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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2021  
PROCESSO Nº 862/2021 

 
 OBJETO – Aquisição equipamentos para utilização no salvamento em altura, pelo Corpo 
de Bombeiros, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 03.425.109/0001-69 
Item 
 nº  

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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.   

60 M 19,86 1.191,60 

2 78796 CORDELETE DE 8MM GILMONTE 
18KN CE EM 
REFERÊNCIA: ZM1464 

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

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 

100 M 7,51 751,00 
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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   

4 78798 POLIA DUPLA OSCILANTE 
COMPACT SIDEUP 25KN CE EM 
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. 

04 UN 228,00 912,00 
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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.   

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. 
-Largura interna: 17mm. 
-Abertura: 10mm. 
-Modelo nº 08 (8mm). 
-Peso: 76g. 
-Carga de ruptura: 25KN. 
-Certificação Internacional: CE EN 
NBR   

06 UN 15,678 94,07 

6 78800 FITA TUBULAR GT 25MM ALTA 
RESISTÊNCIA.  
REFERÊNCIA: GT1472 
 

50 M 4,47 223,50 
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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.   

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.   

02 UN 379,05 758,10 

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 

06 UN 87,402 524,41 
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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.   

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. 
- O trava-quedas é deslizante com 
movimentação livre na subida e 

02 UN 158,65 317,30 
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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).   

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 118/2021: R$ 5.520,48 (cinco mil, quinhentos 
e vinte reais e quarenta e oito centavos). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93. 
  A aquisição através de dispensa de licitação, justifica por ser equipamento de uso em 
emergências nos salvamentos em altura, material este que necessita homologação, alta 
qualidade, propiciando elevada segurança ao Bombeiro Militar e vítimas. Neste sentido 
descartar a possibilidade de aquisição de material inferior. 
  A escolha é baseada em testes realizados no Corpo de Bombeiros do Paraná, onde atende as 
especificações quanto a homologação, leveza, capacidade, durabilidade e qualidade. 
Especificações necessárias devido utilização para atendimentos emergenciais em planos 
elevados, prédios, montanhas, poços e afins. 
  A aquisição torna-se necessária, em substituição aos existentes, devido desgastes por uso e 
vida útil. 
  Trata de valor de mercado, inclusive abaixo do valor de compra pela internet, conforme 
pesquisa em 29/10/2021, comprovantes anexos: 
https://www.casasbahia.com.br/corda-dinamica-gilmont-jump-10… 
https://www.casasbahia.com.br/cordelete-de-8mm-gilmont-operacoes… 
https://www.climbclean.com.br/cordas-e-fitas-cordeletes/cordeletes… 
https://www.americanas.com.br/produto/31187197?epar=bp_pl_00… 
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1801911168-malha-rapida… 
https://www.climbclean.com.br/cordas-e-fitas-fitas-tubulares/fita-tubular… 
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1964883917-blocante-duck… 
https://www.americanas.com.br/produto/38814888?epar=bp_pl_00… 
https://www.americanas.com.br/produto/2211803225?sellerld+288… 
 
Nestes termos aguardo deferimento na presente Dispensa de Licitação, objetivando a compra do 
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produto que realmente satisfaça a real necessidade, para os serviços afetos à Corporação. 
Em anexo contrato social e negativas da empresa que apresentou menor preço e equipamentos 
ideais. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8070 11.003 06.182.1503.2.084 3.3.90.30.28.00 515 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são vinculados ao FUNREBOM.   

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ  sob o nº 
03.425.109/0001-69, estabelecida na Avenida Desembargador Hugo Simas, nº 2590, CEP: 
80.520-708, Bairro Pilarzinho, Município de Curitiba/PR, considerando o que consta no Artigo 
24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada 
com fornecedores, que integra o Termo de Referência anexo ao presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 16 de novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de licitação nº 118/2021, em 16 de novembro de 2021 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


