
 

  
  Prefeitura Municipal de Caratinga 
                                             Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG 1 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PLANILHA FINAL  (Aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação.) 

Processo 27/2021 - Pregão 19/2021. 

  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
UNITÁRIO 
LICITADO 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

FORNECEDOR 

1 1 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: cinza claro, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
cinza claro (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município,  escrito abaixo do brasão 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
Tamanhos:  XG.) 

LACORT UND 50,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 2 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: cinza claro, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
cinza claro (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  GG) 

LACORT UND 50,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 3 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: cinza claro, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
cinza claro (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  G.) 

LACORT UND 100,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 4 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: cinza claro, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
cinza claro (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  M.) 

LACORT UND 100,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 5 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: BRANCA, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor BRANCA ( éster e 33% viscose na cor 
branca (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  XG.) 

LACORT UND 20,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 6 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: BRANCA, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
branca (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  GG.) 

LACORT UND 30,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 7 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: BRANCA, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor cinza claro ( éster e 33% viscose na cor 
branca (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  G.) 

LACORT UND 150,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 8 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: BRANCA, GOLA redonda 
em malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor BRANCA ( éster e 33% viscose na cor 
branca (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  M.) 

LACORT UND 150,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 9 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: PRETA, GOLA redonda em 
malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose na 
cor  PRETA ( éster e 33% viscose na cor preta 
(Tipo Malharia Brasil) com personalização na 
frente em silk a cores, Brasão do município, ,  
escrito abaixo do brasão SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  XG) 

LACORT UND 30,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 10 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: PRETA, GOLA redonda em 
malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose na 
cor  PRETA ( éster e 33% viscose na cor preta 
(Tipo Malharia Brasil) com personalização na 
frente em silk a cores, Brasão do município, ,  
escrito abaixo do brasão SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  GG) 

LACORT UND 100,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 11 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: PRETA, GOLA redonda em 
malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose na 
cor  PRETA ( éster e 33% viscose na cor preta 
(Tipo Malharia Brasil) com personalização na 
frente em silk a cores, Brasão do município, ,  
escrito abaixo do brasão SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  G) 

LACORT UND 100,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 12 

CAMISA: malha PV, 67% poliéster e 33% 
viscose, ant Piling proteção UV 30fps (Tipo 
malha Brasil) COR: PRETA, GOLA redonda em 
malha Ribana 67% poliéster e 33% viscose na 
cor  PRETA ( éster e 33% viscose na cor 
PRETA (Tipo Malharia Brasil) com 
personalização na frente em silk a cores, 
Brasão do município, ,  escrito abaixo do 
brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( Tamanhos:  M) 

LACORT UND 100,00 27,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 13 

Calça com tecido brim, tamanho 60 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro  

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 14 

Calça com tecido brim, tamanho 58 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 15 

Calça com tecido brim, tamanho 54 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 16 

Calça com tecido brim, tamanho 50 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 17 

Calça com tecido brim, tamanho 48 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 20,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 18 

Calça com tecido brim, tamanho 44 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 19 

Calça com tecido brim, tamanho 42 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 20 

Calça com tecido brim, tamanho 40 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 21 

Calça com tecido brim, tamanho 38 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: Cinza Claro 

LACORT UND 100,00 46,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 22 

Calça com tecido brim, tamanho 60 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 23 

Calça com tecido brim, tamanho 58 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 24 

Calça com tecido brim, tamanho 54 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 25 

Calça com tecido brim, tamanho 50 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 50,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 26 

Calça com tecido brim, tamanho 48 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 50,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 27 

Calça com tecido brim, tamanho 44 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 28 

Calça com tecido brim, tamanho 42 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 29 

Calça com tecido brim, tamanho 40 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 48,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 30 

Calça com tecido brim, tamanho 38 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 46,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 31 

Calça com tecido tectel, tamanho 60 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 32 

Calça com tecido tectel, tamanho 58 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 33 

Calça com tecido tectel, tamanho 54 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 34 

Calça com tecido tectel, tamanho 50 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 50,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 35 

Calça com tecido tectel, tamanho 48 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 100,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 36 

Calça com tecido tectel, tamanho 44 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 100,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 37 

Calça com tecido tectel, tamanho 42 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 100,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 38 

Calça com tecido tectel, tamanho 40 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 39 

Calça com tecido tectel, tamanho 38 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: cinza claro 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 40 

Calça com tecido tectel, tamanho 60 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 41 

Calça com tecido tectel, tamanho 58 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 42 

Calça com tecido tectel, tamanho 54 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 43 

Calça com tecido tectel, tamanho 50 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 44 

Calça com tecido tectel, tamanho 48 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 20,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 45 

Calça com tecido tectel, tamanho 44 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 100,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 46 

Calça com tecido tectel, tamanho 42 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 47 

Calça com tecido tectel, tamanho 40 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 48 

Calça com tecido tectel, tamanho 38 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: PRETA 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 49 

Calça com tecido tectel, tamanho 60 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 
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1 50 

Calça com tecido tectel, tamanho 58 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 43,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 51 

Calça com tecido tectel, tamanho 54 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 52 

Calça com tecido tectel, tamanho 50 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 20,00 42,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 53 

Calça com tecido tectel, tamanho 48 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 50,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 54 

Calça com tecido tectel, tamanho 44 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 55 

Calça com tecido tectel, tamanho 42 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 56 

Calça com tecido tectel, tamanho 40 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

1 57 

Calça com tecido tectel, tamanho 38 com 
bolsos na frente (sem tampa), laterais e bolsos 
traseiros (com tampa), com elástico e cordão, 
e com o logotipo da Prefeitura silcado na parte 
posterior da perna esquerda. Cor: AZUL 
MARINHO 

LACORT UND 100,00 41,0000     Lacorte Confecções Ltda. 

 

 



 

  
  Prefeitura Municipal de Caratinga 
                                             Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG 9 

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO TELEFONE 
 

Lacorte Confecções Ltda. 18.385.077/0001-92 Tv. Antônio Fernandes  07   Dario Grossi Caratinga 33 3322 4094 

 

CONTRATO 
INÍCIO VENCIMENTO 

  

 
 

 


