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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

 

O Conselho de Administração da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“Companhia”) submete à 

apreciação dos Senhores Acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada pela 

Companhia no dia 1 de outubro de 2018 às 14:00 horas (“AGE”), conforme Edital de Convocação 

disponibilizado no website da Companhia (www.dasa3.com.br), no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) em 

13 de setembro de 2018, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos 

dias 15, 18 e 19 de setembro de 2018 e no jornal Diário, Comércio Indústria & Serviços, nas edições 

dos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018, as seguintes propostas: (A) ratificação da nomeação e 

da contratação da KPMG Auditores Independentes, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado de São Paulo, sob o nº 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar, CEP 04711-904, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 como empresa independente especializada para fins de 

elaboração dos laudos de avaliação (“Laudos”), com base no critério contábil, dos patrimônios líquidos 

da: (i) LEME LABORATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA BAHIA LTDA., 

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Araújo 

Pinho, nº 490, Canela, CEP 40110-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.546.668/0001-80, com seus 

atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) 

sob o NIRE 29.204.302.972 (“Leme”); e (ii) INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA 

NUCLEAR DO RECIFE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Olinda, 

Estado do Pernambuco, na Rua Maria Adelaide Vieira, nº 88, Bairro de Peixinhos, CEP 53.230-300, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.981.660/0001-54, com seus atos constitutivos devidamente 

arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) sob o 

NIRE 26.202.131.027 (“Cerpe” e ainda, em conjunto com Leme, as “Sociedades”),), na data-base de 

31 de julho de 2018, a serem incorporados pela Companhia, nos termos e condições descritos no 

Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das 

companhias envolvidas em 13 de setembro de 2018 (“Incorporação”); (B) exame e aprovação dos 

Laudos; e (C) aprovação dos termos e condições do Protocolo e da Incorporação, nos termos e 

condições estabelecidos no Protocolo. 

Em relação aos pontos acima, a Administração submete aos acionistas da Companhia as 

seguintes propostas aprovadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 

13 de setembro de 2018 (“Proposta”): 

http://www.dasa3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


1 A ratificação da nomeação e da contratação da KPMG Auditores Independentes como 

empresa independente especializada para fins de elaboração dos Laudos. 

1.1 As informações exigidas pelo artigo 21 da Instrução CVM Nº 481, de 17 de dezembro de 2009 

(“ICVM 481”) (Informações sobre Avaliadores) constituem o Anexo 1 à presente Proposta. 

2 O exame e a aprovação dos Laudos, os quais constituem o Anexo 2 à presente Proposta. 

3 A aprovação dos termos e condições do Protocolo relacionado à Incorporação celebrado em 

13 de setembro de 2018 entre as administrações da Companhia e das Sociedades, o qual 

constitui o Anexo 3 à presente Proposta e que foi preparado em observância ao disposto 

nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), contendo as condições e 

justificativas para a realização da Incorporação. 

4 Após as deliberações dos itens acima, as quais são etapas para aprovação da Incorporação, 

a Administração submete aos acionistas, ainda, a proposta para a aprovação da Incorporação, 

em decorrência da qual as Sociedades serão extintas e sucedidas pela Companhia, sem 

solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações. No contexto da Incorporação 

não haverá relação de troca de ações ou aumento de capital, conforme previsto no Protocolo, 

não sendo aplicável o disposto no Artigo 264 da Lei das S.A. 

4.1 As informações exigidas pelo artigo 20-A da ICVM 481 (Incorporação) constituem o Anexo 4 

à presente Proposta. 

4.2 Não haverá alteração do capital social da Companhia e nem a emissão de novas ações em 

decorrência de aumento de capital, uma vez que, em decorrência da Incorporação, o 

investimento que a Companhia possui nas Sociedades - subsidiárias integrais da Companhia 

- será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes das Sociedades incorporadas 

pela Companhia, de modo que não são aplicáveis as disposições do Artigo 264 da Lei das 

S.A. 

A Administração anexa à presente Proposta os seguintes documentos:  

 Anexo 1 – Informações sobre Avaliadores 

 Anexo 2 – Laudos, compostos por 

 Anexo 2.1 – Laudo de Avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido 

do Leme;  

 Anexo 2.2 – Laudo de Avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido 

do Cerpe, acompanhados dos balanços patrimoniais das Sociedades na data de 

referência de 31 de julho de 2018 

 Anexo 3 – Protocolo 

 Anexo 4 – Informações sobre a Incorporação  

 Anexo 4.1 – Ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 

em 13 de setembro de 2018, que deliberou sobre a aprovação do Protocolo e da 

Incorporação 



Por fim, todos os documentos referentes às propostas para deliberação da AGE estão disponíveis na 

sede Companhia, no website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

Cordialmente, 

 

Romeu Côrtes Domingues 

Presidente do Conselho de Administração  

http://www.dasa3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


ANEXO 1 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

Anexo 21 da ICVM 481 

Informações sobre Avaliadores 

1 Listar os avaliadores recomendados pela administração 

KPMG Auditores Independentes, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo, sob o nº 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar, CEP 04711-904, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 (“KPMG”).  

2 Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

A KPMG se destaca de forma independente no cenário mundial de consultoria de valor, 

entregando expertise em avaliações, considerada uma das “Big Four”, nomenclatura utilizada 

para se referir às quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e 

consultoria do mundo. 

3 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

A remuneração total da KPMG foi de R$ 48.334,00 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e 

quatro reais) para elaboração dos Laudos, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A. 

A cópia da proposta de trabalho da KPMG para a elaboração dos Laudos está disponível para 

consulta no website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

4 Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os 

avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas 

pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

Não obstante a KPMG prestar serviços de auditoria independente à Companhia, a KPMG não 

teve nos últimos 3 (três) anos qualquer relação relevante com partes relacionadas à 

Companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto. 

  

http://www.dasa3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


ANEXO 2 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

Laudos de Avaliação  

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(os Laudos de Avaliação iniciam-se na página seguinte) 





















































 

ANEXO 3 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

Protocolo e Justificação de Incorporação 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Protocolo e Justificação de Incorporação inicia-se na página seguinte) 



ANEXO 4 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

Anexo 20-A da ICVM 481 

Informações sobre a Incorporação 

1 Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei 

nº 6.404, de 1976 

O Protocolo e Justificação de Incorporação das Sociedades pela Companhia encontra-se no 

Anexo 3 à presente Proposta. 

2 Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de 

voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades subsistentes ou 

resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou dos quais o 

controlador da companhia seja parte 

Em 27 de setembro de 2017, foi celebrado acordo de acionistas entre Cromossomo 

Participações II S.A. e Logistics V Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia, e, 

como intervenientes anuentes, Diagnósticos da América S.A., Luis Vitor de Lima Salomão, 

Paulo Sérgio Zoppi, Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., Maria Cristina 

Falleiros de Paula Salomão e Maria Lucia Bighetti Zoppi, que está arquivado na sede da 

Companhia e está disponível para consulta no website da Companhia (www.dasa3.com.br), 

da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). 

3 Descrição da operação, incluindo: 

(a) Termos e Condições 

Descrição da Operação. Incorporação da totalidade dos patrimônios líquidos das 

Sociedades, avaliados com base no critério contábil, pela Companhia. As Sociedades 

serão extintas e sucedidas em todos os seus direitos e obrigações pela Companhia, 

sem solução de continuidade, com efeitos a partir da aprovação do Protocolo pelas 

respectivas deliberações de sócios e assembleia geral de acionistas das sociedades 

envolvidas. 

Efeitos no Capital Social. A Incorporação não resultará em aumento de capital social 

da Companhia, o qual permanecerá inalterado, considerando que o investimento que 

a Companhia possui nas Sociedades será cancelado e substituído pelos ativos e 

passivos constantes das Sociedades incorporadas pela Companhia, de modo que não 

são aplicáveis as disposições do Artigo 264 da Lei das S.A. 

Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos 

acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno 

vigor e efeito todos os artigos do Estatuto Social da Companhia. As quotas de emissão 

das Sociedades serão canceladas. 

(b) Obrigações de indenizar: (i) os administradores de qualquer das 

companhias envolvidas; (ii) caso a operação não se concretize 

http://www.dasa3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


Não há. 

(c) Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 

sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação 

Não haverá como resultado da Incorporação qualquer alteração nos direitos, 

vantagens e restrições das ações de emissão da Companhia, que manterão seus 

direitos patrimoniais e políticos idênticos, incluindo, sem limitação, os dividendos 

integrais e/ou juros sobre capital (ou outras remunerações) que vierem a ser 

declarados pela Companhia após a aprovação da Incorporação, mesmo que com base 

em resultados anteriores à Incorporação. Caso a Incorporação seja implementada, as 

quotas de emissão das Sociedades serão canceladas. 

(d) Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores 

Não há. 

(e) Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em 

caso de cisão 

Não aplicável. 

(f) Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de 

valores mobiliários 

Não aplicável, a Companhia resultante já possui registro de emissor de valores 

mobiliários na categoria A. 

4 Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a 

eventos societários específicos que se pretenda promover 

Após a implementação da Incorporação, a Companhia continuará a se dedicar às suas 

atividades no curso normal dos negócios, mantendo-se o registro de companhia aberta da 

Companhia até ulterior deliberação. Não se pretende promover eventos societários 

específicos após a Incorporação relacionados à Incorporação. 

5 Análise dos seguintes aspectos da operação: 

(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) Sinergias; (ii) 

Benefícios Fiscais; (iii) Vantagens Estratégicas 

Benefícios. A Incorporação está alinhada com a estratégia de otimização das 

estruturas societárias e de negócios da DASA. Com isso, pretende-se reduzir custos 

em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de 

tornar a administração conjunta mais eficiente ao gerar aproveitamento de sinergias, 

o que resultará em benefícios de natureza patrimonial e financeira para a Companhia 

e para as Sociedades. 

Ágio. Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar 

fiscalmente o ágio no valor total de R$33.279.000,00 (trinta e três milhões, duzentos 

e setenta e nove mil reais) registrado quando da aquisição pela Companhia de sua 



participação nas Sociedades. Os benefícios advindos da amortização fiscal do ágio 

serão aproveitados por todos os acionistas da Companhia. 

(b) Custos 

A Companhia arcará com todos os custos para a implementação da Incorporação. A 

Companhia estima que os custos e despesas totais, incluindo honorários de 

assessores jurídicos, avaliadores e auditores, relativos à Incorporação, somam, 

aproximadamente, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

(c) Fatores de Risco 

A administração da Companhia não vislumbra riscos relevantes na implementação da 

Incorporação. 

(d) Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas 

que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos objetivos, 

indicando as razões pelas quais essas alternativas foram descartadas 

Não aplicável. A Companhia conduziu estudos gerais sobre as alternativas que 

poderiam ter sido adotadas em relação à Incorporação, analisando e comparando 

todas as opções, concluindo ser a Incorporação, assim como foi apresentada nesta 

Proposta, a alternativa que se mostrou mais eficiente e compatível com os objetivos 

e expectativas da Companhia.  

(e) Relação de substituição 

Não aplicável. No contexto da Incorporação não há relação de troca de ações ou 

aumento de capital da Companhia. Com a implementação da Incorporação, as quotas 

de emissão das Sociedades, subsidiárias integrais da Companhia, serão canceladas. 

(f) Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 

sociedades sob controle comum 

(i) Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 

da Lei nº 6.404, de 1976 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

(ii) Descrição detalhada do processo de negociação da relação de 

substituição e demais termos e condições da operação 

Não aplicável, vide item 5(e) acima. 

(iii) Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, 

de uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em 

bloco de controle: (a) Análise comparativa da relação de 

substituição e do preço pago na aquisição de controle; e (b) Razões 

que justificam eventuais diferenças de avaliação nas diferentes 

operações  

Não aplicável. Não houve troca do controle da Companhia e das Sociedades 

nos últimos 12 (doze) meses. 



(iv) Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com 

a descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a 

comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não 

seja comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas 

equivalentes adotadas para assegurar compensação adequada 

Não aplicável, não há relação de substituição de ações, vide item 5(e) acima. 

6 Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho fiscal 

e comitês especiais em que a operação foi discutida, incluindo eventuais votos 

dissidentes 

A ata da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a aprovação do Protocolo 

e da Incorporação está disponível no Anexo 4.1 desta Proposta. Não houve votos dissidentes 

na referida reunião do Conselho de Administração. 

7 Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de 

avaliação das companhias envolvidas na operação postos à disposição do 

acionista controlador em qualquer etapa da operação 

Os Laudos para fins da Incorporação estão disponíveis no Anexo 2 desta Proposta. Não há 

outros estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos. 

7.1 Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições financeiras, 

empresas e os profissionais que tenham elaborado os documentos mencionados 

no item 7 e as sociedades envolvidas na operação 

Não há. 

8 Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da 

operação 

A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual permanecerá 

inalterado. Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos 

acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e 

efeito todos os artigos do Estatuto Social da Companhia. 

9 Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da norma 

específica 

A Incorporação será realizada considerando-se o valor patrimonial contábil das Sociedades, 

conforme refletido nos balanços patrimoniais das Sociedades na data de referência de 31 de 

julho de 2018, os quais se encontram anexos aos Laudos, constantes do Anexo 2 a esta 

Proposta. 

10 Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, nos 

termos da norma específica 

Uma vez que a Incorporação não implica em diluição dos atuais acionistas da Companhia, em 

valor superior a 5% (cinco por cento), o disposto no Capítulo III da Instrução CVM Nº 565 



de 15 de junho de 2015 (“ICVM 565”) não é aplicável, nos termos do artigo 10 da ICVM 

565. 

Ainda, uma vez que a Incorporação não é considerada relevante pelos critérios estabelecidos 

pelas normas, orientações e interpretações contábeis a respeito de informações financeiras 

pro forma, não é necessária a elaboração de informações financeiras pro forma, nos termos 

do artigo 7º da ICVM 565. 

11 Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas 

que não sejam companhias abertas, incluindo: (a) Fatores de risco, nos termos 

dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência; (b) Descrição das principais 

alterações nos fatores de riscos ocorridas no exercício anterior e expectativas em 

relação à redução ou aumento na exposição a riscos como resultado da operação, 

nos termos do item 5.4 do formulário de referência; (c) Descrição de suas 

atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do formulário de referência; (d) 

Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário de referência; 

e (e) Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de 

referência 

Tendo em vista que a Companhia é titular da totalidade das quotas das Sociedades, as 

informações exigidas nos itens (a) a (d) já estão refletidas no formulário de referência da 

Companhia. 

(i) Leme. A Leme é uma sociedade limitada que tem por objeto a prestação de serviços 

de: (i) laboratório de análises clínicas; e (ii) vacinas. O capital social da Leme, 

totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil 

reais), dividido em 12.100.000 (doze milhões e cem mil) quotas, no valor nominal de 

R$ 1,00 (um real) cada, detidas integralmente pela Companhia. 

(ii) Cerpe. A Cerpe é uma sociedade limitada que tem por objeto: (i) a prestação de 

serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), direcionados à pacientes particulares 

ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, cooperativas 

médicas, entidades de assistência médico-hospitalar, outras modalidades de custeio 

da saúde, na área de análises clínicas, vacinação, exames de imagem e métodos 

gráficos, anatomia patológica, dentre outros, bem como a realização de pesquisas 

científicas com a divulgação de seus resultados; e (ii) a participação em outras 

sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou 

acionista. O capital social da Cerpe, totalmente subscrito e integralizado, é de 

R$ 710.874,00 (setecentos e dez mil, oitocentos e setenta e quatro mil reais), 

representado por 710.874 (setecentos e dez mil, oitocentas e setenta e quatro) 

quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, detidas integralmente pela 

Companhia. 

12 Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do 

item 15 do formulário de referência 

Não aplicável, uma vez que não haverá alteração na estrutura de capital e controle da 

Companhia após a Incorporação. 



Com a aprovação da Incorporação, as Sociedades serão extintas e sucedidas em todos os 

seus direitos e obrigações pela Companhia. 

13 Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade 

envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na 

operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, conforme definidas pelas 

normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações 

Não aplicável. 

14 Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de pessoas a 

elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública 

para aquisição de ações, em derivativos referenciados em valores mobiliários 

emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação 

Não há. 

15 Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses 

pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das 

sociedades envolvidas na operação: 

(a) Sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de compra privadas; (ii) 

Operações de venda privadas; (iii) Operações de compra em mercados 

regulamentados; (iv) Operações de venda em mercados regulamentados 

Não aplicável. 

(b) Partes relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de 

compra privadas; (ii) Operações de venda privadas; (iii) Operações de 

compra em mercados regulamentados; (iv) Operações de venda em 

mercados regulamentados 

Não aplicável. 

16 Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas 

recomendações ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido 

negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008. 

Não aplicável. A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual 

permanecerá inalterado, Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente 

detida pelos acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, inexistindo, assim, as 

circunstâncias previstas no Parecer de Orientação CVM nº 35 que recomendam sua adoção.  



ANEXO 4.1 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2018 

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 13 de setembro de 2018 

 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(a Ata inicia-se na página seguinte) 



DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF n° 61.486.650/0001-83  

NIRE 35.300.172.507 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2018 

 

1 DATA, HORA E LOCAL: 13 de setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Diagnósticos 

da América S.A., localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 

nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010 (“Companhia”). 

 

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: as formalidades de convocação foram dispensadas tendo 

em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia. 

 

3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Romeu Côrtes Domingues - Presidente; e Marcio Alves Sanjar - 

Secretário. 

 

4 ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: 

 

4.1 nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta a ser 

submetida à apreciação da Assembleia Geral, de ratificação da nomeação e da contratação 

da KPMG Auditores Independentes, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo, sob o nº 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar, CEP 04711-904, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob 

o nº 57.755.217/0001-29 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável 

pela elaboração dos laudos de avaliação, com base no critério contábil, dos respectivos 

patrimônios líquidos das seguintes sociedades: (i) Leme Laboratório de Endocrinologia 

e Metabologia da Bahia Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de 

Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Araújo Pinho, nº 490, Canela, CEP 40.110-150, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 13.546.668/0001-80, com seus atos constitutivos devidamente 

arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE 29.204.302.972 

(“Leme”); e (ii) Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife Ltda., 

sociedade empresária limitada com sede no Município de Olinda, Estado do Pernambuco, na 

Rua Maria Adelaide Vieira, nº 88, Bairro de Peixinhos, CEP 53.230-300, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 10.981.660/0001-54, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante 

a Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) sob o NIRE 26.202.131.027 (“Cerpe” 

e ainda, em conjunto com a Leme, as “Sociedades”), nos termos dos artigos 226 e 227 da 

Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) na data-

base de 31 de julho de 2018 (“Laudos”), a serem incorporados pela Companhia, nos termos 

e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação da Leme Laboratório de 



Endocrinologia e Metabologia da Bahia Ltda. e Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear 

do Recife Ltda.” (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas 

em 13 de setembro de 2018 (“Incorporação”); 

 

4.2 nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta, a ser 

submetida à apreciação da Assembleia Geral, de exame e aprovação dos Laudos; 

 

4.3 nos termos do inciso XII e XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta, 

a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de aprovação do Protocolo e da 

Incorporação, nos termos do Protocolo; e 

 

4.4 nos termos do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a convocação da 

Assembleia Geral Extraordinária, para aprovação dos acionistas das propostas previstas nos 

itens 0 a 0. 

 

5 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a 

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, 

deliberou, sem ressalvas: 

 

5.1 Avaliadora. Aprovar, a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de 

ratificação da nomeação e da contratação da Empresa Avaliadora como empresa 

independente especializada responsável pela elaboração dos Laudos. 

 

5.2 Laudos de Avaliação. Aprovar, a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia 

Geral, de aprovação dos Laudos preparados pela Empresa Avaliadora na data-base de 31 

de julho de 2018, de acordo com os balanços patrimoniais preparados pelas administrações 

das Sociedades na mesma data-base.  

 

5.3 Protocolo e Justificação e Incorporação. Aprovar, a proposta a ser submetida à 

apreciação da Assembleia Geral, de aprovação do Protocolo e da Incorporação nos termos 

e condições estabelecidos no Protocolo, em decorrência da qual as Sociedades serão extintas 

e sucedidas pela Companhia, sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e 

obrigações, nos termos do Artigo 227 da Lei das S.A., com expresso reconhecimento da 

inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das S.A. 

 

5.3.1 Ágio. Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar 

fiscalmente o ágio no valor total de R$ 33.279.000,00 (trinta e três milhões, 

duzentos e setenta e nove mil reais) registrado quando da aquisição pela Companhia 

de sua participação nas Sociedades. 

 

5.4 Convocação. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 

dia 1 de outubro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, para, em atendimento 

ao disposto na Lei das S.A. e demais normas regulamentares pertinentes, deliberar acerca 

das propostas dos itens mencionados acima. 



 

6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo 

necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e assinada por todos 

os presentes. 

 

7 ASSINATURAS: Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente; e Marcio Alves Sanjar - 

Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Romeu Côrtes Domingues, 

Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros. 

 

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. 

 

 

___________________________________ 

Marcio Alves Sanjar 

Secretário 

 


