
 
 
 
  

 
 

 

TERMO DE CESSÃO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS Nº 

037/2022 

 

 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, 

STERICONTROL LTDA  

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela 

Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita 

na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF 

nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE/ANUENTE” ou “IMED”; e, do outro lado, 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, com sede na Rua Capitão Breno n° 220, Quadra 

89, Lote 14, Loja 2, Setor Vila Rosa, Goiânia/GO, CEP.: 74.345-060, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 35.015.209/0001-03, neste ato representada na forma do seu contrato social, 

doravante simplesmente denominada como “CONTRATADA/CEDENTE”; e 

STERICONTROL LTDA, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 85, Nossa Senhora do Desterro, 

Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP.: 86.025-590, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

82.297.680/0001-11, neste ato representada na forma do seu contrato social, doravante 

simplesmente denominada como “CONTRATADA/CESSIONÁRIA”.   

 

i. Considerando que, em 08 de junho de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato de 

Fornecimento de Produtos com Comodato de Equipamentos (o “Contrato”), referente a 



 
 
 
  

 
 

 

duas Incubadoras Biológicas, para fins de dar suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo 

em conta que o mesmo é a organização social responsável pelo gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de 

Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de 

sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO);  

ii. Considerando que, em 07 de julho de 2022, IMED e CONTRATADA/CEDENTE firmaram o 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato para fins de incluir junto ao seu objeto novosd insumos, 

também sob demanda, para operacionalização da autoclave de peróxido, tendo em vista 

que as incubadoras comodatadas realizam a leitura de tais insumos; 

iii. Considerando que a CONTRATADA/CESSIONÁRIA é a empresa importadora dos 

equipamentos comodatados e dos respectivos insumos, cuja representação no Estado de 

Goiás é realizada pela CONTRATADA/CEDENTE; 

iv. Considerando que, após manifestação quanto à não continuidade da relação contratual, 

a CONTRATADA/CEDENTE deseja ceder e a CONTRATADA/CESSIONÁRIA aceita receber todos os 

direitos e obrigações decorrentes do Contrato, a fim de que esta última empresa passe a 

figurar como única “CONTRATADA” do Contrato; e 

iv. Considerando que CONTRATANTE/ANUENTE e CONTRATADA/CESSIONÁRIA pretendem alterar 

o prazo de manutenção previsto na cláusula “6.4” do Contrato, além de promover as 

alterações pertinentes à cessão de direitos e obrigações aqui tratadas, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente TERMO DE CESSÃO E SEGUNDO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir 

especificadas. 

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, a CONTRATADA/CEDENTE cede e a 

CONTRATADA/CESSIONÁRIA aceita receber, em caráter irrevogável e irretratável, todos os 



 
 
 
  

 
 

 

direitos e obrigações decorrentes do Contrato, de forma que a CONTRATADA/CESSIONÁRIA 

passará, a partir da presente data, a figurar como única "CONTRATADA" do Contrato. 

1.2. O  IMED assina o presente Instrumento na qualidade de interveniente-anuente, 

anuindo com todas as disposições aqui pactuadas, declarando nada ter a opor com relação 

à cessão ora realizada. 

1.3. Em razão da cessão mencionda no item “1.1” acima, passa o Anexo II do Contrato a 

viger (Proposta Técnica e Comercial) a viger de acordo com o Anexo Único deste 

Instrumento (Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA/CESSIONÁRIA), alterando-se, 

ainda as cláusulas “4.2”, “6.4” e “9.9.2”, que passam a viger com a seguinte redação: 

“4.2. – A cada fornecimento realizado, a CONTRATADA emitirá e apresentará 

ao CONTRATANTE, a(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s), que deverão 

conter o número das ordens de compra e as especificações do produto e os 

dados do Contrato de Gestão (número do contrato e as partes). Estando a(s) 

nota(s) fiscal(is) em conformidade, o pagamento deverá ser realizado no prazo 

estabelecido na cláusula 4.1 supra, mediante transferência bancária (cujos 

dados seguem abaixo relacionados).  

 

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A – Agência: 2755-3 – Conta Corrente: 

111.420-4.” 

 

“6.4. - Caso seja constatado defeito ou qualquer mau funcionamento nos 

Equipamentos, a CONTRATADA deverá atender o chamado e realizar 

atendimento remoto no prazo de 06 (seis horas) horas. O prazo para reparo e/ou 

substituição dos Equipamentos não poderá superar 15 (quinze) dias úteis a 

contar da comunicação da CONTRATANTE. Caso, dentro do prazo de reparo 

do Equipamento, o outro Equipamento comodato também venha a apresentar 

problema e deva ser reparado, a CONTRATADA deverá encaminhar um 

Equipamento backup, nas mesmas condições e especificações de um dos dois 

retirados, em até 5 (cinco) dias úteis contados do último comunicado”  

 

 

“9.9. -  Declaram as partes que toda e qualquer notificação, se necessário, 

poderá ser enviada e recebida eletronicamente através dos seguintes e-mails: 

 



 
 
 
  

 
 

 

(...) 

 
2) Para a CONTRATADA:  

- Diones Emilio de Lima 

- E-mail: licitacao@stericontrol.com 

- Fone: (43) 99920-0457 / (43) 3348-1516” 

 

1.4. As Partes acordam que o segundo equipamento, que estava pendente de envio pela 

CONTRATADA/CEDENTE, será entregue pela CONTRATADA/CESSIONÁRIA, em até 7 (sete) dias 

úteis contados da data de assinatura do presente Instrumento. 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de 

divergência entre as disposições previstas no Contrato Emergencial ou em seu(s) 

eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas 

neste Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada 

entre as Partes). 



 
 
 
  

 
 

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões 

ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor 

no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, 

ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que 

for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento 

deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 25 de julho de 2022. 

 

 

____________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

____________________________________________________________ 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

STERICONTROL LTDA 

 
 

 

 

Testemunhas: 

1) ____________________________   2)_______________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      

DIONES EMILIO DE 
LIMA:05892502996

Assinado de forma digital por 
DIONES EMILIO DE 
LIMA:05892502996 
Dados: 2022.07.25 13:14:50 -03'00'



 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
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AO IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO 
NORTE GOIANO - HCN 
 
PROCESSO SELETIVO – 071/2022 
 
Proponente: STERICONTROL LTDA. 

CNPJ: 82.297.680/0001-11    IE: 90110627-49 

Endereço: Rua Padre Anchieta, nº 85 – Bairro: Nossa Senhora do Desterro – CEP: 86.025-590 - Londrina-PR 

Telefone/Fax: (43) 3348-1516      

E-mail: licitacao@stericontrol.com 

 

A empresa STERICONTROL LTDA. com sede na cidade de Londrina, Rua Padre Anchieta, n. º85, Bairro Nossa 
Senhora do Desterro, com CNPJ sob n.º 82.297.680/0001-11, propõe HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO 
NORTE GOIANO – HCN a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições: 
 

DESCRIÇÃO UND Quant. Valor Uni. Valor Total.  

1 – Indicador biológico de leitura rápida em 1 hora para 

monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de 

fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus 

stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, 

dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro 

deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada 

contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor 

de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes 

ou depois do ciclo de esterilização.  Os resultados negativos 

ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos 

e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando 

possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 

50 unidades. 

Código: STR-0101 

Marca: STERIreport 

Fabricante/Importador: Stericontrol. 
Procedência: Japão 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 
185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 
não considerados produtos para a saúde. 

CAIXA 1 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00 

2 – Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para 

monitorar ciclos de esterilização por VH202, pelo método de 

fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus 

stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, 

dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro 

deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada 

contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor 

de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes 

ou depois do ciclo de esterilização.  Os resultados negativos 

ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos 

CAIXA 1 R$ 3.350,00 R$ 3.350,00 
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e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando 

possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 

50 unidades. 

Código: STR-0121 

Marca: STERIreport 

Fabricante/Importador: Stericontrol. 
Procedência: Japão 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 

não considerados produtos para a saúde. 

3 – A fita de vedação plastica sem presença de 

celulose para vedação de pacotes com nao tecido e 
outras embalagens descartaveis de esterilizadas por 
peroxido de Hidrogenio vaporizado (VH202), nas 
medidas 19mmx50M com listas impressas com 
indicador tipo e1 na cor azul que ao contato com 
Peroxido de Hidrogenio Vaporizado sua cor alterara 
para o rosa, providenciando uma identificação visual 
de items processados de um não-processado. 

Codigo:STR-1011 

Marca: Sterireport 

Fabricante/Importador: Stericontrol. 
Procedência: Japão 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 

não considerados produtos para a saúde. 

ROLO 4 R$ 98,00 R$ 392,00 

4 – Indicador químico interno multiparâmetro, Tipo 4 

conforme norma ISO 11140-1, desenvolvido em tira Tyvek 

com indicador químico com mudança de cor vinho para 

verde quando exposto ao agente esterilizante VH2O2, para o 

controle de pacotes esterilizados por plasma de Peróxido de 

Hidrogênio. Cada indicador mede 10,25cm x 1,60cm 

embalados em pacote com 250und.  

Código: STC-141 

Marca: STC 

Fabricante: Nacional 

Procedência: Brasil 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 

não considerados produtos para a saúde. 

PCT 1 R$ 95,00 R$ 95,00 

5 – Pacote de teste desafio com indicador biológico de leitura 

super-rápida e integrador químico Tipo i5 para esterilização a 

vapor. Constituído de pacote pronto para uso confeccionado 

em material poroso e densidade padronizada pela AAMI ST-

79, com indicador químico externo.  

Cada dispositivo de desafio de processo (PCD) contém 

internamente uma ampola de indicador biológico contendo 

com uma população microbiana mínima de 100.000 (cem 

mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus 

stearothermophillus (ATCC 7953) para leitura de  

UND 100 R$ 55,00 R$ 5.500,00 
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confirmação negativa final  em 3  horas pelo método de 

fluorescência e um integrador químico tipo i5 que apresenta 

uma resposta integrada com os parâmetros críticos da 

Esterilização por Vapor, proporcionando uma leitura prática e 

imediata onde uma tinta indicadora que muda da cor azul 

para preto.  

O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data 

de expiração, além de um indicador químico de exposição 

tipo e1, que mudará da cor rosa para marrom para 

diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de 

esterilização. 

Caixa: 25 Pacotes e 5 controles. 

Código:PCD-1013-5 

Marca: STERIreport 

Fabricante: Stericontrol 

Procedência: Nacional 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como -Produtos não 

considerados produtos para a saúde. 

6 – O pacote teste Bowie & Dick EcoPack (Tipo 2) propõe 

um método econômico e de menor impacto ecológico para 
avaliar a monitoração diária de esterilizadores a pré-vácuo. 
Sua tinta termocrômica, isenta de metais pesados, foi 
calibrada para operar a 134 °C por 3,5 minutos ou a 121 ºC 
por 13 minutos na presença de vapor saturado, com 
sensibilidade para detectar a presença de ar residual 
presente na câmara diante de uma falha de processo. Pode 
ser utilizado em esterilizadores com ciclos subatmosféricos 
ou transatmosféricos como definido na ISO11140-4 para 
detectar a presença residual de ar. 
Código: STC-504 

Embalagem: Cx. com 30 unidades 

Marca: STC 

Fabricante: Nacional 

Procedência: Brasil 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 

não considerados produtos para a saúde. 

UND 60 R$ 13,00 R$ 780,00 

7 – O STC-105A indicador de leitura instantânea autoadesivo 

monitoração do processo de esterilização a vapor, utilizado 

em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade 

ou pré-vácuo operando entre 121ºC e 135ºC os parâmetros 

críticos do processo (temperatura, tempo e presença de 

vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou 

falha após a utilização mudança de cor é cor azul para preto. 

permanente tornando confiável o armazenamento dos 

resultados. 

Duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de 

morte microbiana 

A mudança de cor somente da primeira barra demonstra que 

o processo possui a presença dos parâmetros críticos, mas 

UND 500 R$ 0,80 R$ 400,00 
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em quantidades insuficientes para garantir um SAL (Nível de 

Segurança de Esterilidade) de 10-6, já a mudança da 

segunda barra demonstra uma esterilização eficaz 

garantindo um SAL de 10-6. 

Disponível nas versões: Autoadesivo Sem Adesivo Isento de 

chumbo e metais pesados tóxico 

Integrador químico conforme a norma ISO 11140-1, Tipo i5. 

Código: STC-105A 

Marca: STC 

Fabricante: Nacional 

Procedência: Brasil 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos 

não considerados produtos para a saúde. 

TOTAL MENSAL: DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS. 
 R$ 12.647,00 

 

TOTAL GLOBAL: CENTO E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E 
QUANTRO REAIS.  

 
R$ 151.764,00 

 
Considerando que a atual contratada (Hypermedical) está desistindo do contrato por questões financeiras, 
vimos apresentar nossa proposta para assumir o contrato de comodato de 2 incubadoras com 
fornecimentos de insumos, com mesmos preços, termos e condições. 
 
INCUBADORA STERIreport (STR-400) 

Incubadora eletrônica para indicadores biológicos de leitura rápida de 20 minutos,3 horas e 1 hora para vapor, 20 minutos 

para VH202com, 4 horas para ETO e 1 hora para LTSF com as seguintes características: 

- Mínimo de 8 cavidades incubadoras para indicadores biológicos expostos e para controle positivo.  Possui cavidade 

para ativação do meio de cultura (quebra) da ampola do indicador biológico. Os resultados negativos e positivos devem 

ser impressos imediatamente quando detectados pela incubadora. A incubadora também deve armazenar um histórico de 

resultados de incubação com opção de exportar os resultados para o computador via rede intranet para salvar os 

arquivos em PDF. Apresenta opção de escolhas de Tipo de IB para cada cavidade ao ser inserido o IB desejado 

A incubadora deve ter uma tela de touch screen colorida com no mínimo 6 polegadas para fácil visualização inconfundível 

dos resultados e para programação e inserção de dados de incubação. A tela deve mostrar resultados visíveis e 

destacados em vermelho quando os resultados forem “positivos” (falha no processo) ou verde para resultados 

“negativos” (sucesso da esterilização). Deve também mostrar na tela gráfico de contagem regressiva da incubação e 

alarme sonoro para avisar dos resultados positivos.  

Acompanha a incubadora, uma impressora configurada para o sistema e com papel adesivo para facilitar o arquivamento 

dos resultados. 

 

Impressora STR-P1 

impressora dot-matiz impacto  marca  STERIreport modelo 76 series stylus de modelo de impressão de barra cruzada 
serial de nove agulhas para impressão de papel nas medidas de 75.+/-0.5mm com densidade de impressão de 400 
pontos/linha-420 pontos por linha e velocidade de impressão de 4.5 linhas/segundo, como com suporte de linguagem 
Europeu/asiático; comando  de impressão ESC/POS, interface de comunicação entrada paralela/serie/USB; cabo serial 
de dados 9 pinos para conectar porta RS-232 à porta RS-232. 

Código: STR-P1 

Marca: STERIreport 

Fabricante/Importador: Stericontrol. 
Procedência: Japão 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - 

Produtos não considerados produtos para a saúde. 
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Os seguintes dados devem ser possíveis de inserir para a rastreabilidade: 

• Registro de Incubação. 

• Tempo Final de Incubação. 

• cavidade de incubação. 

• Tipo de Esterilizador. 

• Numero de Lote do IB.  

• Numero de Registro de Esterilização. 

• Operador. 

  

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos não 

considerados produtos para a saúde. 

 

Incubadora Eltronica de leitura Rápida STERIreport MINI Reader (STR-403) 

 

Incubadora eletrônica para indicadores biológicos de leitura rápida de 20 minutos,3 horas e 1 hora para vapor, 20 minutos 

para VH202com, 4 horas para ETO contendo 3 cavidades e impressora interna. 

 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - Produtos não 

considerados produtos para a saúde. 

 

 

Adicionalmente, as incubadoras serão fornecidas: a primeira que já se encontra no hospital será mantida 
uma vez que Hypermedical vendeu a mesma para nós novamente, e a segunda, que possui as especificações 
informadas na proposta, será entregue no prazo de 7 dias. 
 
Treinamentos serão realizados remotamente por videochamada.  
 
Ressaltamos que o prazo de manutenção deve ser de 15 dias úteis. 

 
Caso seja constatado defeito ou qualquer mau funcionamento nos Equipamentos, a CONTRATADA deverá 
atender o chamado e realizar atendimento remoto no prazo de 06 (seis horas) horas. 
 
 Caso, dentro do prazo de reparo do Equipamento, o outro Equipamento comodato também venha a 
apresentar problema e deva ser reparado, a CONTRATADA deverá encaminhar um Equipamento backup, nas 
mesmas condições e especificações de um dos dois retirados, em até 5 (cinco) dias úteis contados do último 
comunicado. 

 
 
 
Responsável/Representante Legal: DIONES EMILIO DE LIMA  
Telefone Fixo n.º: (43) 3348-1516 
Telefone Celular nº: (43) 9920-0457 
E-mail: licitacao@stericontrol.com 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 

• VALIDADE DA PROPOSTA:  120 Dias.   

• BANCO P/ DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL – AG. 2755-3 – C/C 111.420-4 

• PRAÇA DE PAGAMENTO: LONDRINA. 
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• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  30 Dias. 

• VIGENCIA DO CONTRATO: 12 Meses. 

• FRETE: CIF. 

• PRAZO DE ENTREGA: 07 Dias após recebimento da Ordem de Fornecimento.  

 

 
Londrina, 25 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Diones Emilio de Lima 
CPF: 058.925.029-96 

RG:9.777.319-0 SESP -PR 
Gerente Administrativo 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

DIONES EMILIO DE 
LIMA:05892502996

Assinado de forma digital 
por DIONES EMILIO DE 
LIMA:05892502996 
Dados: 2022.07.25 08:46:29 
-03'00'


		2022-07-25T13:56:54-0300
	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA:35015209000103


		2022-07-25T14:00:16-0300
	ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES:25991325847




