-Alongamento Dinâmico: 32% 
-Força de impacto: 8,7KN 
-Proporção de capa: 32% 
-Número de quedas: 9 
-Deslizamento da capa: 0 
-Peso: 69g/m 
-Certificação: CE 1015, EN 892 e UIAA 
-Marca: Gilmonte 
-Produto vendido por metro.  

M 60,00 19,86 1.191,60 

001 2 78796 CORDELETE DE 8MM GILMONTE 18KN CE EN- 
REFERÊNCIA: ZM1464 
As cordas auxiliares (cordeletes) Gilmonte são feita de 
poliamida e são adequadas para várias aplicações. São 
fabricadas de acordo com a norma EN 564. Seu 
diâmetro é de 8mm e sua carga de ruptura é de 18KN. 
Os cordeletes Gilmonte são macios, leves e de alta 
resistência.  Estes cordeletes são partes importantes do 
equipamento de todo escalador. São usadas como 
cordas auxiliares e também possibilitam várias opções 
de ações técnicas nas atividades verticais.  
testadas e homologadas pelos principais órgãos 
internacionais de segurança em altura, CE (Comunidade 
Européia), UIAA (União Internacional das Associações 
de Alpinismo), ISO9001, entre outros. 
Informações Técnicas:  

M 75,00 9,98 748,50 
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-Diâmetro: 8mm 
-Carga de ruptura: 18KN 
-Peso por metro: 41g 
-Certificação internacional:CE1015EN564 
-Material: Poliamida 
-Marca: Gilmonte  

001 3 78797 CORDELETE DE 6MM GILMONTE 10KN CE EN 
REFERÊNCIA: ZM1462 
As cordas auxiliares (cordeletes) Gilmonte, são feita de 
poliamida e são adequadas para várias aplicações. São 
fabricadas de acordo com a norma EN 564. Seu 
diâmetro é de 6mm e sua carga de ruptura é de 10KN. 
Os cordeletes Gilmonte são macios, leves e de alta 
resistência. Estes cordeletes são partes importantes do 
equipamento de todo escalador. São usadas como 
cordas auxiliares e também possibilitam várias opções 
de ações técnicas nas atividades verticais.   
testadas e homologadas pelos principais órgãos 
internacionais de segurança em altura, CE (Comunidade 
Européia), UIAA (União Internacional das Associações 
de Alpinismo), ISO9001, entre outros. 
Informações Técnicas: 
- Diâmetro: 6mm 
- Carga de ruptura: 10KN 
- Peso por metro: 22g 
- Certificação internacional: CE1015 EN564 
- Material: Poliamida 
- Marca: Gilmonte 
- Produto vendido por metro  

M 100,00 7,51 751,00 

001 4 78798 POLIA DUPLA OSCILANTE COMPACT SIDEUP 25KN 
CE EN REFERÊNCIA: SU0963 
Uma polia mais compacta feita para quem deseja menor 
peso e qualidade nos processos. Polia feita em alumínio 
de alta resistência, tratamento anodizado feito para 
cordas de até 12mm. Esta polia dupla oscilante é 
utilizada para locais confinados, sistemas de içamento 
de carga, sistemas de diminuição de carga, entre outras 
atividades. Pesando apenas 205g esta polia tem a carga 
de resistência de 25KN (12,5KN + 12,5KN) ou seja em 
média 2.500 kg. Com local para prender o mosquetão 
tanto em cima como em baixo, permite uma série de 
opções nos sistemas de diminuição de peso. Medindo 
apenas 115mm de altura e 60mm de largura, aprovação 
de órgãos internacionais como a Comunidade Européia, 
obedecendo as rígidas normas EN12278:2007. 
Características Técnicas: 
-Carga de ruptura: 25KN (4 X 6,25KN). 
-Certificação Internacional: CE E.N 
-Peso: 205g. 
-Para corda de até 12mm. 
-Material: Alumínio de alta resistência. 
-Marca: SideUp.  

UN 4,00 228,00 912,00 

001 5 78799 MAILLON SIDEUP OVAL 8MM AÇO 25KN CE NBR 
REFERÊNCIA: SU2008 
Estes conectores rápidos são mosquetões menores em 
diversas formas e tamanhos, cada qual utilizado para um 
fim específico. Este modelo oval, tem trava tipo rosca e é 
feito em aço de alta resistência. 
Fabricado de acordo com a norma EN12275-2013 
Este material foi testado e aprovado pela UIAA e pela 
Comunidade Européia, CE, está de acordo com as 
normas nacionais NBR 15837-2010/Q, Certificação 
Internacional: CE EN NBR. 
Especificações técnicas: 
-Carga de ruptura: 25KN. 
-Marca: Sideup, 
-Material: Aço. 
-Comprimento interno: 58mm. 

UN 6,00 15,678 94,07 
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-Largura interna: 17mm. 
-Abertura: 10mm. 
-Modelo nº 08 (8mm). 
-Peso: 76g. 
-Carga de ruptura: 25KN. 
-Certificação Internacional: CE EN NBR  

001 6 78800 FITA TUBULAR GT 25MM ALTA RESISTÊNCIA 
REFERÊNCIA: GT1472 
Fita tubular de alta resistência 25mm. Utilizada para 
diversas atividades em altura, ancoragem, montagem de 
equipamentos, enfim, materiais que necessitam uma fita 
de altíssima resistência. 
Especificações técnicas: 
-Preço por metro. 
-Diâmetro: 25mm. 
-MBS ruptura mínima: 16KN.  

M 50,00 4,47 223,50 

001 7 78801 BLOCANTE DUCK MULTIFUNÇÃO KONG CE UIAA 
REFERÊNCIA: KO1397 
Duck é um blocante de corda de emergência inovador. 
Desenvolvido para corda simples com diâmetro de 8mm 
a 13mm. 
Devido às pequenas dimensões, pode ser facilmente 
inserido mesmo com uma única mão. O grande furo 
ajuda na conexão do conector bem como facilita vários 
serviços. Extremamente leve e pequeno, é o 
companheiro ideal dos escaladores e resgatistas.  
Especificações técnicas: 
-Marca: Kong 
-Material: Alumínio de alta resistência 
-Certificação Internacional: CE UIAA 
-Para corda de 8mm a 13mm. 
-Peso: 70g. 
-Dimensão: 63mm.  

UN 2,00 379,05 758,10 

001 8 78802 MOSQUETÃO SIDEUP ALUMÍNIO D TRAVA 
AUTOMÁTICA 30KN CE EN CINZA, TRAVA AMARELA 
REFERÊNCIA: SU2034 
Mosquetão especialmente projetado para ancoragem e 
escalada. Sua alta resistência, seu tamanho maior, bem 
como sua trava especial (sistema duplo com trava - vira 
e abre), o torna um mosquetão ideal para ancoragens, 
bem como outra atividades, onde é necessário, alta 
performance e resistência.  
No formato "D", feito em alumínio de alta resistência, 
este modelo possui uma abertura maior (22mm) para 
facilitar a conexão da corda, ou de qualquer outro 
material para o sistema.  
Tem o gatilho "catch free" ou "keylock" que permite com 
que a corda passe melhor pelo mosquetão, sem prender 
no gatilho. Sistema de trava automática que agiliza e 
deixa mais seguro os serviços em altura.  
Este mosquetão obedece às normas NBR15837:2020/B.  
Especificações Técnicas: 
-Carga de ruptura: 30KN. 
-Dupla Trava automática sistema Keylock. 
-Ruptura com gatilho aberto: 10KN. 
-Ruptura no sentido longitudinal: 8KN. 
-Comprimento: 116mm. 
-Largura: 72mm. 
-Abertura do gatilho: 22mm. 
-Peso: 103g. 
-Marca: SideUp. 
-Certificações Internacionais: CE, EN362 e NBR 
15837:2020/B.  

UN 6,00 87,402 524,41 

001 9 78803 TRAVA-QUEDAS DG PARA CORDA DE 12MM COM 
ABSOREDOR DE ENERGIA REFERÊNCIA: DG9001MA 
O trava-quedas deslizante em cordas DG 9001MA foi 
confeccionado para utilização em cordas de 12mm que 
atendam a ABNT NBR 15.986 e os requisitos da NR18. 

UN 2,00 158,65 317,30 
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O trava-quedas é deslizante com movimentação livre na 
subida e descida com bloqueio automático em caso de 
queda. 
Especificações técnicas: 
-Um trava-quedas em aço carbono micro fundido 
-Um conector classe T com abertura 16mm em aço 
-Fita plana em poliéster de alta resistência com 
absorvedor de energia 
Aplicações: 
-Retenção de queda em trabalhos verticais 
-Linhas de vida em corda no plano vertical (escadas, 
fachadas, postes etc) 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao 
presente Contrato, assim como ao Processo de dispensa nº 118/2021.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 5.520,48 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e 
quarenta e oito centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente contrato não prevê atualização de valores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o processo de 
dispensa nº 118/2021 e consequente contrato, são oriundos da receita do FUNREBOM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,   
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento das mercadorias. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
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pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

8070 11.003.06.182.1503.2084 515 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da Contratada e da quitação da Dívida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 

 
Os produtos objeto deste contrato, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as 
solicitações do 10º Grupamento de Bombeiros, na Avenida Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, nº 700, Bairro 
Cristo Rei no Município de Francisco Beltrão – PR. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, contados do momento do recebimento da nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A vigência do presente termo é de 120(cento e vinte) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
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encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no processo de l,dispensa nº 118/2021 e na proposta apresentada pela  
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
A fiscalização do presente termo ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e Obras, Senhor JOSÉ 
CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.043.089-04 e portador do RG nº 5.285.238-2. 
 

A fiscalização do recebimento dos produtos ficará a cargo do Tenente QOBM Murilo Oliveira Santos do 
Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, telefone (46) 3905-2124.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2021. 
               

CLEBER FONTANA 
                  CPF Nº 020.762.969-21 

 CLIMB CLEAN SERVIÇOS E  
EQUIPAMENTOS LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  CARLOS EDUARDO KARUTA 

  CPF Nº 906.532.549-20 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  JOSE CLAUDIMAR BORGES 
 

 


