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Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

31 Bermuda (unissex) 14.609 2 Triunfo Unidade 29.218 R$ 17,19 R$ 502.257,42
32 Calça comprida (unissex) 14.609 1 Triunfo Unidade 14.609 R$ 25,21 R$ 368.292,89
33 Camiseta mangacurta (unissex) 14.609 2 Triunfo Unidade 29.218 R$ 15,14 R$ 442.360,52
34 Camiseta regata (unissex) 14.609 1 Triunfo Unidade 14.609 R$ 15,89 R$ 232.137,01
35 Casaco (unissex) 14.609 1 Triunfo Unidade 14.609 R$ 37,96 R$ 554.557,64

R$ 2.099.605,48

09 - Representante / Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato: Eldo Umbelino / CPF: 501.047.139-68 - RG 1.399.175 - SSP/SC - Cargo Sócio Administrador,

natural de Tijucas/SC, Nacionalidade Brasileiro.

 PROPOSTA COMERCIAL

AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

01 - Razão Social da Empresa: Triunfo Comércio e Importação Ltda

02 - CNPJ: 11.548.931/0006-50

03 - Inscrição Estadual nº: 0817035300260  

04 - Endereço: TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 

05 - Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade/UF: Brasília/DF    CEP: 71.200-038

06 - E-Mail: licitacao@triunfoimportadora.com.br

07 - Fone:(47) 3231-2500 / (47) 3041-4481 - Fax:(47)3231-2511

08 - Nome do Banco: Brasil         Agencia: 3420-7     Conta Corrente: 287.309-5

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2022 - SUAG/SEE-DF , dos quais nos comprometemos

acumprir integralmente.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

LOTE 7 - CRE GUARÁ

Valor total do lote 7: Dois milhões, noventa e nove mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BERMUDA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elásti co da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti

do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da bermuda.

CALÇA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elástico da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti do

e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da calça.

CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318TCX Sky Blue. Gola redonda, em tecido ribana com

a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecidoribana com a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor Pantone

19-4052 TCX Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). Acostura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do

Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de

Ensino commedidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte detrás,

centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0cm de largura por 7,0 cm de

altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressãoautomáti ca de ti nta ou serigrafia. A barra do corpo da

camiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar de duasagulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120,

no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramaturado tecido poderá ser de até 3%.

CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318 TCX SkyBlue. Gola redonda, em tecido ribana com a

composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada) na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana com a composição de 67%Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve

ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no ladoesquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme

tamanho da peça; e logoabaixo a escrita do nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, comvariação

de +/- 0,5 cm em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome da UnidadeEscolar e respecti va Coordenação

Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse

aplicado pelo processo de impressão automáti ca de ti nta ou serigrafi a. A barra do corpo dacamiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costurada em máquina galoneira ou

similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster,preferencialmente nº 120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do tecido

poderá ser de até 3%.
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Obs: Especificações tecnicas conforme edital e termo de referência;

CASACO UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo docasaco. Espessura da cremalheira: Média. Gola

modelo padre, mangas longas com punhos do mesmo tecido do corpo do casaco. Bolsos internos ti po faca naslaterais. Na parte da frente, na lateral esquerda de quem veste, na altura do

peito, deverá conter a estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça.

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

O prazo para entrega é de até 50 (cinquenta) dias,contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data deabertura da licitação.

Garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seusrespecti vos Anexos.

Declaro que entregarei os materias comprovadamente novos e sem uso , uma vez que não serão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa

bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2022.

___________________________________

Triunfo Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 11.548.931/0006-50

Eldo Umbelino

CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC

Sócio Administrador

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:501047139
68 
Dados: 2022.12.06 
09:20:45 -03'00'



 

 
 

AO  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022 

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31 
 
 
 

A empresa Triunfo Comércio e Importação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.548.931/0006-50, situada 

na TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 – Zona Industrial (Guara) – Brasília – DF – CEP 71200-

038, por meio de seu Sócio Administrador, o Sr. Eldo Umbelino, portador da Cédula de Identidade nº 

1.399.175 SSP/SC e CPF nº 501.047.139-68, informa as especificações técnicas dos itens: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS UNIFORMES: 

ITEM 1 - BERMUDA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. 

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da 

bermuda.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120 na cor da vestimenta.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

Das medidas da peça: 



 

 
 

 

 

 

ITEM 2 - CALÇA UNISSEX: 

 



 

 
 

 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial,grau 

mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. 

Cor: na mesma cor da malha da calça.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 



 

 
 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

 

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 3 - CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com graumínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Mangas: 

No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a composição 67% 

poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das mangas deverá ser costurado com linha no tom dos 

punhos.  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  

01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da Unidade 

Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de 

altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; A tinta deverá ser à base de emulsão 

acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

Das medidas da peça: 

 



 

 
 

 

 

Item 4 CAMISETA REGATA UNISSEX: 

 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Cavas das Mangas: 

No acabamento das cavas das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a 

composição 67% poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) 

na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das cavas das mangas, deverá ser 

costurado com linha no mesmo tom; A costura dos ombros deve ser dupla/reforçada;  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da 

Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 

2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; Tinta à base de emulsão acrílica em água 

que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

A tinta deverá ser à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e 

toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

 

Das medidas da peça:  

 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 5 - CASACO: 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola Padre: 

A gola padre deverá ser confeccionada com largura de 3,5 cm, começando da ponta da gola para o 

decote, com a mesma malha do corpo do casaco; 

Deverá ser confeccionada na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue;  

Do ziper, 

Com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo do casaco; Espessura da 

cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao pé da gola;  

Das mangas, punhos e bolsos: 

Mangas longas e punhos com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco; 

Altura dos punhos: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco; 

Bolsos internos tipo faca nas laterais, a 5,0 cm da borda, conforme o desenho e, internamente, no 

mesmo tecido do corpo do casaco.  

Do acabamento da barra do corpo: 

Acabamento da barra do corpo com as mesmas especificações do tecido do casaco; 

Altura da barra: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurado internamente com maquina Overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos;  

A linha utilizada para a confecção da cintura deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da Estampa: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão 

do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da 

peça; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Os tamanhos das estampas poderão sofrer variação de até 2,0 cm, conforme tamanho da peça, para 

mais ou para menos, a ser definido após apresentação das amostras.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação.  

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

Brasão GDF: 

Estampa do Brasão do Distrito Federal: 

 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________  
Triunfo Comércio e Importação Ltda 
CNPJ: 11.548.931/0006-50 
Eldo Umbelino 
CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC 
Sócio Administrador 

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:5010471396
8 
Dados: 2022.12.02 
13:49:04 -03'00'
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Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

41 Bermuda (unissex) 16.507 2 Triunfo Unidade 33.014 R$ 16,71 R$ 551.663,94
42 Calça comprida (unissex) 16.507 1 Triunfo Unidade 16.507 R$ 23,83 R$ 393.361,81
43 Camiseta mangacurta (unissex) 16.507 2 Triunfo Unidade 33.014 R$ 12,08 R$ 398.809,12
44 Camiseta regata (unissex) 16.507 1 Triunfo Unidade 16.507 R$ 11,40 R$ 188.179,80
45 Casaco (unissex) 16.507 1 Triunfo Unidade 16.507 R$ 25,88 R$ 427.201,16

R$ 1.959.215,83

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2022 - SUAG/SEE-DF , dos quais nos comprometemos

acumprir integralmente.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

LOTE 9 - CRE NÚCLEO BANDEIRANTE

Valor total do lote 9: Um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BERMUDA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elásti co da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti

do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da bermuda.

CALÇA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elástico da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti do

e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da calça.

CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318TCX Sky Blue. Gola redonda, em tecido ribana com

a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecidoribana com a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor Pantone

19-4052 TCX Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). Acostura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do

Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de

Ensino commedidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte detrás,

centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0cm de largura por 7,0 cm de

altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressãoautomáti ca de ti nta ou serigrafia. A barra do corpo da

camiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar de duasagulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120,

no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramaturado tecido poderá ser de até 3%.

CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318 TCX SkyBlue. Gola redonda, em tecido ribana com a

composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada) na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana com a composição de 67%Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve

ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no ladoesquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme

tamanho da peça; e logoabaixo a escrita do nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, comvariação

de +/- 0,5 cm em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome da UnidadeEscolar e respecti va Coordenação

Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse

aplicado pelo processo de impressão automáti ca de ti nta ou serigrafi a. A barra do corpo dacamiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costurada em máquina galoneira ou

similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster,preferencialmente nº 120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do tecido

poderá ser de até 3%.

09 - Representante / Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato: Eldo Umbelino / CPF: 501.047.139-68 - RG 1.399.175 - SSP/SC - Cargo Sócio Administrador,

natural de Tijucas/SC, Nacionalidade Brasileiro.

 PROPOSTA COMERCIAL

AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

01 - Razão Social da Empresa: Triunfo Comércio e Importação Ltda

02 - CNPJ: 11.548.931/0006-50

03 - Inscrição Estadual nº: 0817035300260  

04 - Endereço: TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 

05 - Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade/UF: Brasília/DF    CEP: 71.200-038

06 - E-Mail: licitacao@triunfoimportadora.com.br

07 - Fone:(47) 3231-2500 / (47) 3041-4481 - Fax:(47)3231-2511

08 - Nome do Banco: Brasil         Agencia: 3420-7     Conta Corrente: 287.309-5
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f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2022.

___________________________________

Triunfo Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 11.548.931/0006-50

Eldo Umbelino

CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC

Sócio Administrador

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

O prazo para entrega é de até 50 (cinquenta) dias,contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data deabertura da licitação.

Garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seusrespecti vos Anexos.

Declaro que entregarei os materias comprovadamente novos e sem uso , uma vez que não serão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa

bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

Obs: Especificações tecnicas conforme edital e termo de referência;

CASACO UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo docasaco. Espessura da cremalheira: Média. Gola

modelo padre, mangas longas com punhos do mesmo tecido do corpo do casaco. Bolsos internos ti po faca naslaterais. Na parte da frente, na lateral esquerda de quem veste, na altura do

peito, deverá conter a estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça.

ELDO 
UMBELINO:501
04713968

Assinado de forma digital 
por ELDO 
UMBELINO:50104713968 
Dados: 2022.12.06 
09:53:42 -03'00'



 

 
 

AO  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022 

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31 
 
 
 

A empresa Triunfo Comércio e Importação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.548.931/0006-50, situada 

na TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 – Zona Industrial (Guara) – Brasília – DF – CEP 71200-

038, por meio de seu Sócio Administrador, o Sr. Eldo Umbelino, portador da Cédula de Identidade nº 

1.399.175 SSP/SC e CPF nº 501.047.139-68, informa as especificações técnicas dos itens: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS UNIFORMES: 

ITEM 1 - BERMUDA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. 

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da 

bermuda.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120 na cor da vestimenta.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

Das medidas da peça: 



 

 
 

 

 

 

ITEM 2 - CALÇA UNISSEX: 

 



 

 
 

 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial,grau 

mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. 

Cor: na mesma cor da malha da calça.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 



 

 
 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

 

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 3 - CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com graumínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Mangas: 

No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a composição 67% 

poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das mangas deverá ser costurado com linha no tom dos 

punhos.  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  

01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da Unidade 

Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de 

altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; A tinta deverá ser à base de emulsão 

acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

Das medidas da peça: 

 



 

 
 

 

 

Item 4 CAMISETA REGATA UNISSEX: 

 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Cavas das Mangas: 

No acabamento das cavas das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a 

composição 67% poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) 

na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das cavas das mangas, deverá ser 

costurado com linha no mesmo tom; A costura dos ombros deve ser dupla/reforçada;  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da 

Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 

2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; Tinta à base de emulsão acrílica em água 

que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

A tinta deverá ser à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e 

toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

 

Das medidas da peça:  

 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 5 - CASACO: 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola Padre: 

A gola padre deverá ser confeccionada com largura de 3,5 cm, começando da ponta da gola para o 

decote, com a mesma malha do corpo do casaco; 

Deverá ser confeccionada na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue;  

Do ziper, 

Com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo do casaco; Espessura da 

cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao pé da gola;  

Das mangas, punhos e bolsos: 

Mangas longas e punhos com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco; 

Altura dos punhos: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco; 

Bolsos internos tipo faca nas laterais, a 5,0 cm da borda, conforme o desenho e, internamente, no 

mesmo tecido do corpo do casaco.  

Do acabamento da barra do corpo: 

Acabamento da barra do corpo com as mesmas especificações do tecido do casaco; 

Altura da barra: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurado internamente com maquina Overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos;  

A linha utilizada para a confecção da cintura deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da Estampa: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão 

do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da 

peça; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Os tamanhos das estampas poderão sofrer variação de até 2,0 cm, conforme tamanho da peça, para 

mais ou para menos, a ser definido após apresentação das amostras.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação.  

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

Brasão GDF: 

Estampa do Brasão do Distrito Federal: 

 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________  
Triunfo Comércio e Importação Ltda 
CNPJ: 11.548.931/0006-50 
Eldo Umbelino 
CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC 
Sócio Administrador 

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:5010471396
8 
Dados: 2022.12.02 
13:49:04 -03'00'
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Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

61 Bermuda (unissex) 30.353 2 Triunfo Unidade 60.706 R$ 16,00 R$ 971.296,00
62 Calça comprida (unissex) 30.353 1 Triunfo Unidade 30.353 R$ 21,77 R$ 660.784,81
63 Camiseta mangacurta (unissex) 30.353 2 Triunfo Unidade 60.706 R$ 12,28 R$ 745.469,68
64 Camiseta regata (unissex) 30.353 1 Triunfo Unidade 30.353 R$ 11,70 R$ 355.130,10
65 Casaco (unissex) 30.353 1 Triunfo Unidade 30.353 R$ 26,90 R$ 816.495,70

R$ 3.549.176,29

09 - Representante / Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato: Eldo Umbelino / CPF: 501.047.139-68 - RG 1.399.175 - SSP/SC - Cargo Sócio Administrador,

natural de Tijucas/SC, Nacionalidade Brasileiro.

 PROPOSTA COMERCIAL

AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

01 - Razão Social da Empresa: Triunfo Comércio e Importação Ltda

02 - CNPJ: 11.548.931/0006-50

03 - Inscrição Estadual nº: 0817035300260  

04 - Endereço: TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 

05 - Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade/UF: Brasília/DF    CEP: 71.200-038

06 - E-Mail: licitacao@triunfoimportadora.com.br

07 - Fone:(47) 3231-2500 / (47) 3041-4481 - Fax:(47)3231-2511

08 - Nome do Banco: Brasil         Agencia: 3420-7     Conta Corrente: 287.309-5

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2022 - SUAG/SEE-DF , dos quais nos comprometemos

acumprir integralmente.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

LOTE 13 - CRE PLANALTINA

Valor total do lote 13: Três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BERMUDA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elásti co da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti

do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da bermuda.

CALÇA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elástico da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti do

e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da calça.

CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318TCX Sky Blue. Gola redonda, em tecido ribana com

a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecidoribana com a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor Pantone

19-4052 TCX Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). Acostura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do

Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de

Ensino commedidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte detrás,

centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0cm de largura por 7,0 cm de

altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressãoautomáti ca de ti nta ou serigrafia. A barra do corpo da

camiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar de duasagulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120,

no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramaturado tecido poderá ser de até 3%.

CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318 TCX SkyBlue. Gola redonda, em tecido ribana com a

composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada) na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana com a composição de 67%Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve

ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no ladoesquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme

tamanho da peça; e logoabaixo a escrita do nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, comvariação

de +/- 0,5 cm em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome da UnidadeEscolar e respecti va Coordenação

Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse

aplicado pelo processo de impressão automáti ca de ti nta ou serigrafi a. A barra do corpo dacamiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costurada em máquina galoneira ou

similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster,preferencialmente nº 120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do tecido

poderá ser de até 3%.
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Obs: Especificações tecnicas conforme edital e termo de referência;

CASACO UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo docasaco. Espessura da cremalheira: Média. Gola

modelo padre, mangas longas com punhos do mesmo tecido do corpo do casaco. Bolsos internos ti po faca naslaterais. Na parte da frente, na lateral esquerda de quem veste, na altura do

peito, deverá conter a estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça.

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

O prazo para entrega é de até 50 (cinquenta) dias,contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data deabertura da licitação.

Garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seusrespecti vos Anexos.

Declaro que entregarei os materias comprovadamente novos e sem uso , uma vez que não serão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa

bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2022.

___________________________________

Triunfo Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 11.548.931/0006-50

Eldo Umbelino

CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC

Sócio Administrador

ELDO 
UMBELINO:5010
4713968

Assinado de forma digital 
por ELDO 
UMBELINO:50104713968 
Dados: 2022.12.06 09:27:33 
-03'00'



 

 
 

AO  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022 

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31 
 
 
 

A empresa Triunfo Comércio e Importação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.548.931/0006-50, situada 

na TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 – Zona Industrial (Guara) – Brasília – DF – CEP 71200-

038, por meio de seu Sócio Administrador, o Sr. Eldo Umbelino, portador da Cédula de Identidade nº 

1.399.175 SSP/SC e CPF nº 501.047.139-68, informa as especificações técnicas dos itens: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS UNIFORMES: 

ITEM 1 - BERMUDA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. 

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da 

bermuda.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120 na cor da vestimenta.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

Das medidas da peça: 



 

 
 

 

 

 

ITEM 2 - CALÇA UNISSEX: 

 



 

 
 

 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial,grau 

mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. 

Cor: na mesma cor da malha da calça.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 



 

 
 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

 

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 3 - CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com graumínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Mangas: 

No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a composição 67% 

poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das mangas deverá ser costurado com linha no tom dos 

punhos.  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  

01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da Unidade 

Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de 

altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; A tinta deverá ser à base de emulsão 

acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

Das medidas da peça: 

 



 

 
 

 

 

Item 4 CAMISETA REGATA UNISSEX: 

 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Cavas das Mangas: 

No acabamento das cavas das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a 

composição 67% poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) 

na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das cavas das mangas, deverá ser 

costurado com linha no mesmo tom; A costura dos ombros deve ser dupla/reforçada;  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da 

Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 

2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; Tinta à base de emulsão acrílica em água 

que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

A tinta deverá ser à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e 

toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

 

Das medidas da peça:  

 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 5 - CASACO: 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola Padre: 

A gola padre deverá ser confeccionada com largura de 3,5 cm, começando da ponta da gola para o 

decote, com a mesma malha do corpo do casaco; 

Deverá ser confeccionada na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue;  

Do ziper, 

Com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo do casaco; Espessura da 

cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao pé da gola;  

Das mangas, punhos e bolsos: 

Mangas longas e punhos com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco; 

Altura dos punhos: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco; 

Bolsos internos tipo faca nas laterais, a 5,0 cm da borda, conforme o desenho e, internamente, no 

mesmo tecido do corpo do casaco.  

Do acabamento da barra do corpo: 

Acabamento da barra do corpo com as mesmas especificações do tecido do casaco; 

Altura da barra: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurado internamente com maquina Overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos;  

A linha utilizada para a confecção da cintura deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da Estampa: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão 

do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da 

peça; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Os tamanhos das estampas poderão sofrer variação de até 2,0 cm, conforme tamanho da peça, para 

mais ou para menos, a ser definido após apresentação das amostras.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação.  

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

Brasão GDF: 

Estampa do Brasão do Distrito Federal: 

 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________  
Triunfo Comércio e Importação Ltda 
CNPJ: 11.548.931/0006-50 
Eldo Umbelino 
CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC 
Sócio Administrador 

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:5010471396
8 
Dados: 2022.12.02 
13:49:04 -03'00'
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Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

81 Bermuda (unissex) 21.220 2 Triunfo Unidade 42.440 R$ 17,24 R$ 731.665,60
82 Calça comprida (unissex) 21.220 1 Triunfo Unidade 21.220 R$ 25,38 R$ 538.563,60
83 Camiseta mangacurta (unissex) 21.220 2 Triunfo Unidade 42.440 R$ 12,28 R$ 521.163,20
84 Camiseta regata (unissex) 21.220 1 Triunfo Unidade 21.220 R$ 16,08 R$ 341.217,60
85 Casaco (unissex) 21.220 1 Triunfo Unidade 21.220 R$ 26,71 R$ 566.786,20

R$ 2.699.396,20

Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

111 Bermuda (unissex) 19.105 2 Triunfo Unidade 38.210 R$ 16,00 R$ 611.360,00
112 Calça comprida (unissex) 19.105 1 Triunfo Unidade 19.105 R$ 24,08 R$ 460.048,40
113 Camiseta mangacurta (unissex) 19.105 2 Triunfo Unidade 38.210 R$ 14,20 R$ 542.582,00
114 Camiseta regata (unissex) 19.105 1 Triunfo Unidade 19.105 R$ 14,51 R$ 277.213,55
115 Casaco (unissex) 19.105 1 Triunfo Unidade 19.105 R$ 25,47 R$ 486.604,35

R$ 2.377.808,30

Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

121 Bermuda (unissex) 19.848 2 Triunfo Unidade 39.696 R$ 16,14 R$ 640.693,44
122 Calça comprida (unissex) 19.848 1 Triunfo Unidade 19.848 R$ 22,19 R$ 440.427,12
123 Camiseta mangacurta (unissex) 19.848 2 Triunfo Unidade 39.696 R$ 14,91 R$ 591.867,36
124 Camiseta regata (unissex) 19.848 1 Triunfo Unidade 19.848 R$ 15,56 R$ 308.834,88
125 Casaco (unissex) 19.848 1 Triunfo Unidade 19.848 R$ 25,59 R$ 507.910,32

R$ 2.489.733,12

LOTE 23 - CRE SÃO SEBASTIÃO

Valor total do lote 23: Dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos.

LOTE 25 - CRE SOBRADINHO

Valor total do lote 25: Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e doze centavos.

BERMUDA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elásti co da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti

do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da bermuda.

CALÇA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elástico da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti do

e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da calça.

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2022 - SUAG/SEE-DF , dos quais nos comprometemos

acumprir integralmente.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

LOTE 17 - CRE RECANTO DAS EMAS

Valor total do lote 17: Dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

04 - Endereço: TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 

05 - Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade/UF: Brasília/DF    CEP: 71.200-038

06 - E-Mail: licitacao@triunfoimportadora.com.br

07 - Fone:(47) 3231-2500 / (47) 3041-4481 - Fax:(47)3231-2511

08 - Nome do Banco: Brasil         Agencia: 3420-7     Conta Corrente: 287.309-5

09 - Representante / Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato: Eldo Umbelino / CPF: 501.047.139-68 - RG 1.399.175 - SSP/SC - Cargo Sócio Administrador,

natural de Tijucas/SC, Nacionalidade Brasileiro.

 PROPOSTA COMERCIAL

AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

01 - Razão Social da Empresa: Triunfo Comércio e Importação Ltda

02 - CNPJ: 11.548.931/0006-50

03 - Inscrição Estadual nº: 0817035300260  
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f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023.

___________________________________

Triunfo Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 11.548.931/0006-50

Eldo Umbelino

CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC

Sócio Administrador

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa

bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

O prazo para entrega é de até 50 (cinquenta) dias,contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data deabertura da licitação.

Garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seusrespecti vos Anexos.

Declaro que entregarei os materias comprovadamente novos e sem uso , uma vez que não serão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318TCX Sky Blue. Gola redonda, em tecido ribana com

a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecidoribana com a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor Pantone

19-4052 TCX Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). Acostura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do

Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de

Ensino commedidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte detrás,

centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0cm de largura por 7,0 cm de

altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressãoautomáti ca de ti nta ou serigrafia. A barra do corpo da

camiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar de duasagulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120,

no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramaturado tecido poderá ser de até 3%.

CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318 TCX SkyBlue. Gola redonda, em tecido ribana com a

composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada) na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana com a composição de 67%Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve

ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no ladoesquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme

tamanho da peça; e logoabaixo a escrita do nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, comvariação

de +/- 0,5 cm em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome da UnidadeEscolar e respecti va Coordenação

Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse

aplicado pelo processo de impressão automáti ca de ti nta ou serigrafi a. A barra do corpo dacamiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costurada em máquina galoneira ou

similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster,preferencialmente nº 120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do tecido

poderá ser de até 3%.

CASACO UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo docasaco. Espessura da cremalheira: Média. Gola

modelo padre, mangas longas com punhos do mesmo tecido do corpo do casaco. Bolsos internos ti po faca naslaterais. Na parte da frente, na lateral esquerda de quem veste, na altura do

peito, deverá conter a estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça.

Obs: Especificações tecnicas conforme edital e termo de referência;

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:50104713968 
Dados: 2023.01.04 
12:24:41 -03'00'
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Item DESCRIÇÃO Estudantes
Peças por 

estudantes
Marca Unidade Qtde

Valor 

unitário 
Valor total

1 Bermuda (unissex) 13.952 2 Triunfo Unidade 27.904 R$ 15,81 R$ 441.162,24
2 Calça comprida (unissex) 13.952 1 Triunfo Unidade 13.952 R$ 21,26 R$ 296.619,52
3 Camiseta mangacurta (unissex) 13.952 2 Triunfo Unidade 27.904 R$ 11,85 R$ 330.662,40
4 Camiseta regata (unissex) 13.952 1 Triunfo Unidade 13.952 R$ 15,32 R$ 213.744,64
5 Casaco (unissex) 13.952 1 Triunfo Unidade 13.952 R$ 26,21 R$ 365.681,92

R$ 1.647.870,72

LOTE 1 - CRE BRAZLANDIA

Valor total do lote 1: Um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2022 - SUAG/SEE-DF , dos quais nos comprometemos

acumprir integralmente.

CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318TCX Sky Blue. Gola redonda, em tecido ribana com

a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecidoribana com a composição 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor Pantone

19-4052 TCX Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). Acostura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do

Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de

Ensino commedidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte detrás,

centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0cm de largura por 7,0 cm de

altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressãoautomáti ca de ti nta ou serigrafia. A barra do corpo da

camiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar de duasagulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120,

no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramaturado tecido poderá ser de até 3%.

CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor Pantone 14-4318 TCX SkyBlue. Gola redonda, em tecido ribana com a

composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 2,0 cm (acabada) na corPantone 19-4052 TCX Classic Blue. A tolerância de variação das medidas da

gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana com a composição de 67%Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve

ser dupla/reforçada. Na parte da frente, no ladoesquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme

tamanho da peça; e logoabaixo a escrita do nome da Unidade Escolar e respecti va Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, comvariação

de +/- 0,5 cm em fonte ti po Arial Black na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome da UnidadeEscolar e respecti va Coordenação

Regional de Ensino, em fonte ti po Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-0,5 cm, na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; sendo esse

aplicado pelo processo de impressão automáti ca de ti nta ou serigrafi a. A barra do corpo dacamiseta deve ser rebati da com largura de 2,0 cm e costurada em máquina galoneira ou

similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster,preferencialmente nº 120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do tecido

poderá ser de até 3%.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BERMUDA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elásti co da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti

do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da bermuda.

CALÇA UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue. Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fi o 150/48 na trama externa com

gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem domésti ca e

comercial,grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. Do elástico da cintura: A cintura deverá possuir elásti co com largura de 4,0cm, embuti do

e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da calça.

 PROPOSTA COMERCIAL

AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

01 - Razão Social da Empresa: Triunfo Comércio e Importação Ltda

02 - CNPJ: 11.548.931/0006-50

03 - Inscrição Estadual nº: 0817035300260  

04 - Endereço: TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 

05 - Bairro: Zona Industrial (Guara)  Cidade/UF: Brasília/DF    CEP: 71.200-038

06 - E-Mail: licitacao@triunfoimportadora.com.br

07 - Fone:(47) 3231-2500 / (47) 3041-4481 - Fax:(47)3231-2511

08 - Nome do Banco: Brasil         Agencia: 3420-7     Conta Corrente: 287.309-5

09 - Representante / Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato: Eldo Umbelino / CPF: 501.047.139-68 - RG 1.399.175 - SSP/SC - Cargo Sócio Administrador,

natural de Tijucas/SC, Nacionalidade Brasileiro.
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Garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

CASACO UNISSEX na cor Pantone 19-4052 TCX Classic Blue, com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo docasaco. Espessura da cremalheira: Média. Gola

modelo padre, mangas longas com punhos do mesmo tecido do corpo do casaco. Bolsos internos ti po faca naslaterais. Na parte da frente, na lateral esquerda de quem veste, na altura do

peito, deverá conter a estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça.

O prazo para entrega é de até 50 (cinquenta) dias,contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data deabertura da licitação.

Obs: Especificações tecnicas conforme edital e termo de referência;

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2022.

___________________________________

Triunfo Comércio e Importação Ltda

CNPJ: 11.548.931/0006-50

Eldo Umbelino

CPF: 501.047.139-68 / RG: 1.399.175 SSP/SC

Sócio Administrador

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seusrespecti vos Anexos.

Declaro que entregarei os materias comprovadamente novos e sem uso , uma vez que não serão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa

bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

ELDO 
UMBELINO:5
0104713968

Assinado de forma 
digital por ELDO 
UMBELINO:50104713
968 
Dados: 2022.12.06 
09:12:27 -03'00'



 

 
 

AO  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022 

PROCESSO Nº00080-00242947/2021-31 
 
 
 

A empresa Triunfo Comércio e Importação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.548.931/0006-50, situada 

na TR Sai Trecho 3, SN, Lote 625 a 1523, Sala 317 – Zona Industrial (Guara) – Brasília – DF – CEP 71200-

038, por meio de seu Sócio Administrador, o Sr. Eldo Umbelino, portador da Cédula de Identidade nº 

1.399.175 SSP/SC e CPF nº 501.047.139-68, informa as especificações técnicas dos itens: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS UNIFORMES: 

ITEM 1 - BERMUDA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção. 

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. Cor: na mesma cor da malha da 

bermuda.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120 na cor da vestimenta.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

Das medidas da peça: 



 

 
 

 

 

 

ITEM 2 - CALÇA UNISSEX: 

 



 

 
 

 

 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial,grau 

mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Do elástico da cintura: 

A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 

agulhas ponto corrente. Composição: 69% Poliéster 31% Elastodieno. 

Cor: na mesma cor da malha da calça.  

Das Barras: 

As barras deverão ser rebatidas com máquina Galoneira de duas agulhas ou similar com largura de 

2,0cm.  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da etiqueta: 

Na parte interna do gancho das costas deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor 

branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar 



 

 
 

a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, 

conforme ilustrado nas figuras abaixo: 

 

 

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 3 - CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX: 

 

 



 

 
 

 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com graumínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Mangas: 

No acabamento das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a composição 67% 

poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das mangas deverá ser costurado com linha no tom dos 

punhos.  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  

01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da Unidade 

Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de 

altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; A tinta deverá ser à base de emulsão 

acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

Das medidas da peça: 

 



 

 
 

 

 

Item 4 CAMISETA REGATA UNISSEX: 

 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em meia malha 55,8% poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor 

PANTONE 14-4318 TCX Sky Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e 

comercial, grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola: 

A Gola deverá ser redonda, em tecido Ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose; Com 

Gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabada), na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

O decote deverá ser costurado com linha no tom da gola; A tolerância de variação das medidas da gola 

é de 3%.  

Do Acabamento das Cavas das Mangas: 

No acabamento das cavas das mangas, deverão ser costurados punhos em tecido Ribana com a 

composição 67% poliéster e 33% viscose; Com gramatura de 180 g/m²; Largura de 1,5 cm (acabados) 

na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; O acabamento das cavas das mangas, deverá ser 

costurado com linha no mesmo tom; A costura dos ombros deve ser dupla/reforçada;  

Da Barra do Corpo: 

A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas 

com largura de 1,0 cm;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurada internamente com maquina Overloque.  

A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Das Estampas: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o 

Brasão do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho 

da peça;  01 (um) centímetro abaixo do Brasão do Distrito Federal deverá ser estampado o nome da 

Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 

2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; A estampa deverá ser aplicada 

em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; Tinta à base de emulsão acrílica em água 

que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola (6 cm a 10 cm), conforme tamanho da peça deverá ser 

estampado o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, com as medidas 

de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, conforme tamanho da peça; 

Em fonte tipo Arial Black na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

A tinta deverá ser à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e 

toque suave.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação. 

 

 

 

Das medidas da peça:  

 

 

 



 

 
 

 

 

ITEM 5 - CASACO: 

 

 

 



 

 
 

Confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, com fio 150/48 na 

trama externa com gramatura de 240g/m²(±2%), com espessura de 0,70mm (±2%), na cor azul Pantone 

19-4052 TCX Classic Blue, com grau mínimo 4 para solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, 

grau mínimo 4 para solidez da cor ao suor, grau mínimo 4 para solidez da cor à fricção.  

Da Gola Padre: 

A gola padre deverá ser confeccionada com largura de 3,5 cm, começando da ponta da gola para o 

decote, com a mesma malha do corpo do casaco; 

Deverá ser confeccionada na cor azul Pantone 19-4052 TCX Classic Blue;  

Do ziper, 

Com zíper frontal de Nylon simples destacável na mesma cor do corpo do casaco; Espessura da 

cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao pé da gola;  

Das mangas, punhos e bolsos: 

Mangas longas e punhos com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco; 

Altura dos punhos: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco; 

Bolsos internos tipo faca nas laterais, a 5,0 cm da borda, conforme o desenho e, internamente, no 

mesmo tecido do corpo do casaco.  

Do acabamento da barra do corpo: 

Acabamento da barra do corpo com as mesmas especificações do tecido do casaco; 

Altura da barra: 5,0 cm. 

Cor: na mesma cor do corpo do casaco;  

Da Costura Interna: 

Deve ser costurado internamente com maquina Overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos;  

A linha utilizada para a confecção da cintura deverá ser 100% poliéster nº 120.  

Da Estampa: 

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão 

do Distrito Federal, com as medidas de4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da 

peça; 

A estampa deverá ser aplicada em processo de impressão automática de tinta ou serigrafia; 

Tinta à base de emulsão acrílica em água que proporcione boa cobertura, boa solidez e toque suave.  



 

 
 

Os tamanhos das estampas poderão sofrer variação de até 2,0 cm, conforme tamanho da peça, para 

mais ou para menos, a ser definido após apresentação das amostras.  

Da Etiqueta: 

No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na 

cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de 

fabricação.  

 

Das medidas da peça: 

 

 



 

 
 

 

Brasão GDF: 

Estampa do Brasão do Distrito Federal: 

 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2022. 
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