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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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 2 de dezembro de 2019 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 novembro de 2019, restando dispensada a publicação em jornal, conforme previsto na 

Deliberação CVM nº 829, de 27 de setembro de 2019, as seguintes propostas:  

(A) a ratificação da nomeação e da contratação da Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria 

- EIRELI, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo, sob o nº CRC/SP-

2SP019.566/O-5, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luis 112, 

6º andar, cjs. 602 e 603, CEP 01.046-906, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 01.623.210/0001-07 (“Empresa Avaliadora”), 

como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, com base no 

critério contábil, do patrimônio líquido da: (i) C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda., 

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 

Bernardes Borges, n° 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.053.174/0001-

20, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de 

São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.228.276.097 (“C.M.D.”); e (ii) UNIBIO – Laboratório em 

Análises Clínicas Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Capivari, Estado 

de São Paulo, na Rua Fernando de Barros, n° 1.045, Centro, CEP 13360-000, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 12.565.285/0001-97, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP 

sob NIRE 35.224.696.032 (“UNIBIO” e, ainda, em conjunto com C.M.D., as “Sociedades”); nos 

termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 

das S.A.”) na data-base de 30 de setembro de 2019 (“Laudos da Incorporação”), a ser 

incorporado pela Companhia, nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de 

Incorporação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. e UNIBIO – Laboratório em Análises 

Clínicas Ltda.” (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 13 

de novembro de 2019 (“Incorporação”);  

(B) o exame e aprovação dos Laudos da Incorporação;  

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

estabelecidos no Protocolo;  

(D) a ratificação da nomeação e da contratação, pela Companhia, da: (i) B2R Capital Assessores 

Financeiros Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob 

http://www.dasa3.com.br/
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o nº CRC/RJ-111.923/O-7, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Avenida Pasteur, nº 110, 7º andar, Botafogo, CEP 22290-240, inscrita CNPJ/ME sob o 

nº 24.962.957/0001-87 (“B2R”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos 

laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., das seguintes sociedades: 

(a) Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda. (nova razão social de Drecsh 

Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, 

Indianópolis, CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.403.656/0001-02, (“Chromosome”) 

na data-base de 22 de fevereiro de 2019 (“Laudo Chromosome”); (b) C.M.D., acima qualificada, 

na data-base de 9 de maio de 2019 (“Laudo C.M.D”); e (c) ITULAB - Laboratório de Análises 

Clinicas de Itu Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Município de Itu, Estado de São 

Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob 

o nº 54.337.670/0001-27 (“ITULAB”) na data-base de 9 de maio de 2019 (“Laudo ITULAB”); e 

(ii) Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado de São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP031004, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.313, 9º andar, Bela Vista, CEP 01311-300, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 03.714.913/0001-68 (“Crowe”), como empresa especializada responsável pela elaboração 

dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da: (a) Laboratório de Anatomia 

Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade 

de Maringá, Estado do Paraná, na Rua das Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-25 (“São Camilo”) na data-base de 31 de dezembro de 2018 

(“Laudo São Camilo”); (b) Ruggeri & Piva Ltda., sociedade empresária limitada com sede na 

Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, Zona 01, CEP 87013-050, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-58 (“Ruggeri”) na data-base de 31 de dezembro de 

2018 (“Laudo Ruggeri”); (c) Maringá Medicina Nuclear Ltda., sociedade empresária limitada 

com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.452, Zona 01, 

CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.237.540/0001-93 (“Maringá”) na data-base de 31 

de dezembro de 2018 (“Laudo Maringá”); (d) Aliança Biotecnologia Ltda., sociedade 

empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias, 

nº 57, Zona 04, CEP 87014-270, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.284.269/0001-59 (“Aliança”) na 

data-base de 31 de dezembro de 2019 (“Laudo Aliança” e, ainda, em conjunto com Laudo 

Chromosome, Laudo C.M.D, Laudo ITULAB, Laudo São Camilo, Laudo Ruggeri e Laudo Maringá, os 

“Laudos de Aquisição”);  

(E) a proposta de exame e aprovação dos Laudos de Aquisição;  

(F) a proposta de ratificação pela Companhia, em observância ao artigo 256 da lei das S.A., da 

aquisição de: (i) 100% (cem por cento) do capital social da Chromosome (“Aquisição 

Chromosome”); (ii) 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D (“Aquisição C.M.D”); 

(iii) 100% (cem por cento) do capital social da ITULAB (“Aquisição ITULAB”); (iv) 100% (cem 

por cento) do capital social da São Camilo (“Aquisição São Camilo”); (v) 100% (cem por cento) 

do capital social da Ruggeri (“Aquisição Ruggeri”); (vi) 100% (cem por cento) do capital social da 

Maringá (“Aquisição Maringá”); (vii) 100% (cem por cento) do capital social da Aliança 

(“Aquisição Aliança” e, ainda, em conjunto com Aquisição Chromosome, Aquisição C.M.D, 

Aquisição ITULAB, Aquisição São Camilo, Aquisição Ruggeri e Aquisição Maringá, as “Aquisições”);  



(G) a proposta de alteração do objeto social da Companhia para inclusão das seguintes atividades: 

(i) serviços de consultoria e assessoria na área de saúde; (ii) atividades de serviços de 

complementação diagnóstica e terapêutica; (iii) curso de aprendizagem e treinamento gerencial 

presencial e à distância; (iv) atividades de consultoria em gestão empresarial; (v) comércio 

atacadista de máquinas e equipamentos de laboratório; (vi) Manutenção e reparação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; e (vii) atividade médica 

ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, com a consequente alteração 

do art. 3º do Estatuto Social; e  

(H) a proposta de consolidação do Estatuto Social, se aprovada a matéria constante do item (G) 

acima. 

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 novembro de 2019 (“Proposta”): 

1 A ratificação da nomeação e da contratação da Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria - 

EIRELI como empresa independente especializada para fins de elaboração dos Laudos da 

Incorporação. 

1.1 As informações da Empresa Avaliadora 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 da Incorporação, os quais constituem o Anexo 2 e 

Anexo 3 à presente Proposta. 

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

13 de novembro de 2019 entre as administrações da Companhia e das Sociedades, o qual 

constitui o Anexo 4 à presente Proposta e que foi preparado em observância ao disposto 

nos Artigos 224, 225 e 227 da 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. 



5 A ratificação da nomeação e da contratação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da B2R 

e Crowe como empresas independentes especializadas responsáveis pela elaboração dos 

Laudos de Aquisição. 

5.1 As informações da B2R e da Crowe exigidas pelo artigo 21 da ICVM 481 (Informações sobre 

Avaliadores) constituem o Anexo 5 à presente Proposta, respectivamente. 

6 O exame e a aprovação dos Laudos de Aquisição são anexos à presente Proposta como seu 

Anexo 6. 

7 Em atendimento ao disposto no Artigo 256, inciso II, parágrafos 1° e 2º Lei das S.A., a 

proposta de ratificação das Aquisições, a saber: (i) Aquisição Chromosome; (ii) Aquisição 

C.M.D; (iii) Aquisição ITULAB; e (iv) Aquisição São Camilo; (v) Aquisição Ruggeri; 

(vi) Aquisição Maringá; e (vii) Aquisição Aliança. 

7.1 Por força do artigo 256 da Lei das S.A., a compra por companhia aberta do controle de 

qualquer sociedade empresaria dependerá, necessariamente, de deliberação da assembleia 

geral, sempre que: (i) o preço de compra constituir, para a compradora, investimento 

relevante (artigo 247, parágrafo único1 da Lei das S.A.); ou (ii) o preço médio de cada ação 

ou quota ultrapassar 1,5x (uma vez e meia) o maior valor indicado entre: (a) a cotação média 

das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias anteriores 

à data da contratação; (b) o valor de patrimônio líquido (artigo 248 da Lei das S.A.) da ação 

ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º da Lei das S.A.); e 

(c) o valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes 

o lucro líquido anual por ação (artigo 187 da Lei das S.A.) nos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, atualizado monetariamente. 

7.2 Artigo 256. Em razão da obrigação prevista no Artigo 256 da Lei das S.A. exposta acima, 

cumpre à administração da Companhia informar aos Acionistas que, com relação à:  

(i) Aquisição Chromosome, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista 

que foi considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio 

pago pelas quotas da Chromosome representa 77,2 vezes o valor do patrimônio a preços de 

mercado.  

(ii) Aquisição C.M.D, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista que foi 

considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio pago 

pelas quotas da C.M.D ultrapassa 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido por quota, que é 

negativo.   

(iii) Aquisição ITULAB, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista que 

foi considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio 

pago pelas quotas da ITULAB representa 4,4 vezes o valor do patrimônio a preços de 

mercado.  

                                                            
1 Considera-se relevante o investimento: 
(a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do 
patrimônio líquido da companhia; 
(b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do 
valor do patrimônio líquido da companhia. 



(iv) Aquisição São Camilo, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista 

que foi considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio 

pago pelas quotas da São Camilo ultrapassa 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido por quota, 

que é negativo.  

(v) Aquisição Ruggeri, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista que 

foi considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio 

pago pelas quotas da Ruggeri ultrapassa 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido por quota, 

que é negativo.  

(vi) Aquisição Maringá, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista que 

foi considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio 

pago pelas quotas da Maringá ultrapassa 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido por quota, 

que é negativo.  

(vii) Aquisição Aliança, faz-se necessária sua submissão à assembleia geral tendo em vista que foi 

considerada relevante pelos critérios listados na alínea (ii), uma vez que o valor médio pago 

pelas quotas da Aliança ultrapassa 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido por quota, que é 

negativo.  

7.3 As informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 (Aquisição de Controle) constituem o 

Anexo 7 à presente Proposta. 

7.4 Direito de Retirada. Considerando que as Aquisições ultrapassaram 1,5x (uma vez e meia) o 

maior dos três valores dos itens 7.1(ii) conforme indicado acima, o acionista dissidente da 

deliberação de assembleia geral que aprovar a ratificação de qualquer uma das Aquisições 

terá o direito de retirar-se da companhia. 

7.5 Vale ressaltar que os acionistas controladores da Companhia já manifestaram sua intenção 

de votar favoravelmente a aprovação da totalidade das Aquisições. 

7.6 As informações exigidas pelo artigo 20 da ICVM 481 (Direito de Recesso) constituem o 

Anexo 8 à presente Proposta. 

8 A alteração objeto social da Companhia para inclusão das seguintes atividades: (i) serviços 

de consultoria e assessoria na área de saúde; (ii) atividades de serviços de complementação 

diagnóstica e terapêutica; (iii) curso de aprendizagem e treinamento gerencial presencial e à 

distância; (iv) atividades de consultoria em gestão empresarial; (v) comércio atacadista de 

máquinas e equipamentos de laboratório; (vi) Manutenção e reparação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; e (vii) atividade médica 

ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, com a consequente 

alteração do art. 3º do Estatuto Social. 

8.1 Acerca da proposta para alteração estatutária conforme item 8 acima, bem como para fins 

do disposto no artigo 11 da ICVM 481, a Administração submete aos acionistas a proposta 

da alteração do artigo 3º para refletir o novo objeto social da Companhia, com a consequente 

alteração do “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração” que está devidamente 

detalhada no Anexo 9. 



9 A aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a proposta 

constantes do item 8 acima. 

A Administração anexa à presente Proposta os seguintes documentos:  

 Anexo 1 – Informações sobre a Empresa Avaliadora 

 Anexo 2 – Laudos de Avaliação das Quotas de emissão das Sociedades, acompanhado do 

balanço patrimonial das Sociedades na data de referência de 30 de setembro de 2019 

 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 novembro de 2019, que deliberou sobre a aprovação do Protocolo e da 

Incorporação 

 Anexo 5 – Informações sobre B2R e Crowe 

 Anexo 6 – Laudos de Aquisição, elaborados para fins do Artigo 256 da Lei das S.A. 

 Anexo 7 – Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 da Chromosome, C.M.D, 

ITULAB, São Camilo, Ruggeri, Maringá e Aliança. 

 Anexo 8 – Informações exigidas pelo artigo 20 da ICVM 481 

 Anexo 9 – Reforma do Estatuto Social, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM 481 

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  
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ANEXO 1 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Anexo 21 da ICVM 481 

Informações sobre Avaliadores 

1 Listar os avaliadores recomendados pela administração 

Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria - EIRELI (“DIRETO”).  

2 Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

A DIRETO é uma empresa dedicada à assessoria financeira e estratégica em operações de 

compra e venda de empresas, capitalização de ativos e reestruturações societárias e no 

processo de avaliação de uma empresa para determinação de seu valor justo com base na 

projeção de seus indicadores financeiros e operacionais.  

3 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

A remuneração total da DIRIETO foi de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para 

elaboração do Laudo, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A. A cópia da proposta 

de trabalho da DIRETO para a elaboração dos Laudos da Incorporação 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 DIRETO ser prestadora de serviços da Companhia e ter elaborado laudos de 

avaliação para outras operações societárias da Companhia, a DIREIO 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.  
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ANEXO 2 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Laudo de Avaliação  

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Laudo de Avaliação se inicia na página seguinte) 



Estritamente Confidencial 1

Diagnósticos da América S.A.

Laudo de Avaliação da C.M.D. - Campos Medicina Diagnóstica Ltda.. 
para fins do atendimento do Art. 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A)

Confidencial

Finanças Corporativas

Outubro 2019



Estritamente Confidencial

Considerações
Laudo para Atendimento ao Art. 256 Lei 6.404/76

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da C.M.D. - Campos
Medicina Diagnóstica Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.



Estritamente Confidencial 3

Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 26/09/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da C.M.D. - Campos Medicina Diagnóstica Ltda. (“C.M.D.” ou “Adquirida”
ou “Empresa”), cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
28 de outubro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 9 de maio de 2019 a Dasa celebrou
um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por objeto a
aquisição de 100% do capital social da C.M.D. com preço total pago na transação de
R$ 2.674.000,00, dos quais 59,42% à vista em dinheiro e o restante pago a prazo, em 3
parcelas anuais de mesmo valor, retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da C.M.D.
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante
(artigo 247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos
3 (três) valores a seguir indicados:

a. cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

b. valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º); e

c. valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos
2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da
assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.

Fonte: Dasa

• § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de
que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a
aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 9 de maio de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

- a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a
data da contratação;

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da C.M.D.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do lucro líquido por quota foi suficiente para
realização do teste, de modo que o resultado apresentou um preço médio por quota
inferior a uma vez e meia o valor do lucro líquido por quota.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro. Os procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A C.M.D. é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• A Empresa apresentou ainda lucro médio negativo nos dois últimos anos, tornando
também este método como não aplicável.

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito à metodologia do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado.

• Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• Considerando que o valor de patrimônio líquido a valor de mercado da empresa é
negativo, o valor por quota da aquisição ultrapassa o limite de uma vez e meia
conforme estabelecido no item II do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados

Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

(38,1) N/A

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

53,5
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Fonte: Dasa 

Ana Clara 
Campos

Willian Roberto 
Campos

95% 5%

Estrutura Acionária

• Apresentamos a seguir a estrutura acionária anterior a transação:

DRE

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 951.047 971.204 Fornecedores 576.605 999.356 

Adiantamentos - 5.250 Adiantamentos de Clientes 156.840 609.859 

Impostos a Recuperar / Compensar 1.675 1.675 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 585.056 588.746 

Obrigações Trabalhistas 83.760 62.449 

Encargos Sociais a Pagar 22.079 18.510 

Impostos Retidos a Recolher 4.303 5.758 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 42.890 469.185 

Total do Ativo Circulante 952.722 978.130 Total do Passivo Circulante 1.471.533 2.753.863 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 22.433 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 50.000 

Realizável a Longo Prazo 754.444 754.444 Reservas 302.142 302.142 

Resultado do Período (116.509) (1.395.865)

Total do Ativo Não Circulante 754.444 754.444 Total do Patrimônio Líquido 235.633 (1.043.722)

Total do Ativo 1.707.166 1.732.574 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.707.166 1.732.574 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 3.453.155 3.588.284 

Deduções da Receita Bruta (474.896) (616.160)

Receita Operacional Líquida 2.978.259 2.972.124 

Despesas Operacionais (3.192.870) (3.629.255)

Material de Uso e Consumo (1.784.524) (2.246.236)

Salários e Ordenados (1.048.700) (1.008.748)

13o Salário (78.128) (73.408)

Férias (30.867) (101.467)

Encargos Sociais (100.651) (98.896)

Retirada Pro Labore (150.000) (100.500)

Serviços Prestados p/ Terceiros (207.937) (451.329)

Outras Despesas (96.263) (170.896)

Lucro Líquido (518.811) (1.279.355)
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com uma determinada
classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação média
ponderada da ação a partir dos volumes diários negociados em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.

• Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é considerado, por
se tratar de método fundamentado na cotação das ações negociadas diariamente nos
mercados de capitais. Raramente esse tipo de negociação envolve a transferência do
controle acionário das empresas no mercado brasileiro.

• A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das ações das
empresas negociadas nas bolsas de valores.

b. Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, em uma determinada data-base, caso haja divergência
entre o valor justo e o valor contábil. E na divisão dos valores obtidos pelo número
total de ações emitidas por uma determinada empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

• Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da transação, utiliza-se
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços auditados
referentes aos últimos 2 exercícios sociais, corrigidos monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do lucro líquido anual
por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da empresa, atualizados
monetariamente.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A C.M.D. é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 09/05/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é negativo. Desta forma, esta metodologia não é aplicável na
análise

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 09.05.2019

Ativo Total 856,1

Ativo Circulante 856,1

Ativo Não Circulante 0,0

Passivo Total 2.763

Passivo Circulante 2.763,5

Passivo Não Circulante 0

Patrimônio Líquido Contábil (1.907,4)

Ajustes do PL 0

Patrimônio Líquido Ajustado [a] (1.907,4)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 50,0

R$ / Cota [a] / [b] (38,1)
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 09 de maio de 2019, foram utilizados
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços referentes aos
exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, corrigidos
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que a C.M.D apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, esta metodologia não é aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (518,81) (1.279,36)

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (546,03) (1.297,82)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 50,0 50,0

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (10,9) (25,96)

15 vezes 15 x [c] (163,8) (389,35)

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico (276,58)

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções (R$ '000) na

Quantidade de Quotas ('000) 50,0

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* na

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota na



Estritamente Confidencial 22

Valor de Aquisição por Ação da C.M.D.

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da C.M.D.,
considerando o valor pago pela Dasa de R$ 2,7 milhões (Equity Value) para aquisição de
100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 53,5

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição

Valor Total da Aquisição

R$

Equity Value [a] 2.674.000,0

Quantidade de Quotas Adquiridas

#

Qtde Quotas Adquiridas [b] 50.000,0

Valor de Aquisição por Quota

R$

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 53,5
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8. Conclusão
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Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

(38,1) N/A

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

53,5

24

Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), considerando que o
patrimônio líquido a valor de mercado da empresa é negativo, ultrapassa uma vez e
meia o maior dos três valores calculados entre: (a) a cotação média das ações em bolsa,
nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data
da contratação; (b) o valor de patrimônio líquido a preços de mercado; e (c) o valor do
lucro líquido por ação.

• Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas informações
fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas segundo nossa análise quanto à
razoabilidade destas

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Balanço Patrimonial e DRE – 2017 e 2018
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 951.047 971.204 Fornecedores 576.605 999.356 

Adiantamentos - 5.250 Adiantamentos de Clientes 156.840 609.859 

Impostos a Recuperar / Compensar 1.675 1.675 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 585.056 588.746 

Obrigações Trabalhistas 83.760 62.449 

Encargos Sociais a Pagar 22.079 18.510 

Impostos Retidos a Recolher 4.303 5.758 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 42.890 469.185 

Total do Ativo Circulante 952.722 978.130 Total do Passivo Circulante 1.471.533 2.753.863 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 22.433 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 50.000 

Realizável a Longo Prazo 754.444 754.444 Reservas 302.142 302.142 

Resultado do Período (116.509) (1.395.865)

Total do Ativo Não Circulante 754.444 754.444 Total do Patrimônio Líquido 235.633 (1.043.722)

Total do Ativo 1.707.166 1.732.574 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.707.166 1.732.574 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 3.453.155 3.588.284 

Deduções da Receita Bruta (474.896) (616.160)

Receita Operacional Líquida 2.978.259 2.972.124 

Despesas Operacionais (3.192.870) (3.629.255)

Material de Uso e Consumo (1.784.524) (2.246.236)

Salários e Ordenados (1.048.700) (1.008.748)

13o Salário (78.128) (73.408)

Férias (30.867) (101.467)

Encargos Sociais (100.651) (98.896)

Retirada Pro Labore (150.000) (100.500)

Serviços Prestados p/ Terceiros (207.937) (451.329)

Outras Despesas (96.263) (170.896)

Lucro Líquido (518.811) (1.279.355)

Balanço Patrimonial e DRE
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Anexo II
Balanço Patrimonial – Maio 2019
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial

Ativo 09.05.2019 Passivo 09.05.2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 37.854 Fornecedores 1.295.649 

Outros créditos 818.203 Empréstimos e financiamentos 96.274 

Impostos e contribuições a recolher 541.454 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 89.987 

Impostos parcelados 89.214 

Outras contas a pagar 680.885 

Total do Ativo Circulante 856.058 Total do Passivo Circulante 2.793.462 

Ativo Não Circulante - Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 

Prejuízos acumulados (1.987.404)

Total do Ativo Não Circulante - Total do Patrimônio Líquido (1.937.404)

Total do Ativo 856.058 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 856.058 

Balanço Patrimonial



Estritamente Confidencial 28

Contatos

B2R | Capital
Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil

Bruno Jucá
21 4041 4411
21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410
21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

www.b2rcapital.com.br



Estritamente Confidencial



Estritamente Confidencial 1

Diagnósticos da América S.A.

Laudo de Avaliação da ITULAB - Laboratório de Análises Clínicas de Itu Ltda. 
para fins do atendimento do Art. 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A)

Confidencial

Finanças Corporativas

Outubro 2019



Estritamente Confidencial

Considerações
Laudo para Atendimento ao Art. 256 Lei 6.404/76
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Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da ITULAB - Laboratório de
Análises Clínicas de Itu Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.



Estritamente Confidencial 3

Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 26/09/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da ITULAB - Laboratório de Análises Clínicas de Itu Ltda. (“Itulab” ou
“Adquirida” ou “Empresa”), cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
28 de outubro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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1. Glossário
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Glossário
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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2. Introdução e Objetivo
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A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 9 de maio de 2019 a Dasa celebrou
um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por objeto a
aquisição de 100% do capital social da Itulab com preço total pago na transação de
R$ 5.288.885,35, dos quais 59,42% à vista em dinheiro e o restante pago a prazo, em 3
parcelas anuais de mesmo valor, retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da Itulab
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante
(artigo 247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos
3 (três) valores a seguir indicados:

a. cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

b. valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º); e

c. valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos
2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da
assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.

Fonte: Dasa

• § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de
que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a
aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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3. Escopo
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 9 de maio de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

- a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a
data da contratação;

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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4. Sumário de Resultados
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da Itulab.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do lucro líquido por quota foi suficiente para
realização do teste, de modo que o resultado apresentou um preço médio por quota
inferior a uma vez e meia o valor do lucro líquido por quota.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro. Os procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A Itulab é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito às metodologias de i) patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado e; ii) valor do lucro líquido por quota.

• Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• O valor por quota da aquisição corresponde a 4,4 vezes o valor do lucro líquido por
quota, ou seja, maior que o limite de uma vez e meia, conforme estabelecido no item
II do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados

Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

(99,3)

Valor do Lucro Líquido por Quota Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

7,8 4,4 x

Valor de Aquisição por Quota

[b]

34,6
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5. A Itulab
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Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
A Companhia

Fonte: Dasa 

Célia Banzi
Campos

Maurício Carvalho
Campos

50% 50%

Estrutura Acionária

• Apresentamos a seguir a estrutura acionária anterior a transação:

DRE

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 69.702 330.965 Fornecedores 1.046.595 1.526.782 

Adiantamentos 2.638 - Adiantamentos de Clientes 808.602 808.602 

Impostos a Recuperar / Compensar 815.924 880.606 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 362.405 214.877 

Seguro Patrimonial a Apropriar 6.782 4.936 Obrigações Trabalhistas 71.278 57.276 

Encargos Sociais a Pagar 73.528 65.759 

Impostos Retidos a Recolher 21.823 50.852 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 636.857 602.402 

Outras a Pagar - 26.672 

Total do Ativo Circulante 895.045 1.216.507 Total do Passivo Circulante 3.021.088 3.353.221 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 2.983.653 2.747.561 

Parcelamento Impostos 130.749 73.749 

Total do Passivo Não Circulante 3.114.402 2.821.310 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 853.200 853.200 

Imobilizado 2.143.121 2.214.455 Lucros Acumulados (3.297.441) (3.297.441)

Resultado do Período (653.084) (299.328)

Total do Ativo Não Circulante 2.143.121 2.214.455 Total do Patrimônio Líquido (3.097.325) (2.743.569)

Total do Ativo 3.038.166 3.430.962 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.038.166 3.430.962 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 6.409.491 8.319.114 

Deduções da Receita Bruta (361.552) (506.874)

Receita Operacional Líquida 6.047.939 7.812.240 

Despesas Operacionais (3.617.599) (4.467.773)

Material de Uso e Consumo (1.686.472) (2.514.869)

Salários e Ordenados (1.216.050) (1.120.670)

13o Salário (89.227) (82.450)

Férias (55.719) (141.774)

Encargos Sociais (547.643) (585.115)

Retirada Pro Labore (22.488) (22.896)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183.906) (1.433.132)

Outras Despesas (1.435.722) (1.557.580)

Lucro Líquido (189.288) 353.756 
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6. Critérios Gerais de Avaliação
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com uma determinada
classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação média
ponderada da ação a partir dos volumes diários negociados em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.

• Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é considerado, por
se tratar de método fundamentado na cotação das ações negociadas diariamente nos
mercados de capitais. Raramente esse tipo de negociação envolve a transferência do
controle acionário das empresas no mercado brasileiro.

• A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das ações das
empresas negociadas nas bolsas de valores.

b. Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, em uma determinada data-base, caso haja divergência
entre o valor justo e o valor contábil. E na divisão dos valores obtidos pelo número
total de ações emitidas por uma determinada empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

• Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da transação, utiliza-se
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços auditados
referentes aos últimos 2 exercícios sociais, corrigidos monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do lucro líquido anual
por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da empresa, atualizados
monetariamente.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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7. Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A Itulab é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 09/05/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é negativo. Desta forma, esta metodologia não é aplicável na
análise.

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 09.05.2019

Ativo Total 1.975,4

Ativo Circulante 450,2

Ativo Não Circulante 1.525,1

Passivo Total 17.167

Passivo Circulante 6.354,7

Passivo Não Circulante 10.813

Patrimônio Líquido Contábil (15.192,1)

Ajustes do PL 0

Patrimônio Líquido Ajustado [a] (15.192,1)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 152,9

R$ / Cota [a] / [b] (99,3)
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 09 de maio de 2019, foram utilizados
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços referentes aos
exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, corrigidos
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que o valor da cota conforme lucro líquido projetado supera o valor
correspondente a 15 vezes a média do lucro líquido dos dois exercícios anteriores, o
valor a ser considerado nesta metodologia é de R$ 7,83.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (189,29) 353,8

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (199,22) 358,9

Quantidade de Quotas ('000) [b] 152,9 152,9

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (1,3) 2,3

15 vezes 15 x [c] (19,5) 35,2

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico 7,83

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções (R$ '000) 5.822,1

Quantidade de Quotas ('000) 152,9

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* 38,07

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota 7,83
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Valor de Aquisição por Ação da Itulab

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da Itulab,
considerando o valor pago pela Dasa de R$5,3 milhões (Equity value) para aquisição de
100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 34,6

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição

Valor Total da Aquisição

R$

Equity Value [a] 5.288.885,4

Quantidade de Quotas Adquiridas

#

Qtde Quotas Adquiridas [b] 152.916,0

Valor de Aquisição por Quota

R$ '000

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 34,6
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8. Conclusão
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Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), concluímos que o valor
médio pago pelas quotas da Itulab representa 4,4 vezes o valor do lucro líquido por
quota.

• Portanto, o valor pago ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores apurados
entre: (a) a cotação média das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas,
nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação; (b) o valor de
patrimônio líquido a preços de mercado; e (c) o valor do lucro líquido por quota.

• Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas informações
fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas segundo nossa análise quanto à
razoabilidade destas

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão

Valor da Cotação Média dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

(99,3)

Valor do Lucro Líquido por Quota Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

7,8 4,4 x

Valor de Aquisição por Quota

[b]

34,6
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Projeção do Lucro Líquido

26

Projeção do Lucro Líquido

Fonte: Dasa

DRE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Receitas Operacionais Bruta 6.409,5 8.319,1 9.650,2 10.808,2 11.672,8 12.373,2 12.832,3

Deduções (361,6) (506,9) (566,2) (634,1) (684,8) (725,9) (752,9)

Receitas Operacionais Líquida 6.047,9 7.812,2 9.084,0 10.174,1 10.988,0 11.647,3 12.079,4

Despesas Operacionais (3.617,6) (4.467,8) (5.195,1) (5.716,8) (6.064,2) (6.311,6) (6.425,0)

Material de Uso e Consumo (1.686,5) (2.514,9) (2.924,3) (3.173,4) (3.317,4) (3.400,0) (3.405,4)

Salários e Ordenados (1.216,0) (1.120,7) (1.303,1) (1.459,5) (1.576,2) (1.670,8) (1.732,8)

13o Salário (89,2) (82,4) (95,9) (107,4) (116,0) (122,9) (127,5)

Férias (55,7) (141,8) (164,9) (184,6) (199,4) (211,4) (219,2)

Encargos Sociais (547,6) (585,1) (680,4) (762,0) (823,0) (872,3) (904,7)

Retirada Pro Labore (22,5) (22,9) (26,6) (29,8) (32,2) (34,1) (35,4)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183,9) (1.433,1) (1.666,4) (1.866,4) (2.015,7) (2.136,7) (2.215,9)

Outras Despesas (1.435,7) (1.557,6) (1.811,1) (2.028,5) (2.190,8) (2.322,2) (2.408,4)

Lucro Líquido (189,3) 353,8 411,3 562,4 717,3 876,8 1.030,2

Análise Vertical 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Receitas Operacionais Bruta na 29,8% 16,0% 12,0% 8,0% 6,0% 3,7%

Deduções -5,6% -6,1% -5,9% -5,9% -5,9% -5,9% -5,9%

Receitas Operacionais Líquida na 29,2% 16,3% 12,0% 8,0% 6,0% 3,7%

Despesas Operacionais -59,8% -57,2% -57,2% -56,2% -55,2% -54,2% -53,2%

Material de Uso e Consumo -27,9% -32,2% -32,2% -31,2% -30,2% -29,2% -28,2%

Salários e Ordenados -20,1% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3%

13o Salário -1,5% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1%

Férias -0,9% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8%

Encargos Sociais -9,1% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5%

Retirada Pro Labore -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

Serviços Prestados p/ Terceiros -19,6% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3%

Outras Despesas -23,7% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9%

Lucro Líquido -3,1% 4,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5%

WACC 18,0%

g 3,7%

Período 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 

Valor Presente do Lucro Líquido 379 439 474 491 489

Sum of VP FCFF 2.272,1 [a]

Perpetuidade 7.476,4

VP Perpetuidade 3.550,0 [b]

Lucro Líquido Projetado 5.822,1 [a] + [b] = [c]



Estritamente Confidencial

Anexo II
Taxa de Desconto – Cálculo do WACC
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• Yield do US T-Bond 10 Anos relativo aos últimos 24 meses.

1

• Spread entre o retorno do S&P-500 e o retorno dos títulos de longo prazo do
governo americano de 1926 a 2018 (Duff & Phelps 2019).

2

• Risco Brasil (média últimos 24 meses para JPMorgan Brazil EMBI+).

3

• Beta desalavancado para o setor “Healthcare Support Services” conforme 
Damodaran ajustado pela alavancagem alvo.

4

• na

6

• Estimativa da estrutura de capital conforme balancete jan.19 e em linha com a 
esperada como sustentável no longo prazo.

7

• Diferencial da inflação com base CPI-US, divulgada pelo Federal Reserve e do 
pelo IPCA, divulgada pelo BACEN.

8

O WACC foi calculado pela combinação do custo de capital próprio (Ke) e do custo de capital de terceiros (Kd) estimados para a Adquirida, 
considerando uma estrutura alvo de capital sustentável no longo prazo

Custo de 
Capital 
Próprio 

(Ke)

Custo da 
Dívida 

(Kd)

Taxa Livre de Risco
[Rf]

Prêmio de Risco de 
Mercado (Rm)

Prêmio de Risco país 
(CRP)

Beta Alavancado 
(Beta)

Custo de Dívida 
antes do imposto

Ke = Rf + (B * Rm) + CRP

Kd = Kda * (1 – T)

Custo do Equity
USD (Ke)

2,6%

5,5%

2,7%

0,92

16,1%

Impostos 
(T)

Custo da Dívida após 
Impostos

(Kd)

4,6%

34,0%

na

D / (D+E) = 0%

E / (D+E) = 100%

WACC 
(R$ Nominal)

Diferencial de 
Inflação

(D * Kd) + (E * Ke)

18,0%

1,7%

1

2

3

4

6

8

7

7

Custo do Equity
BRL (Ke)

18,0%

Prêmio de Tamanho

5,7%5

• Prêmio de tamanho - Duff & Phelps 2019 – Decile 10.

5
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial e DRE

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da Adquirida.

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 69.702 330.965 Fornecedores 1.046.595 1.526.782 

Adiantamentos 2.638 - Adiantamentos de Clientes 808.602 808.602 

Impostos a Recuperar / Compensar 815.924 880.606 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 362.405 214.877 

Seguro Patrimonial a Apropriar 6.782 4.936 Obrigações Trabalhistas 71.278 57.276 

Encargos Sociais a Pagar 73.528 65.759 

Impostos Retidos a Recolher 21.823 50.852 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 636.857 602.402 

Outras a Pagar - 26.672 

Total do Ativo Circulante 895.045 1.216.507 Total do Passivo Circulante 3.021.088 3.353.221 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 2.983.653 2.747.561 

Parcelamento Impostos 130.749 73.749 

Total do Passivo Não Circulante 3.114.402 2.821.310 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 853.200 853.200 

Imobilizado 2.143.121 2.214.455 Lucros Acumulados (3.297.441) (3.297.441)

Resultado do Período (653.084) (299.328)

Total do Ativo Não Circulante 2.143.121 2.214.455 Total do Patrimônio Líquido (3.097.325) (2.743.569)

Total do Ativo 3.038.166 3.430.962 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.038.166 3.430.962 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 6.409.491 8.319.114 

Deduções da Receita Bruta (361.552) (506.874)

Receita Operacional Líquida 6.047.939 7.812.240 

Despesas Operacionais (3.617.599) (4.467.773)

Material de Uso e Consumo (1.686.472) (2.514.869)

Salários e Ordenados (1.216.050) (1.120.670)

13o Salário (89.227) (82.450)

Férias (55.719) (141.774)

Encargos Sociais (547.643) (585.115)

Retirada Pro Labore (22.488) (22.896)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183.906) (1.433.132)

Outras Despesas (1.435.722) (1.557.580)

Lucro Líquido (189.288) 353.756 

Anexo III
Balanço Patrimonial – 2017 e 2018
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial e DRE

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da Adquirida.

Anexo IV
Balanço Patrimonial – 09.05.2019

Balanço Patrimonial

Ativo 09.05.2019 Passivo 09.05.2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 115.589 Fornecedores 1.804.484 

Contas a receber de clientes 330.327 Empréstimos e financiamentos 237.661 

Outros créditos 4.321 Impostos e contribuições a recolher 85.471 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 88.004 

Impostos parcelados 551.369 

Outras contas a pagar 3.587.675 

Total do Ativo Circulante 450.238 Total do Passivo Circulante 6.354.664 

Passivo Não Circulante

Impostos parcelados 73.749 

Provisões para demandas judicias 10.739.000 

Total do Passivo Não Circulante 10.812.749 

Ativo Não Circulante

Imobilizado 1.525.113 Patrimônio Líquido

Capital Social 152.916 

Prejuízos acumulados (15.344.978)

Total do Ativo Não Circulante 1.525.113 Total do Patrimônio Líquido (15.192.062)

Total do Ativo 1.975.351 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.975.351 
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Contatos

B2R | Capital
Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil

Bruno Jucá
21 4041 4411
21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410
21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

www.b2rcapital.com.br
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ANEXO 3 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Protocolo e Justificação de Incorporação 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA C.M.D. – CAMPOS 

MEDICINA DIAGNOSTICA E DA UNIBIO – LABORATÓRIO EM ANÁLISES 

CLÍNICAS LTDA. 

 

Pelo presente instrumento particular:  

(1) C.M.D. – CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., sociedade empresária limitada 

com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, 

n° 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 20.053.174/0001-20, e com seus atos 

constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(“JUCESP”) sob o NIRE 35.228.276.097, neste ato representada na forma prevista em 

seu Contrato Social (“C.M.D.”); 

(2) UNIBIO – LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., sociedade empresária 

limitada com sede na Cidade de Capivari, Estado de São Paulo, na Rua Fernando de 

Barros, n° 1.045, Centro, CEP 13360-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.565.285/0001-

97, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob 

NIRE 35.224.696.032, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social 

(“UNIBIO” e, em conjunto com C.M.D., as “Incorporadas”); e 

(3) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações com sede no Município de 

Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83, com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados perante na JUCESP sob o NIRE 35.300.172.507, neste ato 

representada na forma prevista em seu Estatuto Social (“DASA” e, ainda, quando referida 

conjuntamente com as Incorporadas, as “Partes”), 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) A DASA é uma companhia com registro de emissora de valores mobiliários perante a 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A” com ações negociadas no 

segmento tradicional de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e tem por 

objeto: (i) a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD) a pacientes 

particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de 

assistência médico-hospitalar, outras modalidades de custeio da saúde, incluindo análises 

clínicas e vacinação, diretamente, ou em caráter suplementar, por intermédio de 

laboratórios contratados; bem como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico 

(SAD), exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como exemplo nas 

áreas de: (a) citologia e anatomia patológica; (b) diagnóstico por imagem e métodos 

gráficos; e (c) medicina nuclear; (ii) a prestação de serviços médicos ambulatoriais com 

abrangência para consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos 

ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames 

complementares e administração de medicamentos para pacientes particulares ou através 

de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-

hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; (iii) a exploração de atividades 

relativas a: (a) realização de exames em alimentos e substâncias para fins de avaliar 

riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, de equipamentos médico-

hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (c) elaboração, edição, 



publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de 

comunicação escrita, destinados à divulgação científica ou das atividades compreendidas 

no âmbito de atuação da DASA; (d) outorga e administração de franquia empresarial, 

compreendendo fundo de propaganda e divulgação, treinamento e seleção de mão-de-

obra, indicação de fornecedores de equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e 

(iv) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade 

de sócia, quotista ou acionista; 

(B) a C.M.D. é uma sociedade empresária limitada cujo capital social é inteiramente detido 

pela DASA e que tem por objeto social análises clínicas e serviços de ultrassonografia; 

(C) atualmente, o ativo da DASA compreende seu investimento na C.M.D., consistente em 

550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D.; 

(D) a UNIBIO é uma sociedade empresária limitada cujo capital social é inteiramente detido 

pela DASA e que tem por objeto social: (i) laboratórios clínicos, (ii) tomografia, (iii) de 

raio x, radioagnósticos e radiologia; (iv) diagnóstico por imagem sem uso de radiação 

ionizante; (v) diagnóstico por registro gráfico ECG, EEG e outros exames analógicos; e 

(vi) complementação diagnóstica e terapêutica não especificados anteriormente e das 

atividades de unidades móveis terrestres equipadas apenas de laboratório de análises 

clínicas; 

(E) atualmente, o ativo da DASA compreende seu investimento na UNIBIO, consistente em 

452.916 (quatrocentas e cinquenta e duas mil, novecentas e dezesseis) quotas, com valor 

nominal de R$ 1,00 (um real) cada, representativas de 100% (cem por cento) do capital 

social da UNIBIO; e 

(F) a DASA e as Incorporadas pretendem realizar a incorporação das Incorporadas pela 

DASA. 

RESOLVEM, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e com observância das normas aplicáveis 

da CVM, celebrar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), visando a 

regular os termos e condições aplicáveis à incorporação das Incorporadas pela DASA 

(“Incorporação”), condicionada às aprovações societárias mencionadas no item 5.1 abaixo.  

1 OBJETO 

1.1 O objeto do presente Protocolo é estabelecer as bases da proposta de Incorporação, a 

ser levada à deliberação dos acionistas da DASA e da sócia das Incorporadas, observado 

o disposto no item 4.1.2 abaixo. Caso a proposta objeto deste Protocolo seja aprovada:  

1.1.1 a DASA incorporará a totalidade do patrimônio líquido das Incorporadas, a valor 

contábil, e sucederá as Incorporadas em todos os seus direitos e obrigações, com 

efeitos a partir da aprovação deste Protocolo pela Assembleia Geral da DASA, pela 

Reunião de Sócios da C.M.D. e pela Reunião de Sócios da UNIBIO; e 

1.1.2 as Incorporadas serão extintas e, como consequência, as quotas representativas 

do capital social da C.M.D. e da UNIBIO serão canceladas e extintas, sendo que 

o capital social da DASA permanecerá inalterado após a Incorporação, nos termos 

do disposto no item 4.1.2(ii). 



2 JUSTIFICAÇÃO E INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA 

INCORPORAÇÃO 

2.1 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 DASA e para as 

Incorporadas. 

2.2 Ágio. Como consequência da Incorporação, a DASA poderá amortizar fiscalmente o ágio 

no valor total de R$ 4.464.788,13 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos) registrado quando da aquisição pela 

DASA de sua participação nas Incorporadas, dos quais o valor de R$ 4.085.617,41 (quatro 

milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) 

refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação na C.M.D. 

e o valor de R$ 379.170,72 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta reais e setenta 

e dois centavos) refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua 

participação na UNIBIO. Os benefícios advindos da amortização fiscal do ágio serão 

aproveitados por todos os acionistas da DASA. 

3 AVALIAÇÃO 

3.1 Avaliação da C.M.D. DASA e C.M.D. concordam que, na forma do laudo de avaliação 

constante do Anexo 3.1 a este Protocolo (“Laudo C.M.D.”), o patrimônio líquido da 

C.M.D. teve seu valor determinado com base no critério contábil, pela Direto 

Contabilidade, Gestão E Consultoria - EIRELI, inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP019.566/O-5, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luis 112, 6º andar, cjs. 602 

e 603, CEP 01.046-906, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.623.210/0001-07 

(“Avaliadora”), na data de referência de 30 de setembro de 2019, com base no balanço 

patrimonial elaborado pela administração da C.M.D. na mesma data e para esse fim 

específico. De acordo com as informações constantes do Laudo C.M.D., o valor contábil 

total do acervo da C.M.D. destinado para a incorporação na DASA equivale a 

R$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta 

centavos), já refletido no patrimônio líquido da DASA pelo método de equivalência 

patrimonial.  

3.2 Avaliação da UNIBIO. DASA e UNIBIO concordam que, na forma do laudo de avaliação 

constante do Anexo 3.2 a este Protocolo (“Laudo UNIBIO” e ainda, em conjunto com 

o Laudo C.M.D., os “Laudos”), o patrimônio líquido da UNIBIO, teve seu valor 

determinado com base no critério contábil, pela Avaliadora, na data de referência de 30 

de setembro de 2019, com base no balanço patrimonial elaborado pela administração da 

UNIBIO na mesma data e para esse fim específico. De acordo com as informações 

constantes do Laudo UNIBIO, o valor contábil total do acervo da UNIBIO destinado para 

a incorporação na DASA equivale a R$ 2.338.226,96 (dois milhões e trezentos e trinta e 

oito mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), já refletido no 

patrimônio líquido da DASA pelo método de equivalência patrimonial.  

3.3 Variações patrimoniais ocorridas posteriormente à data-base da Incorporação. 

As variações patrimoniais das Incorporadas ocorridas entre a data-base de 30 de 



setembro de 2019 e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela DASA e 

registradas diretamente em suas demonstrações financeiras, nas quais os registros 

contábeis das Incorporadas já se encontram refletidos pelo método de equivalência 

patrimonial. 

3.4 Conflito. A Avaliadora declarou não ter interesse, direto ou indireto, nas sociedades 

envolvidas na Incorporação ou, ainda, no tocante à própria Incorporação, que pudesse 

impedir ou afetar a preparação dos Laudos a ela solicitados para fins da Incorporação. 

3.5 Avaliação para fins do Artigo 264 da Lei das S.A. Tendo em vista que não haverá 

aumento de capital decorrente da Incorporação nem a emissão de novas ações em 

decorrência de aumento de capital, conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá 

relação de substituição de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação 

de substituição previsto no Artigo 264 da Lei das S.A.  

4 ASPECTOS GERAIS DA INCORPORAÇÃO 

Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, a Incorporação será implementada de 

acordo com as seguintes bases: 

4.1 Capital social  

4.1.1 Composição atual 

(i) C.M.D. O capital social da C.M.D., totalmente subscrito e integralizado, é 

de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), 

representado por 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) 

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, detidas 

integralmente pela DASA. 

(ii) UNIBIO. O capital social da UNIBIO, totalmente subscrito e integralizado, 

é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), representado por 

330.000 (trezentas e trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, detidas integralmente pela DASA. 

(iii) DASA1. O capital social da DASA, totalmente subscrito e integralizado, é, 

nesta data, de R$ 2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis 

milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais, e vinte 

e quatro centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e quinze milhões, 

cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:   

Acionista # % 

Cromossomo Participações III S.A. 234.397.048 74,40% 

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 36.034.269 11,44% 

Camilla de Godoy Bueno Grossi 18.752.561 5,95% 

                                                            
1 Eventual alteração no capital social da DASA - entre a data de aprovação deste Protocolo e a data de aprovação da 

Incorporação pelos acionistas - decorrente da aprovação do aumento de capital da DASA a ser deliberado em 

Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 22.11.2019, nos termos do edital de convocação divulgado no 

dia 07.11.2019, não impactará de qualquer forma os termos e condições da Incorporação ora aprovados. A 

Incorporação não resultará, em qualquer caso, em aumento de capital da DASA, o qual permanecerá inalterado para 

fins da Incorporação. 



Pedro de Godoy Bueno 18.752.562 5,95% 

Outros 7.008.406 2,22% 

Ações Tesouraria 109.199 0,03% 

Total 315.054.045 100,00 

 

4.1.2 Efeitos da Incorporação no capital social das Partes 

(i) A DASA absorverá a totalidade dos ativos e passivos das Incorporadas.  

(ii) A Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, o qual 

permanecerá inalterado, considerando que a totalidade das quotas 

representativas dos capitais sociais das Incorporadas é detida 

integralmente pela DASA e, portanto, o investimento que a DASA possui 

nas Incorporadas será cancelado e substituído pelos ativos e passivos 

constantes dos Laudos.  

(iii) Não haverá, como resultado da Incorporação, qualquer alteração nos 

direitos patrimoniais e políticos das ações de emissão da DASA existentes.   

(iv) As quotas representativas dos capitais sociais das Incorporadas serão 

extintas e canceladas.  

4.2 Direito de Recesso. Tendo em vista o disposto no item 3.5, não haverá direito de 

recesso em decorrência do art. 264 da Lei das S.A. 

4.3 Relação de Troca. Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da 

Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, 

conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá relação de substituição de ações. 

4.4 Extinção e Sucessão. Caso a Incorporação venha a ser aprovada, as Incorporadas 

serão extintas e universalmente sucedidas pela DASA, sem solução de continuidade, em 

todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza. 

5 ATOS DA INCORPORAÇÃO 

5.1 A efetivação da Incorporação dependerá, ainda, dos seguintes atos: 

5.1.1 Reunião do Conselho de Administração da DASA para deliberar sobre a proposta, 

a ser submetida aos acionistas da DASA, de aprovação do Protocolo, dos Laudos 

e da Incorporação e ratificação da contratação da Avaliadora; 

5.1.2 Assembleia Geral da DASA para deliberar sobre: (i) o Protocolo; (ii) a ratificação 

da contratação da Avaliadora; (iii) os Laudos; (iv) a Incorporação; e (v) a 

autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários para a 

implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos 

acionistas da DASA; e 

5.1.3 Deliberação de Sócios das Incorporadas para deliberar sobre: (i) o Protocolo; 

(ii) a Incorporação; e (iii) a autorização para que as respectivas administrações 

pratiquem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores 

caso sejam aprovadas pela única sócia das Incorporadas. 



5.2 Considerando que Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, seu 

Estatuto Social se manterá inalterado. 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Independência das disposições. A eventual declaração por qualquer tribunal de 

nulidade ou a ineficácia de qualquer das avenças contidas neste Protocolo não prejudicará 

a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as 

Partes a envidar seus melhores esforços de modo a ajustar-se validamente para obter os 

mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz. 

6.2 Acordo integral, anexo e aditamentos. Este Protocolo e seus anexos constituem a 

totalidade dos entendimentos e avenças dos administradores das Partes, conforme 

aplicável, com relação às matérias aqui reguladas. Este Protocolo e seu anexo somente 

poderão ser alterados ou aditados por meio de instrumento escrito assinado por todos os 

administradores das Partes. 

6.3 Arquivamento. Aprovada a Incorporação pelos acionistas da DASA e sócia das 

Incorporadas, competirá à administração da DASA promover o arquivamento e a 

publicação de todos os atos relativos à Incorporação, nos termos do artigo 227, §3º, da 

Lei das S.A., e realizar os registros necessários perante as repartições federais, estaduais 

e municipais competentes. Os custos e despesas decorrentes da implementação da 

Incorporação serão de responsabilidade da DASA. 

6.4 Lei aplicável. Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

6.5 Resolução de Controvérsias. Quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes deste 

Protocolo, ou de qualquer modo a ele relacionadas, inclusive quanto à sua existência, 

validade, cumprimento, interpretação ou extinção, envolvendo qualquer das Partes, 

inclusive seus sucessores a qualquer título, serão resolvidas por meio de arbitragem 

perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, de acordo com seu Regulamento de 

Arbitragem. 

6.6 Demonstrações Financeiras. As informações financeiras que serviram de base para a 

Incorporação observaram a dispensa prevista no artigo 10 da Instrução da CVM nº 565, 

de 15 de junho de 2015.  

6.7 Aprovações. A realização da Incorporação não estará sujeita à submissão a ou 

aprovação de qualquer autoridade brasileira ou estrangeira, incluindo, mas não se 

limitando a aprovações regulatórias ou concorrenciais. 

6.8 Documentos. O presente Protocolo, os Laudos e demais documentos aqui mencionados 

serão disponibilizados aos acionistas oportunamente, na sede social da DASA e nos sites 

de relações com investidores da DASA (www.dasa3.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) 

e da B3 (www.b3.com.br). 

6.9 Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., as certidões da Incorporação passadas pelo 

registro de empresas será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros 

públicos e privados competentes, da sucessão universal pela DASA em relação aos bens, 

direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, 

obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à 

incorporação das Incorporadas pela DASA. 

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


7 Conclusão 

Diante dos elementos acima expostos, que incluem todos os requisitos dos Artigos 224 

e 225 da Lei da S.A., as administrações da DASA, da C.M.D. e da UNIBIO entendem que 

a Incorporação atende aos interesses das Partes envolvidas e de seus acionistas e 

sócios, conforme o caso, motivo pelo qual recomendam a sua implementação. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de 

Incorporação em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas 

abaixo assinadas.  

Barueri, 13 de novembro de 2019. 
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ANEXO 4 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

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 do patrimônio líquido das 

Sociedades, avaliado 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 pela deliberação 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$ 4.464.788,13 (quatro milhões, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze 

centavos) registrado quando da aquisição pela Companhia de sua participação 

nas Sociedades, dos quais o valor de R$ 4.085.617,41 (quatro milhões, oitenta e 



cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) refere-se ao 

ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação na C.M.D. e 

o valor de R$ 379.170,72 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta reais e 

setenta e dois centavos) refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela 

DASA de sua participação na UNIBIO. 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$ 100.000,00 (cem 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 da Incorporação, 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 no balanço patrimonial das Sociedades na data de 

referência de 30 de setembro de 2019, o qual se encontra anexo aos respectivos Laudos 

da Incorporação constante 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. 

A C.M.D. é uma sociedade empresária limitada que tem por objeto social análises clínicas 

e serviços de ultrassonografia. O capital social da C.M.D., totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), 

representado por 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) quotas no valor 

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

A UNIBIO é uma sociedade empresária limitada que tem por objeto social a prestação de 

serviços de análises clínicas, biologia molecular, citogenética, citologia oncótica, anatomia 

patológica e citológica. O capital social da UNIBIO, totalmente subscrito e integralizado, 

é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), representado por 330.000 (trezentas e 

trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 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.  
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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME n° 61.486.650/0001-83  

NIRE 35.300.172.507 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019 

1 DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro de 2019, às 10:00 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 06455-010 (“Companhia”). 

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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 XVI 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 Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria - EIRELI, inscrita no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo, sob o nº CRC/SP-

2SP019.566/O-5, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

São Luis 112, 6º andar, cjs. 602 e 603, CEP 01.046-906, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 01.623.210/0001-07 

(“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos 

laudos de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da: (i) C.M.D. 

– Campos Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade empresária limitada com sede na 

Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, n° 372, Centro, 

CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.053.174/0001-20, e com seus atos 

constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(“JUCESP”) sob o NIRE 35.228.276.097 (“C.M.D.”); e (ii) UNIBIO – Laboratório em 

Análises Clínicas Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Capivari, 

Estado de São Paulo, na Rua Fernando de Barros, n° 1.045, Centro, CEP 13360-000, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.565.285/0001-97, com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.224.696.032 (“UNIBIO” e, 

ainda, em conjunto com C.M.D., as “Sociedades”); nos termos dos artigos 226 e 227 da 

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

base de 30 de setembro de 2019 (“Laudos da Incorporação”), a ser incorporado pela 

Companhia, nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de 

Incorporação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. e UNIBIO – Laboratório em 

Análises Clínicas Ltda.” (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades 

envolvidas em 13 de novembro de 2019 (“Incorporação”); 



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

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

Incorporação; 

4.3 nos termos do inciso XIV e XVI 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 XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, e do Artigo 256 

da Lei das S.A., a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de 

ratificação da nomeação e da contratação pela Companhia da: 

4.4.1 B2R Capital Assessores Financeiros Ltda., inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC/RJ-111.923/O-7, com 

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, 

nº 110, 7º andar, Botafogo, CEP 22290-240, inscrita CNPJ/ME sob o 

nº 24.962.957/0001-87 (“B2R”), como empresa especializada responsável pela 

elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da:  

(i) Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda. (nova razão 

social de Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade 

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Alameda dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, 

Indianópolis, CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob 

nº 07.403.656/0001-02, (“Chromosome”) na data-base de 22 de 

fevereiro de 2019 (“Laudo Chromosome”); 

(ii) C.M.D na data-base de 9 de maio de 2019 (“Laudo C.M.D”); e 

(iii) ITULAB - Laboratório de Análises Clinicas de Itu Ltda., sociedade 

empresária limitada com sede no Município de Itu, Estado de São Paulo, 

na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-025, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.337.670/0001-27 (“ITULAB”) na data-

base de 9 de maio de 2019 (“Laudo ITULAB”). 

4.4.2 Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP031004, com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.313, 

9º andar, Bela Vista, CEP 01311-300, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 03.714.913/0001-68 (“Crowe”), como empresa especializada responsável 

pela elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., 

da: 

(i) Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo 

Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, 

Estado do Paraná, na Rua das Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-25 (“São Camilo”) na 

data-base de 31 de dezembro de 2018 (“Laudo São Camilo”); 

(ii) Ruggeri & Piva Ltda., sociedade empresária limitada com sede na 

Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, 

Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-



58 (“Ruggeri”) na data-base de 31 de dezembro de 2018 (“Laudo 

Ruggeri”); 

(iii) Maringá Medicina Nuclear Ltda., sociedade empresária limitada com 

sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, 

nº 3.452, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 00.237.540/0001-93 (“Maringá”) na data-base de 31 de dezembro de 

2018 (“Laudo Maringá”); e 

(iv) Aliança Biotecnologia Ltda., sociedade empresária limitada com sede 

na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias, 

nº 57, Zona 04, CEP 87014-270, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 08.284.269/0001-59 (“Aliança”) na data-base de 31 de dezembro de 

2019 (“Laudo Aliança” e, ainda, em conjunto com Laudo Chromosome, 

Laudo C.M.D, Laudo ITULAB, Laudo São Camilo, Laudo Ruggeri e Laudo 

Maringá, os “Laudos de Aquisição”). 

4.5 nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta a ser 

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

Aquisição. 

4.6 nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta de 

ratificação a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, em observância ao Artigo 

256 da Lei das S.A., da aquisição pela Companhia de: 

4.6.1 100% (cem por cento) do capital social da Chromosome (“Aquisição 

Chromosome”); 

4.6.2 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D (“Aquisição C.M.D”); 

4.6.3 100% (cem por cento) do capital social da ITULAB (“Aquisição ITULAB”); 

4.6.4 100% (cem por cento) do capital social da São Camilo (“Aquisição São 

Camilo”); 

4.6.5 100% (cem por cento) do capital social da Ruggeri (“Aquisição Ruggeri”); 

4.6.6 100% (cem por cento) do capital social da Maringá (“Aquisição Maringá”); e 

4.6.7 100% (cem por cento) do capital social da Aliança (“Aquisição Aliança” e, ainda, 

em conjunto com Aquisição Chromosome, Aquisição C.M.D, Aquisição ITULAB, 

Aquisição São Camilo, Aquisição Ruggeri e Aquisição Maringá, as “Aquisições”). 

4.7 nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta a ser 

submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária de alteração do objeto social 

da Companhia para inclusão das seguintes atividades: (i) serviços de consultoria e 

assessoria na área de saúde; (ii) atividades de serviços de complementação diagnóstica 

e terapêutica não especificadas anteriormente; (iii) curso de aprendizagem e 

treinamento gerencial presencial e à distância; (iv) atividades de consultoria em gestão 

empresarial; (v) comércio atacadista de máquinas e equipamentos de laboratório; 

(vi) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação; e (vii) atividade médica ambulatorial com recursos para 

realização de exames complementares (“Novas Atividades”), com a consequente 

alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. 



4.8 nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta a ser 

submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária de consolidação do Estatuto 

Social, se aprovada a matéria constante do item 4.7 da ordem do dia. 

4.9 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 4.1 a 4.8. 

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 da Incorporação. 

5.2 Laudos da Incorporação. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da 

Assembleia Geral, de aprovação dos Laudos da Incorporação preparado pela Empresa 

Avaliadora na data-base de 30 de setembro de 2019, de acordo com o balanço patrimonial 

preparado pela administração 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$ 4.464.788,13 (quatro milhões, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze 

centavos) registrado quando da aquisição, pela Companhia, de sua participação 

nas Sociedades, dos quais o valor de R$ 4.085.617,41 (quatro milhões, oitenta e 

cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) refere-se ao 

ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação na C.M.D. e 

o valor de R$ 379.170,72 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta reais e 

setenta e dois centavos) refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela 

DASA de sua participação na UNIBIO. 

5.4 B2R e Crowe. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, 

de ratificação da nomeação e da contratação da B2R e Crowe como empresas 

independentes especializadas responsáveis pela elaboração dos Laudos de Aquisição.  

5.5 Laudos de Aquisição. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia 

Geral, de exame e aprovação dos Laudos de Aquisição. 

5.6 Aquisições. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de 

ratificação das Aquisições. 

5.7 Alteração Objeto Social. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da 

Assembleia Geral, de alteração do objeto social da Companhia com a inclusão das Novas 

Atividades a serem desenvolvidas pela Companhia, com a consequente alteração do 

Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. 



5.8 Consolidação Estatuto Social. Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da 

Assembleia Geral Extraordinária, de consolidação do Estatuto Social, se aprovada a 

matéria constante do item 5.7 acima. 

5.9 Convocação. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 

no dia 2 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, para, em 

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

deliberar sobre as 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Anexo 21 da ICVM 481 

Informações sobre Avaliadores – B2R 

17 Listar os avaliadores recomendados pela administração 

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R”).  

18 Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

A B2R é uma empresa com muitos anos de experiência, dedicada à assessoria financeira 

e estratégica em operações de compra e venda de empresas, capitalização de ativos e 

reestruturações societárias e no processo de avaliação de uma empresa para 

determinação de seu valor justo com base na projeção de seus indicadores financeiros e 

operacionais. A B2R se destaca de forma independente no cenário brasileiro de 

consultoria de valor, entregando expertise em avaliações. 

19 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

A remuneração total da B2R foi de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para 

elaboração do Laudo Chromosome, Laudo C.M.D e Laudo ITULAB; nos termos do artigo 

256 da Lei das S.A. As cópias das propostas de trabalho da B2R para a elaboração do 

Laudo Chromosome, Laudo C.M.D e Laudo ITULAB estão disponíveis para consulta no 

website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

20 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 B2R ser prestadora de serviços da Companhia e ter elaborado laudos de 

avaliação para outras operações societárias da Companhia, a B2R 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 21 da ICVM 481 

Informações sobre Avaliadores – Crowe 

21 Listar os avaliadores recomendados pela administração 

Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda. (“Crowe”).  

22 Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

A Crowe é uma empresa com muitos anos de experiência, foi fundada em 1915 na cidade 

de Nova Iorque, EUA, dedicada à assessoria financeira e estratégica, auditoria, 

procedimentos acordados, assurance, relatórios e avaliação IFRS USGAAP, avaliação 

contábil, procedimentos e relatório de impairment, revisões específicas. A Crowe se 

destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando 

expertise em avaliações.  

23 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

A remuneração total da Crowe foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para elaboração do 

Laudo São Camilo, Laudo Ruggeri, Laudo Maringá e Laudo Aliança; nos termos do artigo 

256 da Lei das S.A. A cópia da proposta de trabalho da Crowe para a elaboração Laudo 

São Camilo, Laudo Ruggeri, Laudo Maringá e Laudo Aliança 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). 

24 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 Crowe ser prestadora de serviços da Companhia e ter elaborado laudos 

de avaliação para outras operações societárias da Companhia, a Crowe 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 6 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Laudo de Avaliação - Chromosome 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Laudo de Avaliação se inicia na página seguinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Estritamente Confidencial 1

Diagnósticos da América S.A.

Laudo de Avaliação da Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. 
para fins do atendimento do Art. 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A)

Confidencial

Finanças Corporativas

Junho 2019



Estritamente Confidencial

Considerações
Laudo para Atendimento ao Art. 256 Lei 6.404/76

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 04/06/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da Dresch Martinhago
Clínica Médica S/S Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.



Estritamente Confidencial 3

Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 04/06/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. (“Dresch” ou “Adquirida”
ou “Empresa”), na data-base de 22 de fevereiro de, cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
27 de agosto de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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2. Introdução e Objetivo



Estritamente Confidencial

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Introdução e Objetivo

8

A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de fevereiro de 2019 a Dasa
celebrou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por
objeto a aquisição de 100% do capital social da Dresch com preço total pago na
transação de R$ 16,2 milhões, dos quais 50% à vista em dinheiro e os 50% restante
pago a prazo retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da Dresch
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante
(artigo 247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos
3 (três) valores a seguir indicados:

a. cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

b. valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º); e

c. valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos
2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da
assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.

Fonte: Dasa / Dresch

• § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de
que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a
aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 22 de fevereiro de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

- a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a
data da contratação;

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• O objetivo dos trabalhos dos quais resultou o Relatório, conforme descrito na Proposta, consistiu
na realização, pela B2R Capital, de avaliação econômica da Empresa e alocação do preço pago na
data base de 22 de fevereiro de 2019.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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4. Sumário de Resultados
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da Dresch.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do patrimônio líquido a mercado foi suficiente
para realização do teste.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro s procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A Dresch é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• Adicionalmente, a Dresch apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, e portanto, esta metodologia não é aplicável nesta
análise

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito às metodologias de i) patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado. Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• O valor por quota da aquisição corresponde a 35,6 vezes o valor de patrimônio líquido
a mercado, ou seja, maior que o limite de 1,5 vezes conforme estabelecido no item II
do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados
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5. A Dresch
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A Empresa

• Fruto do resultado dos esforços acadêmicos e da experiência de seu fundador como
médico, professor doutor em genética e pioneiro no país em genética de reprodução
humana.

• Atualmente, a Empresa é líder no mercado brasileiro de serviços genômicos,
oferecendo testes, painéis genéticos por especialidade médica e mapeamento do
genoma produzidos com a tecnologia atualmente disponíveis. Além disso, oferece
ainda assessoria e aconselhamento genético.

• Oferecem avançada tecnologia buscando garantir performance nos serviços de
medicina genômica. No Brasil, são pioneiros no uso do Next Generation Sequencing.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
A Companhia

Fonte: Dasa / Dresch

Balanço Patrimonial

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial da Adquirida antes dos ajustes a valores
de mercado.
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6. Critérios Gerais de Avaliação
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com uma determinada
classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação média
ponderada da ação a partir dos volumes diários negociados em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.

• Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é considerado, por
se tratar de método fundamentado na cotação das ações negociadas diariamente nos
mercados de capitais. Raramente esse tipo de negociação envolve a transferência do
controle acionário das empresas no mercado brasileiro.

• A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das ações das
empresas negociadas nas bolsas de valores.

b. Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, em uma determinada data-base, caso haja divergência
entre o valor justo e o valor contábil. E na divisão dos valores obtidos pelo número
total de ações emitidas por uma determinada empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

• Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da transação, utiliza-se
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços auditados
referentes aos últimos 2 exercícios sociais, corrigidos monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do lucro líquido anual
por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da empresa, atualizados
monetariamente.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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7. Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A Dresch é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 28/02/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

• De acordo com os procedimentos aplicados, o valor do Patrimônio Líquido Ajustado é
apresentado na tabela abaixo:

▪ ref. 1 - Os itens não existentes ou em estado de conservação inadequado
foram excluídos do controle de imobilizado, gerando assim uma redução do
valor do ativo imobilizado conforme seus respectivos valores contábeis e
saldos de depreciação acumulada.

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é de R$ 228,5.

Balanço Ajustado (R$ 000)

Ativo 28/02/2019
Ajustes ao 

Valor Justo
Valor Justo

Ativo Circulante

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 144                     -                144                     

Contas  a  receber 648                     -                648                     

Impostos  a  recuperar 18                       -                18                       

Outros 17                       -                17                       

Total do Ativo Circulante 827                     -                827                     

Ativo Não Circulante

Imobi l i zado 1.419                  (847)              572                     

Intangível  (Ágio) -                      -                -                      

Intangível  (Carteira  de Cl ientes) -                      -                -                      

Intangível  (Marca) -                      -                -                      

Total do Ativo Não Circulante 1.419                  (847)              572                     

Total do Ativo 2.246                  (847)              1.399                  

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 22.02.2019

Ativo Total 2.246,0

Ativo Circulante 827

Ativo Não Circulante 1.419

Passivo Total 942

Passivo Circulante 942

Passivo Não Circulante 0

Patrimônio Líquido Contábil 1.304,0

Ajustes do PL (847)

Imobilizado [ref. 1] (847)

Patrimônio Líquido Ajustado [a] 457,0                                

Quantidade de Quotas ('000) [b] 2,0

R$ / Cota [a] / [b] 228,5                                
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 22 de fevereiro de 2019, foram
utilizados como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços
referentes aos exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de
2018, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que a Dresch apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, esta metodologia não é aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (576,7) 448,7

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (610,4) 459,5

Quantidade de Quotas ('000) [b] 2,0 2,0

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (305,2) 229,7

15 vezes 15 x [c] (4.578) 3.446,2

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico (565,8)

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções na

Quantidade de Quotas ('000) 2,0

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* na

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota na
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Valor Total da Aquisição

R$ '000

Enterprise Value 16.500

Dívida Líquida (217)

Equity Value [a] 16.282,9

Quantidade de Quotas Adquiridas

'000

Qtde Quotas Adquiridas [b] 2,0

Valor de Aquisição por Quota

R$ '000

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 8.141,5

22

Valor de Aquisição por Ação da Dresch

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da Dresch,
considerando o valor pago pela Dasa de R$ 16,5 milhões (Enterprise Value) para
aquisição de 100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 8.141,5,0

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição
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8. Conclusão
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Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [a] / [b]

228,5 35,6 x

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

8.141,5

24

Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), concluímos que o valor
médio pago pelas quotas da Dresch representa 35,6 vezes o valor do patrimônio a
preços de mercado, baseado no maior valor apurado entre: (a) a cotação média das
ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação; (b) o valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (c) o valor do lucro líquido por ação, não ultrapassando, portanto, uma vez
e meia o maior dos valores indicados pelas avaliações.

• Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas informações
fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas segundo nossa análise quanto à
razoabilidade destas

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Balanço Patrimonial – 2017 e 2018
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Balanço Ajustado

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e Equivalente Caixa 110.515 84.049 Fornecedores 50.082 36.710 

Clientes 342.798 591.820 Impostos, Taxas e Contribuições 576.854 613.735 

Adiantamentos 10.515 17.649 Remuneração e Encargos 226.969 296.082 

Impostos a Recuperar - 262 Empréstimos e Financiamentos 19.327 188.844 

Outros - 7.412 

Total do Ativo Circulante 463.828 693.780 Total do Passivo Circulante 873.231 1.142.782 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Outros Valores Realizáveis 84.894 106.189 Capital Social 2.000 2.000 

Imobilizado 1.200.252 1.765.437 Reservas 628.602 1.094.106 

Depreciação Acumulada (245.141) (326.516) Resultado do Período

Total do Ativo Não Circulante 1.040.005 1.545.109 Total do Patrimônio Líquido 630.602 1.096.106 

Total do Ativo 1.503.833 2.238.889 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.503.833 2.238.889 

Balanço Patrimonial

Fonte: Dasa / Dresch
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Anexo II
Balanço Patrimonial – 28.02.2019
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Balanço Patrimonial

Fonte: Dasa / Dresch

Balanço Ajustado (R$ 000)

Ativo 28/02/2019 Passivo 28/02/2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 144 Fornecedores 29 

Contas a receber 648 Empréstimos e financiamentos 141 

Impostos a recuperar 18 Salários/Encargos a pagar 311 

Outros 17 Impostos a pagar 407 

Outros créditos 54 

Total do Ativo Circulante 827 Total do Passivo Circulante 942 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado 572 Capital Social (845)

Intangível (Ágio) - Reservas de Lucros 1.302 

Intangível (Carteira de Clientes) -

Intangível (Marca) - Total do Patrimônio Líquido 457 

Total do Ativo Não Circulante 572 

Total do Ativo 1.399 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.399  
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Considerações
Purchase Price Allocation (PPA)

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos de alocação do preço pago na aquisição de 100% das quotas da C.M.D. Campos Medicina
Diagnóstica Ltda., afim de atender às determinações do pronunciamento técnico CPC15 (Combinação de Negócios), estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida
proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.
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Prezados Senhor,

Nos termos da proposta, datada de 04/06/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados à alocação do preço pago (“PPA”) da aquisição da totalidade das quotas do C.M.D. Campos Medicina Diagnóstica Ltda.
(“C.M.D.” ou “Adquirida” ou “Target”) pela Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “V.Sas” ou “Cliente”), cujo Relatório encontre-se anexo.

A alocação do preço pago tem a finalidade de atender às determinações do pronunciamento técnico CPC 15 R1 (Combinação de Negócios).

Agradecemos por esta oportunidade de servir à Dasa.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
14 de novembro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. Diagnósticos da América S.A.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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Fonte: Dasa / C.M.D.

Adquirente

• DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações, construída de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434,
Alphaville Industrial, CEP 06455-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob nº 61.486.650/0001-83, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.172.507, ora representada de acordo com seu estatuto social;

Alienante

• Willian Roberto Campos, brasileiro, solteiro, biomédico, portador da cédula de identidade RG nº 46.045.655-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número 381.158.178-30, residente e
domiciliado na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214.;

• Ana Clara Campos, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 43.688.299-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número 323.397.928-27, residente e
domiciliado na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214.

Adquirida

• C.M.D. Campos Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Joaquim Bernardes Borges nº 372, Centro, na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, CEP
13.300-025, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.053.174/0001-20.



Estritamente Confidencial

Dasa| PPA C.M.D.
Introdução e Objetivo

9

A Dasa

• A Diagnósticos da América S.A. “Controladora” e em conjunto com suas controladas
“Grupo DASA” ou “Companhia”, está sediada na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, é uma sociedade anônima de capital aberto com o seu registro concedido pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), código de negociação DASA3, em 5 de
novembro de 2004 para negociação dos seus valores mobiliários no mercado de bolsa.

• Atuando com análises clínicas, diagnóstico por imagem e molecular, e medicina
genômica por meio de uma rede de grande capilaridade, suas marcas são referências
em saúde em suas regiões de atuação, por todo o Brasil.

• Em 2018, a Dasa apresentou receita líquida consolidada de R$ 3,9 bilhões, crescimento
de cerca de 16% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 38% em relação ao
mesmo período, alcançando R$ 185,3 milhões.

A Transação

• Em 9 de maio de 2019, a Dasa adquiriu 100% do capital votante total do C.M.D. com
preço total pago na transação de R$ 2,8 milhões, dos quais 59,42% à vista em dinheiro
e o restante pago em 3 parcelas iguais pagas em 12, 24 e 36 meses, que serão retidas
como garantia para ajuste de preço.

• A Dasa teve por objetivo expandir suas operações em outras atividades relacionadas
e/ou utilizadas para auxílio de diagnostico em medicina.

Objetivos

Avaliação Econômico-Financeira

• O objetivo do trabalho contemplou a realização de uma avaliação econômico-financeira
da C.M.D. e suas investidas para fins de rentabilidade futura.

Purchase Price Allocation (PPA)

• Execução de procedimentos de Purchase Price Allocation da C.M.D., incluindo:

❖ Estimativa do valor dos ativos intangíveis da C.M.D.; e

❖ Mais valia do ativos imobilizados adquiridos e relacionados na página 30.

❖ Para as demais contas consideramos o balanço de abertura em IFRS, enviado
pela Dasa.

• Vale ressaltar que o trabalho não incluía estimativa do valor justo das contingências.
Para estes itens, nos baseamos nas informações disponibilizadas pela Dasa.

• Importante mencionar que a conclusão não poderá ser usado para qualquer outro fim
além do definido na Proposta.

Fonte: Dasa / C.M.D.
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Avaliação Econômico-Financeira

• Análise dos orçamentos de curto e longo prazo da Adquirida;

• Entrevistas com a Administração da Dasa para ampliar e verificar nosso entendimento
da operação e das perspectivas futuras da Adquirida;

• Discussão com a Administração da Dasa sobre as premissas a serem utilizadas no
modelo de projeção de resultados;

• Análise de dados mercadológicos em poder da Administração da Dasa assim como
dados disponíveis em entidades independentes, quando existentes;

• Coleta externa de informações, visando melhorar a compreensão do ambiente
operacional em que a Adquirida está inserida e identificar quais os principais fatores
determinantes de sua performance;

• Elaboração de um modelo de avaliação econômico-financeira;

• Cálculo de taxa de desconto apropriada para o negócio; e

• Discussões com a Administração da Dasa sobre a consistência dos critérios utilizados na
avaliação.

Purchase Price Allocation (PPA)

• Discussão com a Administração da Dasa e seus auditores para confirmar se as contas de
ativo e passivo da Adquirida estão registradas a valor justo no balanço patrimonial na
data de aquisição (ou na data mais próxima disponível).

• Estimativa do valor justo dos ativos e passivos tangíveis que não estiverem registrados
a valor justo no balanço patrimonial, exceto contingências e ativo fixo. Com relação a
tais itens, tomamos como base as informações disponibilizadas pela Administração da
Dasa.

• Identificação de ativos intangíveis relevantes da Adquirida e análise das metodologias
de avaliação aplicáveis de acordo com os CPC 04 (Ativo Intangível) e CPC 15.

• Discussões com seus auditores independentes para acordar os ativos identificados e as
metodologias de avaliação.

• Estimativa de valor justo dos ativos intangíveis identificados de acordo com a
metodologia pré-acordada em discussões com seus auditores.

• Análise dos ajustes de valor justo nos impostos fiscais diferidos, de acordo com o CPC
32 (Tributos sobre o Lucro).

• Reconciliação entre as taxas WARA (Weighted Average Return on Assets), e WACC
(Weighted Average Cost of Capital).

Dasa| PPA C.M.D.
Escopo
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• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a
confiança, com expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade,
completude, suficiência e integralidade dos dados que foram fornecidos ou discutidos,
de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física de quaisquer ativos,
deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos e passivos
da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos,
sócios e colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas
ou referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de
mercado, estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou
apresentados neste Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa à B2R Capital pode afetar os
resultados deste Relatório. A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de
atualização, revisão ou emenda do Relatório, como resultado da divulgação de
qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou
totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente
alcançados ou verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa
podem diferir daqueles nas projeções, e essas diferenças podem ser significativas,
podendo resultar de vários fatores, incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas
condições de mercado. A B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade
relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam
sua opinião, de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou
viabilidade de qualquer projeção ou das premissas em que estas se basearam.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos,
premissas e demais termos e condições constantes deste Relatório e de nossa
Proposta, realizada para fornecer informações de uso interno e exclusivo da Dasa. A
B2R Capital não se responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.
Caso a Dasa divulgue o resultado dos trabalhos, a B2R Capital ficará isenta de quaisquer
responsabilidades oriundas direta ou indiretamente da referida divulgação.

• O objetivo dos trabalhos dos quais resultou o Relatório, conforme descrito na Proposta,
consistiu na realização, pela B2R Capital, de avaliação econômica da Empresa e
alocação do preço pago na data base de 22 de fevereiro de 2019.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a
dados, projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito
na Proposta), utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela
Dasa e em discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a
B2R Capital não se responsabilizou por verificar de modo independente qualquer
informação disponível publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente
Relatório. A B2R Capital não expressa parecer sobre a fidedignidade da apresentação
das informações mencionadas, e determina que quaisquer erros, alterações ou
modificações nessas informações poderiam afetar significativamente as verificações da
B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise
sempre que necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não
constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras
informações a nós apresentadas pela Dasa, não devendo ser considerado como tal.
Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância de cada item, portanto, ativos,
direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de análise detalhada. A B2R
Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às informações
apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência e,
portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R
Capital.

Dasa| PPA C.M.D.
Escopo
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Limitação de Escopo (cont.)

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou
emite uma opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas
projeções financeiras da Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à
probabilidade de que qualquer valor projetado efetivamente se realize, visto que
muitas vezes os eventos previstos poderão não se aperfeiçoar em razão de diversos
fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando, portanto, variações
relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras
venham a se aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R
Capital não pode garantir que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos
inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente
disponibilizadas à B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista
independente da B2R Capital, no momento da realização dos trabalhos e de acordo
com as circunstâncias da realização dos trabalhos, que não contemplou o atendimento
a interesses pessoais ou específicos. Nestes termos, o resultado de análises que
venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes do resultado de nossas
análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R
Capital sob orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos
elementos que caracterizam o material objetivado, por sua natureza, demandam
atuação subjetiva para que os trabalhos possam ser levados a termo, o que também
torna possível que, caso a mesma análise seja realizada por outros profissionais, estes
manifestem pontos de vista divergentes do manifestado pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de
Prestação de Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado,
copiado, publicado ou de qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído
ou referido no todo ou em parte em qualquer documento sem prévio consentimento
da B2R Capital.

Dasa| PPA C.M.D.
Escopo
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Valor da Aquisição

• O preço total pago na transação de R$ 2,8 milhões, foi ajustado durante a negociação,
principalmente pelo montante de dívida liquida. No quadro abaixo, podemos ver o
racional do preço pago com uma breve descrição de cada item:

Descrição – Racional do Preço Pago

a. O Enterprise Value foi utilizado como preço base da transação, esse valor foi
suportado por um modelo financeiro elaborado pela B2R Capital, conforme capítulo 8
deste relatório.

b. Conforme consta no contrato de compra e venda valor, o Preço de Compra foi
ajustado por um montante de dívida líquida.

c. Conforme consta na cláusula 3.1 do contrato de compra e venda de 09.05.2019, esse é
o valor da contraprestação pela aquisição das quotas.

d. O montante referente a primeira parcela, foi pago à vista aos vendedores.

e. O valor retido será pago em três parcelas anuais e será corrigido pela variação de
100% do CDI.

Fonte: Dasa / C.M.D.

Dasa| PPA C.M.D.
Sumário de Resultados

Racional do Preço Pago

R$ '000 Closing

Enterprise Value (a) 3.000,0 

Total 3.000,0 

Ajuste de preço

Dívida Líquida Estimada (b) 182,6 

Total 182,6 

Equity Value (c) = (a) - (b) 2.817,4 

Composição de preço pago

Parcela à Vista (d) 1.674,0

Parcela I (12 meses) (e) 381,1

Parcela II (24 meses) (f) 381,1

Parcela III (36 meses) (g) 381,1

Valor Pago (f) = (d) + (e) 2.817,4 
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Valor do Ágio

• Em 9 de maio de 2019, a Dasa adquiriu 100% das quotas da C.M.D. com preço total
pago na transação de R$ 2,8 milhões.

• Considerando a combinação de negócios, segue abaixo tabela com o detalhamento do
ágio total gerado na aquisição da C.M.D.:

Fonte: Dasa / C.M.D.

Dasa| PPA C.M.D.
Sumário de Resultados

C.M.D. - Alocação do Preço Pago

R$ '000

Valor a ser alocado

Valor à vista [a] 1.674.008,19

Valor Parcelado [b] 1.143.423,71

Total Pago [a] + [b] 2.817.431,90

PL Antes dos Ajustes [c] (1.906.936,19)

Valor a ser alocado [d] = [a] + [b] - [c] 4.724.368,09

Ajustes de Ativos intangíveis 

Carteira de Clientes 0,00

Marca 638.750,68

Total de ajustes de Ativos intangíveis [f] 638.750,68

Valor do Ágio [g] = [d] - [e] - [f] 4.085.617,41
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Balanço Patrimonial Ajustado

• Apresentamos discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação total transferida com a alocação do preço pago por 100% da Empresa:

Dasa| PPA C.M.D.
Sumário de Resultados

Fonte: Dasa / C.M.D.

Ativo 09/05/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo Passivo 09/05/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo

RS'000

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 37.854 - 37.854 Fornecedores 1.295.649 - 1.295.649 

Contas a receber de clientes 818.203 - 818.203 Empréstimos e financiamentos 65.806 - 65.806 

Outros créditos - - - Impostos e contribuições a recolher 541.454 - 541.454 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 89.987 - 89.987 

Impostos parcelados 89.214 - 89.214 

Outras contas a pagar 680.885 - 680.885 

Total do Ativo Circulante 856.058 - 856.058 Total do Passivo Circulante 2.762.994 - 2.762.994 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado - - - Capital social 50.000 4.724.368 4.774.368 

Intangível (Ágio) - 4.085.617 4.085.617 Prejuízos acumulados (1.956.936) - (1.956.936)

Intangível (Carteira de Clientes) - - -

Intangível (Marca) - 638.751 638.751 

Total do Ativo Não Circulante - 4.724.368 4.724.368 Total do Patrimônio Líquido (1.906.936,19) 4.724.368 2.817.432 

Total do Ativo 856.058 4.724.368 5.580.426 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 856.058 4.724.368 5.580.426 
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WARA

• As taxas de remuneração dos ativos contributórios foram calculados com base na
metodologia Weighted Average Return on Assets (WARA), sobre os ativos adquiridos,
pós impostos.

• Além de apresentar um resumo dos valores, o WARA fornece uma verificação sob a
forma de um cálculo de retorno ponderado, que emprega a taxa de retorno para cada
ativo e seus respectivos valores ajustados a mercado.

• O Retorno ponderado deve ser igual ou aproximado do WACC. A teoria é verificada
pelo fato de que a unidade operacional é considerada fundamentalmente equivalente
aos ativos combinados da empresa, e o custo de capital a ser determinado pela média
das taxas de retorno dos diversos tipos de ativos tangíveis e intangíveis da empresa.

• Analisamos a razoabilidade da referida alocação, com as conciliações entre as taxas
WARA e WACC apresentadas nas tabelas a seguir:

Dasa| PPA C.M.D.
Sumário de Resultados

WARA - Weighted Average Return on Assets

R$ '000 Fair Value Ret. on Assets Weight Average Rate

Capital de Giro 168 7,0% 0% 0,0%

Ativos Imobilizado 0 7,0% 0% 0,0%

Goodwill 4.085.617 20,6% 100% 20,6%

WARA 20,6%

WACC 20,6%

TIR 22,4%



Estritamente Confidencial 19

5. Ativos Intangíveis
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Relacionados com 
Mercado

Relacionados com Clientes Relacionados com Contratos Relacionados com 
Tecnologia

Relacionados com Arte

▪ Marcas;

▪ Certificações;

▪ Domínios de internet;

▪ Não competição.

▪ Pedido ou Produção já 
contratados;

▪ Lista de Clientes

▪ Contratos com clientes e 
relacionamento contratual 
com cliente;

▪ Relacionamento com clientes 
não contratuais.

▪ Contratos de aluguel;

▪ Permissão de construção;

▪ Acordos de franquias;

▪ Licenças de operação e 
transmissão;

▪ Contratos com empregados;

▪ Contratos de propaganda, 
construção, gerenciamento, 
serviços ou fornecimento;

▪ Contratos operacionais.

▪ Licença de software;

▪ Software próprio;

▪ Segredos do negócio 
(fórmulas, processos, 
receitas);

▪ Tecnologia patenteada;

▪ Tecnologia não 
patenteada.

▪ Composições e 
propagandas;

▪ Pinturas, fotografias;

▪ Material visual e 
audiovisual.

Identificado e Não Quantificado

Identificado e Quantificado

Dasa| PPA C.M.D.
Ativo Intangíveis 
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Potencial Ativo 
Intangível Ident. Identificado

Expectativa 
de valor

A ser 
avaliado

Discussão / Racional
Método de 
Avaliação

Marca  Alta 
▪ O direito de uso da Marca é garantido por força de lei e foi adquirida como parte

do processo de aquisição da Empresa. A Administração da Dasa considera alta a
expectativa de valor da Marca e entende que faz parte do case estratégico da
aquisição.

Income Approach
Relief from Royalty

Domínio de 

Internet
 Baixa X

▪ Nome de domínio na internet é um nome exclusivo usado para identificar um
endereço de internet específico. O registro de um nome de domínio cria uma
associação entre o nome e um determinado computador a internet para o
período previsto no registro. Esses registros são renováveis. Um nome de
domínio registrado adquirido em uma combinação de negócios atende ao
critério contratual-legal

n/a

Acordos de Não-

Concorrência
 Baixa X

▪ Embora o contrato de compra e venda contemple cláusulas de não-
concorrência, entendemos que a mesma foi mais um recurso jurídico
complementar de modo que este intangível não será avaliado. A Administração
da Dasa entende que não há probabilidade dos vendedores atuarem de modo
relevante no setor ou não respeitarem todos as obrigações pela cláusula no
respectivo acordo.

n/a

Lista de Clientes  Baixa X

▪ Lista de clientes consiste nas informações gerais dos clientes, tais como seus
nomes e demais informações contratuais. Uma lista de clientes pode ter a forma
de uma base de dados que inclui informações como o histórico de pedidos e
informações demográficas. Normalmente não surge de direitos legais ou
contratuais, contudo, são com frequência alugadas ou trocadas. Segunda a
Administração da Dasa, não trata-se de um ativo relevante e com isso, não será
quantificado.

n/a

Dasa| PPA C.M.D.
Ativo Intangíveis 
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Potencial Ativo 
Intangível Ident.

Identificado
Expectativa 

de valor
A ser 

avaliado
Discussão / Racional

Método de 
Avaliação

Relacionamento 
não contratual com 
clientes

 Alta 

▪ Conforme descrito em C3 da CPC 15, um relacionamento com cliente adquirido
em uma combinação de negócios que não surge de um contrato pode ser
identificável porque o relacionamento é separável. Transações de troca para
esse tipo de ativo ou de outra forma transferido um tipo particular de
relacionamento não contratual com clientes constitui evidência de que o
relacionamento é separável.

▪ A Administração entende que o relacionamento atual ou histórico identificado
na combinação de negócios representa garantia de relacionamento futuro que
seja significativo, portanto, o mesmo foi quantificado.

Income Approach
Excess Earnings 

Method

Licença de software  Baixa X

▪ Devido à natureza do negócio, a Empresa não detém nenhum software e/ou
tecnologia específica e/ou licenças que poderiam ser consideradas como
potenciais ativos intangíveis. Adicionalmente, conforme nos foi informado
pela Administração da Empresa, o C.M.D. não detém métodos, processos,
softwares ou qualquer outro aspecto de uso exclusivo que poderiam gerar um
diferencial em relação a qualquer outro participante ao mercado.

n/a

Força de Trabalho  Baixa 

▪ A Administração da Dasa entende que os custos com recrutamento e
treinamento dos funcionários de diferentes níveis não é significativo.
Adicionalmente, entende ainda que o período necessário para alcançar a
produtividade ideal é curto.

▪ Como não há outros ativos intangíveis sendo avaliados pelo métodos de
“excess earnings”, entendemos que não seja necessário avaliação deste ativo.

Cost Approach
Custo de Reposição

Passivos 
Contingentes  Baixa X

▪ Conforme a Administração da Dasa, não havia na data-base nenhum processo
no polo passivo do C.M.D.. Após confirmação dos advogados externos,
entendemos que não seja necessário atribuir qualquer valor para este ativo
intangível.

n/a

Dasa| PPA C.M.D.
Ativo Intangíveis 
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Reconhecimento

• O direito de uso de marca registrada é considerado um ativo intangível relacionado ao
marketing, que é classificado como um ativo utilizado na publicidade e identificação de
produtos e serviços.

• O direito de usar a marca C.M.D. é garantido por lei e esta marca foi adquirida como
parte do processo de aquisição da empresa.

Abordagem usada na avaliação

• Para avaliar o direito de uso da Marca, utilizamos a Abordagem de Renda e o Relief
from Royalties Method, devido à possibilidade de calcular o valor dos royalties que
teoricamente seriam pagos se esta Marca fosse licenciada.

Premissas

• Para mensurar esse ativo intangível, pesquisamos royalties no mercado , ou seja, uma
porcentagem média do lucro líquido cobrado por empresas comparáveis no
licenciamento do uso de suas Marcas. Tendo estabelecido esse benchmark, calculamos
o valor dos royalties a serem pagos com base nas receitas projetadas líquidas de
imposto de renda. Como esses valores foram baseados no fluxo de recebimentos de
royalties futuros, foi necessário ajustar o valor em questão pela aplicação de uma taxa
de desconto previamente calculada.

• A avaliação deste ativo intangível foi baseada nas receitas projetadas da C.M.D. de
acordo com as premissas da avaliação econômico-financeira da Companhia, preparada
pela B2R Capital, a fim de justificar o preço pago.

Taxa de royalties

• A taxa de royalty utilizada foi uma média histórica das taxas utilizadas para o calculo da
Marca nas ultimas aquisições da Dasa, pois entendemos que essa abordagem é a
melhor forma para o cálculo do valor de marca da C.M.D..

• Como resultado, obtivemos uma taxa média de 4,5% do lucro líquido para o

licenciamento de uma marca.

Taxa de desconto

• Para descontar os fluxos de caixa resultantes utilizamos uma taxa de 22,6% que
corresponde à nossa taxa de desconto (detalhada no próximo capítulo), mais um
spread de 2%.

Vida Útil

• Consideramos a Marca com vida útil definida de 30 anos.

Valor estimado

• Como resultado, o valor da carteira da marca C.M.D. foi estimado em R$ 638,8 mil.

Dasa| PPA C.M.D.
Marca
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Sumário de resultado

• Apresentamos abaixo as projeções relativas à avaliação da marca C.M.D.

Dasa| PPA C.M.D.
Marca

Marca

R$'000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Receita Bruta 2.487 4.103 4.349 4.583 4.806 5.015 5.207 5.406 5.613 5.828 6.052 6.283 6.524 6.774 7.033 7.303 7.582 7.873 8.174 8.487 8.813 9.150 9.500 9.864 10.242 10.634 11.042 11.465 11.904 12.360

Deduçoes (393) (648) (687) (724) (759) (792) (823) (854) (887) (921) (956) (993) (1.031) (1.070) (1.111) (1.154) (1.198) (1.244) (1.291) (1.341) (1.392) (1.446) (1.501) (1.558) (1.618) (1.680) (1.744) (1.811) (1.881) (1.953)

-16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16% -16%

Receita Líquida 2.094 3.455 3.662 3.859 4.047 4.223 4.384 4.552 4.727 4.908 5.096 5.291 5.493 5.704 5.922 6.149 6.385 6.629 6.883 7.147 7.420 7.705 8.000 8.306 8.624 8.954 9.297 9.653 10.023 10.407

Royalties 4,5%

Relief from Royalties (pre-taxes) 94 155 165 174 182 190 197 205 213 221 229 238 247 257 267 277 287 298 310 322 334 347 360 374 388 403 418 434 451 468 

Tax 34,0% (32) (53) (56) (59) (62) (65) (67) (70) (72) (75) (78) (81) (84) (87) (91) (94) (98) (101) (105) (109) (114) (118) (122) (127) (132) (137) (142) (148) (153) (159)

Relief from Royalties (post taxes) 62 103 109 115 120 125 130 135 140 146 151 157 163 169 176 183 190 197 204 212 220 229 238 247 256 266 276 287 298 309

WACC 20,6%

Spread 2,0%

Adopted 
WACC -
Brand 22,6%

Discount Period 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 6,15 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15 22,15 23,15 24,15 25,15 26,15 27,15 28,15 29,15

Discount Rate 0,94 0,79 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Discount Cash Flow 58 81 70 60 52 44 37 31 27 23 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Sum of PV DCF 603 

TAB Factor 1,059

Marca 639 



Estritamente Confidencial 25

Reconhecimento

• De acordo com o CPC-15, as relações que uma empresa mantém com seus clientes por
meio de um contrato formal ou relacionamentos recorrentes são consideradas um
ativo intangível, pois geram um benefício econômico para a empresa e podem ser
controladas por meios legais ou contratuais.

• O CPC 15 exige que esses ativos intangíveis sejam reconhecidos separadamente do
ágio, mesmo que as cláusulas contratuais de confidencialidade ou outras disposições
proíbam a venda ou a transferência desses contratos e/ou relacionamentos
separadamente da entidade adquirida.

• Um relacionamento entre uma entidade e seus clientes existe se (a) a entidade tiver
informações sobre o cliente e tiver contato regular com o cliente; e (b) o cliente é capaz
de fazer contato direto com a entidade. Relacionamentos com clientes podem resultar
de contratos (como contratos de fornecimento e contratos de serviços) ou através de
outros meios não contratuais, como contatos regulares com o cliente feitos por
vendedores ou representantes de serviço ou através de compras regulares.

• C.M.D. tem relações históricas e recorrentes com vários clientes. Assim, realizamos

uma avaliação do portfólio de clientes da C.M.D..

Abordagem usada na avaliação

• Para avaliar o relacionamento com os clientes, utilizamos a Abordagem de Renda no
Método de Ganhos Múltiplos em Períodos, devido à possibilidade de atribuir o fluxo de

caixa gerado diretamente ao ativo identificado.

Abordagem usada na avaliação (continuação)

• Considerando que, uma vez que a empresa não retém 100% de sua carteira de clientes
por um longo período de tempo, os fluxos de caixa projetados devem ser multiplicados
por um fator de taxa de cancelamentos para refletir que a receita líquida atribuída à
carteira de clientes existente será reduzida. percentagem do rendimento total das
empresas ao longo do tempo.

• A carteira de clientes foi projetada com base em uma taxa de churn que reflete a
retenção de clientes ao longo do tempo.

Dasa| PPA C.M.D.
Relacionamento não contratual com clientes
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Premissas

Receitas projetadas e fluxos de caixa operacionais

• Para o cálculo da carteira de clientes, foram utilizadas todas as receitas da C.M.D..

• Para a carteira de clientes existente, analisamos as taxas de retenção e as
características comportamentais para determinar a taxa de churn. Para estimar a taxa
de cancelamentos, usamos dados históricos de retenção de um determinado período.
Com base em nossos cálculos e informações fornecidas pela Administração da Dasa, a
perda anual de clientes foi estimada em aproximadamente 25,0%.

• Então, consideramos os impostos aplicáveis ao lucro operacional

• Ao calcular o valor de cada intangível, os ativos contribuintes ou “Encargos de Capital
de Ativos Contributivos” são deduzidos, conforme aplicável. Isso é feito de modo a
calcular o custo de oportunidade de adquirir e manter certos ativos que contribuem
para que os ativos intangíveis tenham um valor. Os custos desses ativos foram
calculados em conjunto, uma vez que esses ativos contribuem para as atividades da
empresa como um todo.

Custo de ativos contribuintes

• No caso de valoração do ativo intangível “Relacionamento não contratual com clientes”
foram considerados os seguintes ativos contribuintes e seus respectivos custos de
oportunidade:

o Capital de Giro Líquido: 7% a.a.;

o Imobilizado: 20,6% a.a.;

o Marca: 20,6% a.a.

Taxa de desconto

• Para descontar os fluxos de caixa resultantes utilizamos uma taxa de 22,6% que
corresponde à nossa taxa de desconto (detalhada no próximo capítulo).

Vida Útil

• Estimamos a vida útil da carteira de clientes em aproximadamente 6 anos.

Valor estimado

• Como resultado do cálculo acima, o valor da carteira de clientes da C.M.D. foi estimado
em R$ 154,7 mil.

Dasa| PPA C.M.D.
Relacionamento não contratual com clientes
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Dasa| PPA C.M.D.
Relacionamento não contratual com clientes

Carteira de Clientes

R$'000 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07

Receita Líquida Inicial 0 3.239 3.373 3.509 3.646 3.786 3.931

Receita Líquida Final 2.094 3.373 3.509 3.646 3.786 3.931 4.082

Receita Líquida 2.094 3.306 3.441 3.578 3.716 3.858 4.006

% YoY 57,9% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8%

Churn Rate 20,0% 100% 87% 67% 47% 27% 7% 0% 0%

Média entre períodos 93,5% 77,1% 57,1% 37,1% 17,1% 3,5% 0,0%

Receita Líquida - Ajustada 1.959 2.548 1.964 1.326 634 136 0

EBIT 92,4 235,2 269,9 242,1 144,4 37,2 0,0

% of Net Revenues 4,7% 9,2% 13,7% 18,3% 22,8% 27,3% 0,0%

Lucro Líquido 61 155 178 160 95 25 0

% of EBITDA ("EBITDA to Cash") 2,9% 4,7% 5,2% 4,5% 2,6% 0,6% 0,0%

Contributory Assets Charges (CAC) (101) (130) (100) (66) (31) (7) -

Fluxo de Caixa Livre - Carteira de Clientes -40 25 79 94 64 18 0

Receita Líquida Ajustada 1.959 2.548 1.964 1.326 634 136 0

EBITDA Ajustado 92 235 270 242 144 37 0

Fluxo de Caixa Ajustado 3 105 170 176 113 31 0

Fluxo de Caixa Livre - Carteira de Clientes (40) 25 79 94 64 18 0

WACC 20,6%

Discout Period 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 6,15 

Discount Rate 0,94 0,81 0,67 0,55 0,46 0,38 0,32

Net Present Discount Cash Flow (38) 20 53 52 30 7 0

∑ of DCF 123 

TAB factor 1,26

Carteira de Clientes 155 
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Dasa| PPA C.M.D.
Relacionamento não contratual com clientes

Cost of Contributory Assets

R$ Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07

Capital de Giro

Saldo Inicial 259 427 634 817 971 1.093 1.220 

Variação 168 207 183 154 121 127 -

Saldo Final 259 427 634 817 971 1.093 1.220 1.220 

Ativo Imobilizado

Saldo Inicial - - - - - - -

Variação - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - -

Marca

Saldo Inicial 639 626 605 585 566 547 529 

Variação (12) (21) (20) (20) (19) (18) (18)

Saldo Final 639 626 605 585 566 547 529 511 

Capital Charge

Capital de Giro 343 530 726 894 1.032 1.156 1.220

CAC (%) 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Working Capital Charge [a] 24 37 51 63 72 81 85

Ativo Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0

CAC (%) 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6%

Fixed Assets Charge [b] 0 0 0 0 0 0 0

Marca 633 616 595 576 556 538 520

CAC (%) 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6%

Fixed Assets Charge [b] 143 139 135 130 126 122 118

Capital Charge [d] = [a] + [b] + [c] 167 177 186 193 198 203 203

Receita líquida - Total [e] 3.239 3.455 3.662 3.859 4.047 4.223 4.224 

Receita líquida - Carteira de Clientes [f] 1.959 2.548 1.964 1.326 634 136 -

% [g] = [f] / [e] 60% 74% 54% 34% 16% 3% 0%

Capital Charge Proportional [d] * [g] 101 130 100 66 31 7 0
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6. Ativos Tangíveis
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Ativos Imobilizado

• Com base nas informações de balanço patrimonial recebidas e em discussões com a Administração da Dasa, concluímos, devido às sua natureza e saldo, que eventuais ajustes a valor
justo são nulos ou imateriais.

Dasa| PPA C.M.D.
Ativo Imobilizado
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7. Conclusão
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Conclusão

• Apresentamos a seguir a alocação do preço pago pelo C.M.D., considerando a combinação de negócios, de acordo com o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos:

Dasa| PPA C.M.D.
Conclusão

Fonte: Dasa / C.M.D.

Ativo 09/05/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo Passivo 09/05/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo

RS'000

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 37.854 - 37.854 Fornecedores 1.295.649 - 1.295.649 

Contas a receber de clientes 818.203 - 818.203 Empréstimos e financiamentos 65.806 - 65.806 

Outros créditos - - - Impostos e contribuições a recolher 541.454 - 541.454 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 89.987 - 89.987 

Impostos parcelados 89.214 - 89.214 

Outras contas a pagar 680.885 - 680.885 

Total do Ativo Circulante 856.058 - 856.058 Total do Passivo Circulante 2.762.994 - 2.762.994 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado - - - Capital social 50.000 4.724.368 4.774.368 

Intangível (Ágio) - 4.085.617 4.085.617 Prejuízos acumulados (1.956.936) - (1.956.936)

Intangível (Carteira de Clientes) - - -

Intangível (Marca) - 638.751 638.751 

Total do Ativo Não Circulante - 4.724.368 4.724.368 Total do Patrimônio Líquido (1.906.936,19) 4.724.368 2.817.432 

Total do Ativo 856.058 4.724.368 5.580.426 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 856.058 4.724.368 5.580.426 
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8. Anexos
Anexo I - Combinação de Negócios
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Realizando um PPA, considerando as normas contábeis

• De acordo com os termos do CPC 15R1 (correspondente à norma internacional do
IFRS3), combinação de negócios é o resultado da junção de empresas ou atividades
empresariais separadas em uma única empresa, onde o adquirente obtêm controle
sobre a empresa adquirida.

• O CPC15R1 exige que a alocação do valor da transação seja feita com base no valor
justo dos ativos e passivos da empresa, na data da aquisição. A data de aquisição é
definida como a data em que o adquirente assume o controle da Empresa.

Estabelecendo os custos da transação

• O custo de uma combinação de negócios é o valor justo total pago pelos ativos de uma
empresa, o que inclui os gastos com advogados e assessoria em geral e o pagamento
adiciona ao valor presente na data da aquisição.

Alocação dos custos

• As normas do CPC15 R1 exigem que o custo total da aquisição seja alocado, não só para
o bem adquirido, mas para os ativos e passivos individuais que compõem a empresa
como um todo. A parcela do custo da aquisição é atribuída a cada ativo ou passivo
individual adquirido, com base nos eu valor justo.

• Antes de alocar o custo da aquisição, a empresa deve identificar todos os ativos e
passivos, incluindo ativos intangíveis que atendem aos critérios de reconhecimento,
mencionados a seguir.

• O excedente remanescente após a alocação do valor pago a todos os ativos e passivos
tangíveis e intangíveis identificados, será registrado com o goodwill.

• Em alguns casos, o montante atribuído aos ativos adquiridos e passivos assumidos irá
ultrapassar o valor pago pela Empresa adquirida. Nestes casos, o excesso deve ser
atribuído como uma redução proporcional dos montantes que de outra forma teria
sido atribuído a todos os ativos adquiridos, com exceção de:

▪ Alguns ativos financeiros;
▪ Bens a serem eliminados por venda;
▪ Ativos Fiscais Diferidos;
▪ Ativos relacionados com pensões ou outros planos de benefícios pós

aposentadoria, e
▪ Quaisquer outros ativos correntes (circulante).

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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Identificação e reconhecimento de ativos intangíveis

• Os ativos intangíveis são definidos como ativos não monetários identificáveis sem
substância física. Para que um ativo intangível seja identificável, os seguintes critérios,
conforme normas IAS38 e CPC4 (Ativos Intangíveis) devem ser atendidos:

• O ativo intangível deve ser separável, ou seja, capaz de ser separado ou
segregado da Empresa e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado,
seja individualmente ou em conjunto com um contrato relacionado, ativo ou
passivo; ou

• O ativo intangível deve resultar de direitos contratuais ou outros direitos
legais, independentemente de esses direitos serem transferíveis ou
separados da entidade ou de outros direitos e obrigações.

• A fim de satisfazer os outros critérios da definição, a empresa precisa ter controle total
sobre o ativo intangível adquirido e esperar receber benefícios econômicos futuros que
fluem deste ativo.

• Uma vez que os critérios de reconhecimento foram satisfeitos, as normas IFRS exigem
que todos os ativos intangíveis reconhecidos devem ser avaliados ao seu valor justo.

Conceito de valor justo

• Embora não haja uma definição universalmente aceita para valor justo, esta premissa é
amplamente interpretada como a intenção do comprador em uma aquisição
contabilizada pelo seu valor de utilidade. Valor Justo pode ser considerado como o
valor justo de um ativo em relação ao mercado.

• De acordo com a definição do CPC15R1, valor justo de um ativo é o valor pelo qual um
ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e
independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação da
transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

• Considerando que a avaliação dos ativos é uma preocupação constante, estes ativos
foram avaliados sob a premissa de valor justo de mercado em uso contínuo. Valor Justo
de mercado, me uso contínuo, reflete o uso continuado do ativo em conexão com
todos os outros ativos.

• Esta premissa de valor justo de mercado não se destina a representar o montante que
poderia ser realizado a partir de uma disposição fragmentária do ativo ou de qualquer
outra utilização dos ativos.

Vida útil

• Para os ativos intangíveis identificados, dentro dos critérios de reconhecimento de
acordo com as normas do CPC, uma avaliação da sua vida útil precisa ser realizada.

• Este é um passo necessário para determinar o valor do ativo e também tem um
impacto sobre o tratamento contábil dos ativos (bens de vida útil por tempo
indeterminado não serão amortizados, em vez disso, será analisado um teste de
Impairment em cada data de relato, enquanto bens de vida útil definida serão
amortizados durante suas vidas úteis).

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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• Apesar de um certo julgamento ser exigido quando da determinação da vida útil dos
ativos, o CPC4(IAS38), oferece algumas orientações, por exemplo, que devem ser
consideradas:

- Expectativa de uso do ativo pela entidade;

- Obsolescência técnica, tecnológica, comercial, entre outros;

- Expectativa de vida útil de um outro ativo similar ao ativo intangível;

- Provisões legais, regulamentares ou contratuais que podem determinar a vida útil de 
um ativo; e

- Efeitos da obsolescência, demanda, concorrência e outros fatores econômicos.

Ativos a passivos fiscais diferidos

• Nos termos do CPC32 (correspondente à norma IAS12–Tributos sobre o lucro), os ativos
e passivos fiscais diferidos devem ser relacionados aos valores aos quais foram
inicialmente reconhecidos, posteriormente, ajustados pelas variações de diferenças
temporárias, entre outros.

• É inerente ao reconhecimento de um ativo ou passivo diferido, que a empresa
recupere ou liquide a quantia escriturada desse ativo ou passivo. Se é provável que a
recuperação ou liquidação acarretarão pagamentos futuros de impostos maiores ou
menores, o CPC32 exige que a empresa reconheça o passivo ou ativo, com algumas
exceções.

• Quando o valor contábil difere da base tributável de um ativo ou um passivo, um
imposto diferido ativo ou passivo deve ser gerado.

• Com a reavaliação de algumas rubricas do balanço de pagamentos, o valor contábil é o
valor justo reavaliado, enquanto a base do imposto é o custo original, dando origem a
diferenças temporárias tributáveis ou dedutíveis.

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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8. Anexos
Anexo II – Metodologia de Avaliação
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• Analisar o setor da indústria e o modelo

de negócio;

• Coletar e analisar informações sobre o

desempenho histórico da empresa

• Identificar potenciais ativos intangíveis

Identificação

• Selecionar o método de avaliação:

a. Market approach

b. Income approach

c. Cost approach

• Estimar o valor dos intangíveis

• Analisar e estimar a vida útil e
amortização dos ativos intangíveis

Análise e Cálculo

• Analisar a coerência com a

informação fornecida;

• Discutir os resultados com o cliente;

• Concluir análises e relatório.

Relatório

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Procedimentos Básicos
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- Modelo de Negócio

- Licenças e Direitos   
existentes

- Drivers de Valor

Análise

Há benefícios 
econômicos 

futuros?

Há fundamento legal ou 
contratual para obtenção 

dos benefícios

É possível separá-los?

Há controle 
sobre os 

recursos?

Os benefícios econômicos 
futuros podem ser reconhecidos 

de modo confiável e 
independente?

Estima-se o valor 
dos ativos 
intangíveis

A vida útil econômica é 
definida?

Goodwill

Ativos Intangíveis

Não Amortiza
Amortiza pela 

vida útil 
econômica

Não Sim

Sim

Não
Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Critério de Reconhecimento
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Hierarquia dos Critérios de Avaliação

Há operações similares disponíveis no 
mercado?

Há geração de caixa dos ativos intangíveis?

Market 
Approach

Income 
Approach

Cost Approach

Não

Sim

Não

Sim

Abordagem

Abordagem Orientada pelo 
Mercado

Abordagem Orientada pela 
Renda

Métodos

Custo de Reprodução

Abordagem Orientada pelo 
Custo

Preços de Mercado em um mercado ativo

Transações Comparáveis

Relief From Royalties

Incremental Cash Flow

Multi-period Excess Earnings

Custo de Reposição

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Aplicações das Abordagens e Critérios
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Método de 
avaliação

Descrição

Market approach

▪ A abordagem pelo mercado estima o valor justo mediante a comparação de transações recentes compreendendo ativos semelhantes. As informações
disponíveis são ajustadas com base nas características dos ativos que se busca avaliar e então são aplicadas para se avaliar o ativo intangível.

▪ Na abordagem pelo mercado, vários fatores são considerados pelo avaliador. No entanto, o mercado não valoriza necessariamente o valor da
contribuição específica de um ativo intangível para o valor de uma empresa em operação. A abordagem pelo mercado reflete as percepções,
condições e transações passadas, sobre as quais dificilmente se conhecem todos os detalhes necessários. Ademais, os preços de vendas ou de
mercado dos ativos intangíveis são raramente disponíveis. Isto se deve ao fato de que ativos intangíveis normalmente são transferidos apenas como
parte de um negócio, e não em uma transação isolada. Uma comparação entre ativos intangíveis é difícil e, portanto, uma abordagem de mercado é
raramente factível, porque os ativos intangíveis são, normalmente, únicos para uma empresa.

Income approach

▪ A abordagem pela renda estima o valor justo dos fluxos de caixa futuros que o ativo intangível irá gerar durante a sua vida útil remanescente. A
aplicação desta abordagem compreende a projeção de fluxos de caixa que os ativos intangíveis gerarão, baseados em atuais expectativas e
suposições sobre condições futuras. Vale ressaltar, entretanto, que os benefícios sinérgicos ou estratégicos superiores àqueles realizados por
participantes regulares de mercado (“Market Participants”) devem ser retirados dos fluxos de caixa projetados. Depois, esses fluxos de caixa gerados
pelo ativo devem ser trazidos à valor presente, descontando-os com a taxa adequada. A taxa de desconto reflete o valor do dinheiro no tempo e os
riscos associados à geração de caixa no futuro e ao ativo intangível.

▪ A abordagem pela receita pode ainda ser distinguida pela maneira como os fluxos de caixa gerados pelo ativo intangível são calculados. Os métodos
mais importantes são:

o Método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos;
o Método dos royalties evitados; e
o Método do fluxo de caixa incremental.
o Método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos

▪ O método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos considera que os fluxos de caixa são calculados baseados em uma previsão detalhada
das entradas e saídas de caixa, e encargos pro forma referentes a retornos econômicos relacionados aos ativos tangíveis e intangíveis empregados. As
entradas e saídas de caixa são, em geral, decorrentes de informações financeiras projetadas fornecidas pela administração.

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Métodos de Avaliação - Fundamentos
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Método de 
avaliação

Descrição

Income approach 

(Continuação)

▪ Uma vez que ativos intangíveis normalmente geram fluxos de caixa apenas quando estão combinados com outros ativos tangíveis ou intangíveis, 
pagamentos pro forma para esses ativos contribuintes são levados em consideração para a estimativa dos respectivos fluxos de caixa líquidos. Os 
encargos com os retornos econômicos são computados baseados nos ativos utilizados pelo ativo intangível. Os fluxos de caixa líquidos resultantes 
são os rendimentos excedentes em períodos múltiplos.

▪ Os encargos sobre os ativos contribuintes refletem o custo de um teórico arrendamento desses ativos, de um terceiro independente, que seriam 
alocados para contribuir com a geração de caixa do ativo intangível. As taxas aplicadas levam em conta uma taxa de remuneração para o ativo (uso e 
desgaste) e do retorno sobre o ativo (juros razoáveis sobre o capital investido). Aplica-se ainda encargos relacionados à força de trabalho contratada, 
embora essa força de trabalho não possa ser reconhecida como um ativo independente do goodwill.

Cost approach ▪ A abordagem pelo custo estima o valor de um ativo baseando-se no custo atual de aquisição ou substituição desse ativo. A abordagem do custo 
reflete a ideia de que o valor justo de um ativo não deve ultrapassar o custo para se obter um substituto do ativo, com recursos e funcionalidades 
comparáveis. No entanto, deve-se observar que pode haver muito pouca equivalência entre o custo incorrido e o valor justo de um ativo intangível.

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Métodos de Avaliação - Fundamentos
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8. Anexos
Anexo III – Taxa de Desconto
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Anexo III – Taxa de Desconto
Cálculo do WACC
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O WACC foi calculado pela combinação do custo de capital próprio (Ke) e do custo de capital de terceiros (Kd) estimado para a C.M.D.

• Yield do US T-Bond 10 Anos relativo aos últimos 24 meses.
1

• Spread entre o retorno do S&P-500 e o retorno dos títulos de longo
prazo do governo americano de 1926 a 2017 (Duff & Phelps 2019).

2

• Risco Brasil (média últimos 24 meses para JPMorgan Brazil EMBI+).
3

• Beta desalavancado médio entre os setores de Healthcare Support
Services conforme Damodaran ajustado pela alavancagem alvo.

4

• Custo de dívida: na

6

• Estrutura de capital conforme demonstrações financeiras.
7

• Diferencial da inflação com base CPI-US, divulgada pelo Federal Reserve 
e do pelo IPCA, divulgada pelo BACEN.

8

Custo de 
Capital 
Próprio 

(Ke)

Custo da 
Dívida 

(Kd)

Taxa Livre de Risco
[Rf]

Prêmio de Risco de 
Mercado (Rm)

Prêmio de Risco 
país (CRP)

Beta Alavancado 
(Beta)

Custo de Dívida 
antes do imposto

Ke = Rf + (B * Rm) + CRP

Kd = Kda * (1 – T)

Custo do Equity
USD (Ke)

2,6%

5%

2,7%

0,74

18,6%

Impostos 
(T)

Custo da Dívida 
após Impostos

(Kd)
na

0%

7%

D / (D+E) = 0%

E / (D+E) = 100%

WACC 
(R$ Nominal)

Diferencial de 
Inflação

(D * Kd) + (E * Ke)

20,6%

1,7%

1

2

3

4

6

8

7

7

Custo do Equity
BRL (Ke)

16,2%

Prêmio de 
tamanho

8,3%5

• Prêmio de tamanho - Metodologia Duff & Phelps 2019 – Decile 10b.
5
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8. Anexos
Anexo IV – Avaliação econômico-financeira
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Anexo IV – Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado
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Receita Bruta

Receita Líquida

Lucro Bruto

EBIT

=

(-)

(-)

(-)

(-)

=

=

(=)

Premissas 
Operacionais

Despesas Totais

Depreciação

EBITDA

Custos Totais

Deduções

Fluxo de Caixa Livre 
para a Firma

Valor Presente do 
Fluxo de Caixa

Valor Presente da 
Perpetuidade

Enterprise Value

Equity Value

WACC

Dívida Líquida (-)

EBIT

NOPAT

(-)

(-)

(+)

(+/-)

(=)

(=)

Fluxo de Caixa Livre 
para a Firma

(=)

Fluxo de Caixa 
Livre da Firma

Impostos

Depreciação

∆ Nec. Capital Giro

Capital Expenditure

Outros Ajustes (-)
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Descrição das Premissas

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Item Item

Metodologia

Fluxo de Caixa Descontado

• Os fluxos de caixa livre futuros são descontados pelo (WACC) para o cálculo do seu valor presente;

• Assume que os fluxos são gerados ao longo do ano (“mid-year convention”);

• Valor da perpetuidade calculado pelo Método de Gordon;

• A projeção dos fluxos de caixa foi calculada com base nas premissas fornecidas pela Administração das Investidas;

• WACC estimado em R$ nominais

Moeda • Reais (R$) em termos nominais

Data-base • 09 de maio de 2019

Período projetivo • 10 de maio de 2019 até 31 de dezembro de 2024

Premissas Macroeconômicas

Inflação
• Foram consideradas as projeção disponibilizadas pelo BACEN para o período entre 2018 e 2024

Premissas Macro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IGPM 7,75% 4,45% 4,24% 4,15% 4,08% 4,08% 4,08%

IPCA 4,17% 4,13% 4,03% 3,91% 3,83% 3,83% 3,83%

PIB 1,53% 2,57% 2,62% 2,60% 2,59% 2,59% 2,59%

SELIC 6,55% 7,45% 8,19% 8,24% 8,23% 8,23% 8,23%



Estritamente Confidencial 49

Descrição das Premissas (cont.)

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Item Item

Custos e Despesas

• Os custos e despesas incluem i) pessoal; ii) materiais de uso e consumo; iii) Serv. Terceiros; iv) Ocupação; v) Utilidades e Serviços 
e; vii) outros custos e despesas.

• Em sua maioria, os custos e despesas foram projetados conforme representatividade em relação a receita ao longo do período 
projetivo.

• O custo com Materiais de uso e consumo é o mais significativo, representando cerca de 48% da receita líquida em 2019. Para o 
período projetivo, consideramos um ganho de 10,0 p.p. até 2024.

• O custo com Pessoal também é relevante e representa cerca de 28,0% da receita líquida em 2019. Somado aos outros custos com 
férias, 13º salário, benefícios, INSS e FGTS, passa a representar 35,9% da receita líquida.

• Os ganhos de eficiência considerados foram concentrados no material de uso e consumo, com ganho de 10,0 p.p. ao longo do 
período projetivo.

Receita Líquida

• A C.M.D. apresentou Receita Bruta realizada em 2018 de aproximadamente R$ 3,6 milhões. Ao longo do período projetivo, 
consideramos uma receita bruta de R$ 3,8 milhões para 2019, evoluindo conforme crescimento médio anual de 5,7% segundo 
IPCA acrescido de uma fração do PIB.

• Com isso, a receita bruta alcança em 2024 cerca de R$ 5,0 milhões.

• O total de deduções historicamente representou aproximadamente 15,8% da receita bruta. Mantivemos este mesmo patamar ao 
longo do período projetivo. O

• A Receita Líquida projetada para 2019 foi R$ 3,2 milhões, alcançando cerca de R$ 4,2 milhões em 2024, representando um CAGR 
de 5,7%, representando basicamente a inflação média do período acrescido de uma fração do PIB.

CAPEX

• Consideramos a partir de 2019 um saldo de CAPEX necessário para a manutenção do negócio, representando cerca de 3% do 
valor da receita líquida.

• Para o exercício de rentabilidade futura, não foi considerado CAPEX de expansão e como premissa implícita, o CAPEX atual 
suporta o crescimento da receita verificado no período.

Capital de Giro

• Para as Aplicações, foram consideradas como contas de ativo o i) contas a receber; ii) estoques; iii) impostos a recuperar; iv) 
adiantamentos e; v) despesas antecipadas. Para as Fontes, as contas de passivo que foram consideradas são i) fornecedores; ii) 
obrigações sociais; iii) obrigações tributárias; iv) obrigações trabalhistas e; v) outros valores.

• A variação da necessidade de capital de giro representou na média 5% da receita líquida.
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Evolução da Receita Líquida (R$ MM)

Evolução dos Custos (R$ MM)

3,0 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2

-0,2%
9,0% 6,7% 6,0% 5,4% 4,9%

4,3%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Receita Líquida Cresc Rec. Líq. vs. Ano Anterior

3,5
4,3

3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1

117,4%

143,0%

95,3% 90,8% 86,3% 81,7% 77,2%
72,7%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Custos Totais % Receita Líq.
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

EBITDA (R$ MM)

Evolução do Capex e Capital de Giro (R$ MM)

-0,5

0,2
0,3

0,5
0,7

0,9
1,2

-17,4%

-43,0%

4,7%
9,2%

13,7%
18,3%

22,8%
27,3%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBITDA Mg. EBITDA

62,8

103,6 109,9 115,8 121,4 126,7

167,6

207,3

183,1

154,4

121,4 126,7
1,9%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

CAPEX Capital de Giro Capex - % Receita Líq.
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Demonstração do Resultado do Exercício

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira 
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

DRE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Receita Bruta 3.453,2 3.588,3 3.847,1 4.103,0 4.348,7 4.582,9 4.805,9 5.014,8 115,9% 120,7% 118,8% 118,8% 118,8% 118,8% 118,8% 118,8%

Deduçoes (474,9) (616,2) (607,8) (648,2) (687,0) (724,0) (759,2) (792,2) -15,9% -20,7% -18,8% -18,8% -18,8% -18,8% -18,8% -18,8%

Receita Líquida 2.978,3 2.972,1 3.239,4 3.454,8 3.661,7 3.858,9 4.046,7 4.222,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Despesas Operacionais (3.497) (4.251) (3.087) (3.136) (3.158) (3.154) (3.125) (3.070) -117,4% -143,0% -95,3% -90,8% -86,3% -81,7% -77,2% -72,7%

Material de Uso e Consumo (1.785) (2.246) (1.555) (1.589) (1.611) (1.621) (1.619) (1.605) -59,9% -75,6% -48,0% -46,0% -44,0% -42,0% -40,0% -38,0%

Salários e Ordenados (1.049) (1.009) (907) (888) (857) (814) (761) (697) -35,2% -33,9% -28,0% -25,7% -23,4% -21,1% -18,8% -16,5%

13o Salário (78) (73) (82) (87) (92) (96) (101) (104) -2,6% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%

Férias (31) (101) (65) (62) (59) (55) (50) (44) -1,0% -3,4% -2,0% -1,8% -1,6% -1,4% -1,2% -1,0%

Encargos Sociais (101) (99) (109) (116) (122) (129) (135) (141) -3,4% -3,3% -3,4% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3%

Retirada Pro Labore (150) (101) (110) (117) (124) (130) (137) (143) -5,0% -3,4% -3,4% -3,4% -3,4% -3,4% -3,4% -3,4%

Serviços Prestados p/ Terceiros (208) (451) (162) (173) (183) (193) (202) (211) -7,0% -15,2% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Outras Despesas (96) (171) (97) (104) (110) (116) (121) (127) -3,2% -5,7% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0%

EBITDA (519) (1.279) 153 319 503 705 921 1.152 -17,4% -43,0% 4,7% 9,2% 13,7% 18,3% 22,8% 27,3%

Mg. EBITDA -17,4% -43,0% 4,7% 9,2% 13,7% 18,3% 22,8% 27,3%
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Cálculo do Fluxo de Caixa Descontado para a Firma (FCFF)

FCFF 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBITDA 98,8 318,9 503,3 704,6 921,5 1.152,1

CAPEX (62,8) (103,6) (109,9) (115,8) (121,4) (126,7)

∆ Necessidade K Giro (167,6) (207,3) (183,1) (154,4) (121,4) (126,7)

CAPEX -3% -3% -3% -3% -3% -3%

∆ Necessidade K Giro -8% -6% -5% -4% -3% -3%

Fluxo de Caixa Livre para a Firma (131,6) 8,0 210,4 434,4 678,7 898,8

EBITDA to Cash -133,1% 2,5% 41,8% 61,7% 73,7% 78,0%

WACC 20,6%

g 3,8%

Período 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 

VP FCFF (124) 6 141 241 312 342

Sum of VP FCFF 918,1 [a]

Perpetuidade 5.550,9

VP Perpetuidade 2.113,7 [b]

EV ('000) 3.031,8 [a] + [b] = [c]

Dívida Líquida (182,6) [d]

Equity Value 2.849,2 [c] + [d] = [e]

EV / EBITDA -2,4 x 19,8 x 9,5 x 6,0 x 4,3 x 3,3 x 2,6 x



Estritamente Confidencial 54

Contatos

B2R | Capital
Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil

Bruno Jucá
21 4041 4411
21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410
21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

www.b2rcapital.com.br



Estritamente Confidencial



Laudo de Avaliação - ITULAB

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco)

(o Laudo de Avaliação se inicia na página seguinte)



Estritamente Confidencial 1

Diagnósticos da América S.A. 

Purchase Price Allocation
Unibio - Laboratório em Análises Clínicas Ltda.

Confidencial

Finanças Corporativas

Novembro 2019



Estritamente Confidencial

Considerações
Purchase Price Allocation (PPA)

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos de alocação do preço pago na aquisição de 100% das quotas da Unibio - Laboratório em Análises
Clínicas Ltda., afim de atender às determinações do pronunciamento técnico CPC15 (Combinação de Negócios), estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida
proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.
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Prezados Senhor,

Nos termos da proposta, datada de 04/06/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados à alocação do preço pago (“PPA”) da aquisição da totalidade das quotas do Unibio - Laboratório em Análises Clínicas
Ltda. (“Unibio” ou “Adquirida” ou “Target”) pela Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “V.Sas” ou “Cliente”), cujo Relatório encontre-se anexo.

A alocação do preço pago tem a finalidade de atender às determinações do pronunciamento técnico CPC 15 R1 (Combinação de Negócios).

Agradecemos por esta oportunidade de servir à Dasa.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
13 de novembro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. Diagnósticos da América S.A.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação



Estritamente Confidencial 7

2. Introdução e Objetivo



Estritamente Confidencial

Dasa| PPA Unibio
Introdução e Objetivo

8

Fonte: Dasa / Unibio

Adquirente

• DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações, construída de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434,
Alphaville Industrial, CEP 06455-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob nº 61.486.650/0001-83, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.172.507, ora representada de acordo com seu estatuto social;

Alienante

• Willian Roberto Campos, brasileiro, solteiro, biomédico, portador da cédula de identidade RG nº 46.045.655-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número 381.158.178-30, residente e
domiciliado na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214.;

• Ana Clara Campos, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 43.688.299-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número 323.397.928-27, residente e
domiciliado na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214.

Adquirida

• Unibio - Laboratório em Análises Clínicas Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Fernando de Barros nº 1045, Centro, na Cidade de Capivari, Estado de São Paulo, CEP
13.360-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.565.285/0001-97.
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A Dasa

• A Diagnósticos da América S.A. “Controladora” e em conjunto com suas controladas
“Grupo DASA” ou “Companhia”, está sediada na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, é uma sociedade anônima de capital aberto com o seu registro concedido pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), código de negociação DASA3, em 5 de
novembro de 2004 para negociação dos seus valores mobiliários no mercado de bolsa.

• Atuando com análises clínicas, diagnóstico por imagem e molecular, e medicina
genômica por meio de uma rede de grande capilaridade, suas marcas são referências
em saúde em suas regiões de atuação, por todo o Brasil.

• Em 2018, a Dasa apresentou receita líquida consolidada de R$ 3,9 bilhões, crescimento
de cerca de 16% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 38% em relação ao
mesmo período, alcançando R$ 185,3 milhões.

A Transação

• Em 9 de maio de 2019, a Dasa adquiriu 100% do capital votante total do Unibio com
preço total pago na transação de R$ 2,7 milhões, dos quais 59,42% à vista em dinheiro
e o restante pago em 3 parcelas iguais pagas em 12, 24 e 36 meses, que serão retidas
como garantia para ajuste de preço.

• A Dasa teve por objetivo expandir suas operações em outras atividades relacionadas
e/ou utilizadas para auxílio de diagnostico em medicina.

Objetivos

Avaliação Econômico-Financeira

• O objetivo do trabalho contemplou a realização de uma avaliação econômico-financeira
da Unibio e suas investidas para fins de rentabilidade futura.

Purchase Price Allocation (PPA)

• Execução de procedimentos de Purchase Price Allocation da Unibio, incluindo:

❖ Estimativa do valor dos ativos intangíveis da Unibio; e

❖ Mais valia do ativos imobilizados adquiridos e relacionados na página 31.

❖ Para as demais contas consideramos o balanço de abertura em IFRS, enviado
pela Dasa.

• Vale ressaltar que o trabalho não incluía estimativa do valor justo das contingências.
Para estes itens, nos baseamos nas informações disponibilizadas pela Dasa.

• Importante mencionar que a conclusão não poderá ser usado para qualquer outro fim
além do definido na Proposta.

Fonte: Dasa / Unibio
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Avaliação Econômico-Financeira

• Análise dos orçamentos de curto e longo prazo da Adquirida;

• Entrevistas com a Administração da Dasa para ampliar e verificar nosso entendimento
da operação e das perspectivas futuras da Adquirida;

• Discussão com a Administração da Dasa sobre as premissas a serem utilizadas no
modelo de projeção de resultados;

• Análise de dados mercadológicos em poder da Administração da Dasa assim como
dados disponíveis em entidades independentes, quando existentes;

• Coleta externa de informações, visando melhorar a compreensão do ambiente
operacional em que a Adquirida está inserida e identificar quais os principais fatores
determinantes de sua performance;

• Elaboração de um modelo de avaliação econômico-financeira;

• Cálculo de taxa de desconto apropriada para o negócio; e

• Discussões com a Administração da Dasa sobre a consistência dos critérios utilizados na
avaliação.

Purchase Price Allocation (PPA)

• Discussão com a Administração da Dasa e seus auditores para confirmar se as contas de
ativo e passivo da Adquirida estão registradas a valor justo no balanço patrimonial na
data de aquisição (ou na data mais próxima disponível).

• Estimativa do valor justo dos ativos e passivos tangíveis que não estiverem registrados
a valor justo no balanço patrimonial, exceto contingências e ativo fixo. Com relação a
tais itens, tomamos como base as informações disponibilizadas pela Administração da
Dasa.

• Identificação de ativos intangíveis relevantes da Adquirida e análise das metodologias
de avaliação aplicáveis de acordo com os CPC 04 (Ativo Intangível) e CPC 15.

• Discussões com seus auditores independentes para acordar os ativos identificados e as
metodologias de avaliação.

• Estimativa de valor justo dos ativos intangíveis identificados de acordo com a
metodologia pré-acordada em discussões com seus auditores.

• Análise dos ajustes de valor justo nos impostos fiscais diferidos, de acordo com o CPC
32 (Tributos sobre o Lucro).

• Reconciliação entre as taxas WARA (Weighted Average Return on Assets), e WACC
(Weighted Average Cost of Capital).

Dasa| PPA Unibio
Escopo
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• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a
confiança, com expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade,
completude, suficiência e integralidade dos dados que foram fornecidos ou discutidos,
de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física de quaisquer ativos,
deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos e passivos
da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos,
sócios e colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas
ou referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de
mercado, estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou
apresentados neste Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa à B2R Capital pode afetar os
resultados deste Relatório. A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de
atualização, revisão ou emenda do Relatório, como resultado da divulgação de
qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou
totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente
alcançados ou verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa
podem diferir daqueles nas projeções, e essas diferenças podem ser significativas,
podendo resultar de vários fatores, incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas
condições de mercado. A B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade
relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam
sua opinião, de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou
viabilidade de qualquer projeção ou das premissas em que estas se basearam.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos,
premissas e demais termos e condições constantes deste Relatório e de nossa
Proposta, realizada para fornecer informações de uso interno e exclusivo da Dasa. A
B2R Capital não se responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.
Caso a Dasa divulgue o resultado dos trabalhos, a B2R Capital ficará isenta de quaisquer
responsabilidades oriundas direta ou indiretamente da referida divulgação.

• O objetivo dos trabalhos dos quais resultou o Relatório, conforme descrito na Proposta,
consistiu na realização, pela B2R Capital, de avaliação econômica da Empresa e
alocação do preço pago na data base de 09 de maio de 2019.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a
dados, projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito
na Proposta), utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela
Dasa e em discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a
B2R Capital não se responsabilizou por verificar de modo independente qualquer
informação disponível publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente
Relatório. A B2R Capital não expressa parecer sobre a fidedignidade da apresentação
das informações mencionadas, e determina que quaisquer erros, alterações ou
modificações nessas informações poderiam afetar significativamente as verificações da
B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise
sempre que necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não
constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras
informações a nós apresentadas pela Dasa, não devendo ser considerado como tal.
Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância de cada item, portanto, ativos,
direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de análise detalhada. A B2R
Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às informações
apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência e,
portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R
Capital.

Dasa| PPA Unibio
Escopo
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Limitação de Escopo (cont.)

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou
emite uma opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas
projeções financeiras da Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à
probabilidade de que qualquer valor projetado efetivamente se realize, visto que
muitas vezes os eventos previstos poderão não se aperfeiçoar em razão de diversos
fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando, portanto, variações
relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras
venham a se aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R
Capital não pode garantir que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos
inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente
disponibilizadas à B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista
independente da B2R Capital, no momento da realização dos trabalhos e de acordo
com as circunstâncias da realização dos trabalhos, que não contemplou o atendimento
a interesses pessoais ou específicos. Nestes termos, o resultado de análises que
venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes do resultado de nossas
análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R
Capital sob orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos
elementos que caracterizam o material objetivado, por sua natureza, demandam
atuação subjetiva para que os trabalhos possam ser levados a termo, o que também
torna possível que, caso a mesma análise seja realizada por outros profissionais, estes
manifestem pontos de vista divergentes do manifestado pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de
Prestação de Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado,
copiado, publicado ou de qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído
ou referido no todo ou em parte em qualquer documento sem prévio consentimento
da B2R Capital.

Dasa| PPA Unibio
Escopo
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Valor da Aquisição

• O preço total pago na transação de R$ 2,7 milhões, foi ajustado durante a negociação,
principalmente pelo montante de dívida liquida. No quadro abaixo, podemos ver o
racional do preço pago com uma breve descrição de cada item:

Descrição – Racional do Preço Pago

a. O Enterprise Value foi utilizado como preço base da transação, esse valor foi
suportado por um modelo financeiro elaborado pela B2R Capital, conforme capítulo 8
deste relatório.

b. Conforme consta no contrato de compra e venda valor, o Preço de Compra foi
ajustado por um montante de dívida líquida.

c. Conforme consta na cláusula 3.1 do contrato de compra e venda de 09.05.2019, esse é
o valor da contraprestação pela aquisição das quotas.

d. O montante referente a primeira parcela, foi pago à vista aos vendedores.

e. O valor retido será pago em três parcelas anuais e será corrigido pela variação de
100% do CDI.

Fonte: Dasa / Unibio

Dasa| PPA Unibio
Sumário de Resultados

Racional do Preço Pago

R$ '000 Closing

Enterprise Value (a) 3.000,0 

Total 3.000,0 

Ajuste de preço

Dívida Líquida Estimada (b) 316 

Total 316 

Equity Value (c) = (a) - (b) 2.683,8 

Composição de preço pago

Parcela à Vista (d) 1.594,6

Parcela I (12 meses) (e) 363,1

Parcela II (24 meses) (f) 363,1

Parcela III (36 meses) (g) 363,1

Valor Pago (f) = (d) + (e) 2.683,8 
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Valor do Ágio

• Em 9 de maio de 2019, a Dasa adquiriu 100% das quotas da Unibio com preço total pago
na transação de R$ 2,6 milhões.

• Considerando a combinação de negócios, segue abaixo tabela com o detalhamento do
ágio total gerado na aquisição da Unibio:

Fonte: Dasa / Unibio

Dasa| PPA Unibio
Sumário de Resultados

Unibio - Alocação do Preço Pago

R$

Valor a ser alocado

Valor à vista [a] 1.594.588,09

Valor Parcelado [b] 1.089.176,17

Total Pago [a] + [b] 2.683.764,26 

PL Antes dos Ajustes [c] 1.554.647

Valor a ser alocado [d] = [a] + [b] - [c] 1.129.117

Ajustes de Ativos intangíveis 

Carteira de Clientes 178.353,33 

Marca 571.592,90 

Total de ajustes de Ativos intangíveis [f] 749.946,23 

Valor do Ágio [g] = [d] - [e] - [f] 379.170,72
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Balanço Patrimonial Ajustado

• Apresentamos discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação total transferida com a alocação do preço pago por 100% da Empresa:

Dasa| PPA Unibio
Sumário de Resultados

Fonte: Dasa / Unibio

Ativo 30/04/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo Passivo 30/04/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo

RS'000

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 23.484 - 23.484 Fornecedores 119.520 - 119.520 

Contas a receber de clientes 274.845 - 274.845 Impostos e contribuições a recolher 60.776 - 60.776 

Outros créditos 2.009.755 - 2.009.755 Salários, encargos sociais e férias a pagar 86.310 - 86.310 

Impostos parcelados 318.743 - 318.743 

Outras contas a pagar 174.052 - 174.052 

Total do Ativo Circulante 2.308.085 - 2.308.085 Total do Passivo Circulante 759.401 - 759.401 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado 5.963 - 5.963 Capital social 30.000 1.129 31.129 

Intangível (Ágio) - 379 379 Prejuízos acumulados 1.524.647 - 1.524.647 

Intangível (Carteira de Clientes) - 178 178 

Intangível (Marca) - 572 572 

Total do Ativo Não Circulante 5.963 1.129 7.092 Total do Patrimônio Líquido 1.554.647 1.129 1.555.776 

Total do Ativo 2.314.048 1.129 2.315.177 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.314.048 1.129 2.315.177 
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WARA

• As taxas de remuneração dos ativos contributórios foram calculados com base na
metodologia Weighted Average Return on Assets (WARA), sobre os ativos adquiridos,
pós impostos.

• Além de apresentar um resumo dos valores, o WARA fornece uma verificação sob a
forma de um cálculo de retorno ponderado, que emprega a taxa de retorno para cada
ativo e seus respectivos valores ajustados a mercado.

• O Retorno ponderado deve ser igual ou aproximado do WACC. A teoria é verificada
pelo fato de que a unidade operacional é considerada fundamentalmente equivalente
aos ativos combinados da empresa, e o custo de capital a ser determinado pela média
das taxas de retorno dos diversos tipos de ativos tangíveis e intangíveis da empresa.

• Analisamos a razoabilidade da referida alocação, com as conciliações entre as taxas
WARA e WACC apresentadas nas tabelas a seguir:

Dasa| PPA Unibio
Sumário de Resultados

WARA - Weighted Average Return on Assets

R$ '000 Fair Value Ret. on Assets Weight Average Rate

Capital de Giro 0 20,6% 0% 0,0%

Ativos Imobilizado 5.963 20,6% 94% 19,4%

Goodwill 379 20,0% 6% 1,2%

WARA 20,6%

WACC 20,6%

TIR 24,8%
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5. Ativos Intangíveis
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Relacionados com 
Mercado

Relacionados com Clientes Relacionados com Contratos Relacionados com 
Tecnologia

Relacionados com Arte

▪ Marcas;

▪ Certificações;

▪ Domínios de internet;

▪ Não competição.

▪ Pedido ou Produção já 
contratados;

▪ Lista de Clientes

▪ Contratos com clientes e 
relacionamento 
contratual com cliente;

▪ Relacionamento com 
clientes não contratuais.

▪ Contratos de aluguel;

▪ Permissão de construção;

▪ Acordos de franquias;

▪ Licenças de operação e 
transmissão;

▪ Contratos com empregados;

▪ Contratos de propaganda, 
construção, gerenciamento, 
serviços ou fornecimento;

▪ Contratos operacionais.

▪ Licença de software;

▪ Software próprio;

▪ Segredos do negócio 
(fórmulas, processos, 
receitas);

▪ Tecnologia patenteada;

▪ Tecnologia não 
patenteada.

▪ Composições e 
propagandas;

▪ Pinturas, fotografias;

▪ Material visual e 
audiovisual.

Identificado e Não Quantificado

Identificado e Quantificado

Dasa| PPA Unibio
Ativo Intangíveis 
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Potencial Ativo 
Intangível Ident. Identificado

Expectativa 
de valor

A ser 
avaliado

Discussão / Racional
Método de 
Avaliação

Marca  Alta 
▪ O direito de uso da Marca é garantido por força de lei e foi adquirida como parte

do processo de aquisição da Empresa. A Administração da Dasa considera alta a
expectativa de valor da Marca e entende que faz parte do case estratégico da
aquisição.

Income Approach
Relief from Royalty

Domínio de 

Internet
 Baixa X

▪ Nome de domínio na internet é um nome exclusivo usado para identificar um
endereço de internet específico. O registro de um nome de domínio cria uma
associação entre o nome e um determinado computador a internet para o
período previsto no registro. Esses registros são renováveis. Um nome de
domínio registrado adquirido em uma combinação de negócios atende ao
critério contratual-legal

n/a

Acordos de Não-

Concorrência
 Baixa X

▪ Embora o contrato de compra e venda contemple cláusulas de não-
concorrência, entendemos que a mesma foi mais um recurso jurídico
complementar de modo que este intangível não será avaliado. A Administração
da Dasa entende que não há probabilidade dos vendedores atuarem de modo
relevante no setor ou não respeitarem todos as obrigações pela cláusula no
respectivo acordo.

n/a

Lista de Clientes  Baixa X

▪ Lista de clientes consiste nas informações gerais dos clientes, tais como seus
nomes e demais informações contratuais. Uma lista de clientes pode ter a forma
de uma base de dados que inclui informações como o histórico de pedidos e
informações demográficas. Normalmente não surge de direitos legais ou
contratuais, contudo, são com frequência alugadas ou trocadas. Segunda a
Administração da Dasa, não trata-se de um ativo relevante e com isso, não será
quantificado.

n/a

Dasa| PPA Unibio
Ativo Intangíveis 
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Potencial Ativo 
Intangível Ident.

Identificado
Expectativa 

de valor
A ser 

avaliado
Discussão / Racional

Método de 
Avaliação

Relacionamento 
não contratual com 
clientes

 Alta 

▪ Conforme descrito em C3 da CPC 15, um relacionamento com cliente adquirido
em uma combinação de negócios que não surge de um contrato pode ser
identificável porque o relacionamento é separável. Transações de troca para
esse tipo de ativo ou de outra forma transferido um tipo particular de
relacionamento não contratual com clientes constitui evidência de que o
relacionamento é separável.

▪ A Administração entende que o relacionamento atual ou histórico identificado
na combinação de negócios representa garantia de relacionamento futuro que
seja significativo, portanto, o mesmo foi quantificado.

Income Approach
Excess Earnings 

Method

Licença de software  Baixa X

▪ Devido à natureza do negócio, a Empresa não detém nenhum software e/ou
tecnologia específica e/ou licenças que poderiam ser consideradas como
potenciais ativos intangíveis. Adicionalmente, conforme nos foi informado
pela Administração da Empresa, o Unibio não detém métodos, processos,
softwares ou qualquer outro aspecto de uso exclusivo que poderiam gerar um
diferencial em relação a qualquer outro participante ao mercado.

n/a

Força de Trabalho  Baixa 

▪ A Administração da Dasa entende que os custos com recrutamento e
treinamento dos funcionários de diferentes níveis não é significativo.
Adicionalmente, entende ainda que o período necessário para alcançar a
produtividade ideal é curto.

▪ Como não há outros ativos intangíveis sendo avaliados pelo métodos de
“excess earnings”, entendemos que não seja necessário avaliação deste ativo.

Cost Approach
Custo de Reposição

Passivos 
Contingentes  Baixa X

▪ Conforme a Administração da Dasa, não havia na data-base nenhum processo
no polo passivo do Unibio. Após confirmação dos advogados externos,
entendemos que não seja necessário atribuir qualquer valor para este ativo
intangível.

n/a

Dasa| PPA Unibio
Ativo Intangíveis 
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Reconhecimento

• O direito de uso de marca registrada é considerado um ativo intangível relacionado ao
marketing, que é classificado como um ativo utilizado na publicidade e identificação de
produtos e serviços.

• O direito de usar a marca Unibio é garantido por lei e esta marca foi adquirida como
parte do processo de aquisição da empresa.

Abordagem usada na avaliação

• Para avaliar o direito de uso da Marca, utilizamos a Abordagem de Renda e o Relief
from Royalties Method, devido à possibilidade de calcular o valor dos royalties que
teoricamente seriam pagos se esta Marca fosse licenciada.

Premissas

• Para mensurar esse ativo intangível, pesquisamos royalties no mercado , ou seja, uma
porcentagem média do lucro líquido cobrado por empresas comparáveis no
licenciamento do uso de suas Marcas. Tendo estabelecido esse benchmark, calculamos
o valor dos royalties a serem pagos com base nas receitas projetadas líquidas de
imposto de renda. Como esses valores foram baseados no fluxo de recebimentos de
royalties futuros, foi necessário ajustar o valor em questão pela aplicação de uma taxa
de desconto previamente calculada.

• A avaliação deste ativo intangível foi baseada nas receitas projetadas da Unibio de
acordo com as premissas da avaliação econômico-financeira da Companhia, preparada
pela B2R Capital, a fim de justificar o preço pago.

Taxa de royalties

• A taxa de royalty utilizada foi uma média histórica das taxas utilizadas para o calculo da
Marca nas ultimas aquisições da Dasa, pois entendemos que essa abordagem é a
melhor forma para o cálculo do valor de marca da Unibio.

• Como resultado, obtivemos uma taxa média de 4,5% do lucro líquido para o

licenciamento de uma marca.

Taxa de desconto

• Para descontar os fluxos de caixa resultantes utilizamos uma taxa de 22,6% que
corresponde à nossa taxa de desconto (detalhada no próximo capítulo), mais um
spread de 2%.

Vida Útil

• Consideramos a Marca com vida útil definida de 30 anos.

Valor estimado

• Como resultado, o valor da carteira da marca Unibio foi estimado em R$ 572 ml.

Dasa| PPA Unibio
Marca
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Sumário de resultado

• Apresentamos abaixo as projeções relativas à avaliação da marca Unibio.

Dasa| PPA Unibio
Marca

Marca

R$'000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Receita Bruta 2.268 3.741 3.965 4.178 4.381 4.572 4.747 4.929 5.118 5.314 5.517 5.728 5.948 6.176 6.412 6.658 6.913 7.177 7.452 7.738 8.034 8.342 8.661 8.993 9.337 9.695 10.066 10.452 10.852 11.268

Deduçoes (393) (649) (688) (725) (760) (793) (824) (855) (888) (922) (957) (994) (1.032) (1.071) (1.112) (1.155) (1.199) (1.245) (1.293) (1.342) (1.394) (1.447) (1.503) (1.560) (1.620) (1.682) (1.747) (1.813) (1.883) (1.955)

-17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17% -17%

Receita Líquida 1.874 3.092 3.277 3.453 3.621 3.779 3.923 4.074 4.230 4.392 4.560 4.734 4.916 5.104 5.300 5.503 5.713 5.932 6.159 6.395 6.640 6.894 7.159 7.433 7.717 8.013 8.320 8.639 8.969 9.313

Royalties 4,5%

Relief from Royalties (pre-
taxes) 84 139 147 155 163 170 177 183 190 198 205 213 221 230 238 248 257 267 277 288 299 310 322 334 347 361 374 389 404 419 

Tax 34,0% (29) (47) (50) (53) (55) (58) (60) (62) (65) (67) (70) (72) (75) (78) (81) (84) (87) (91) (94) (98) (102) (105) (110) (114) (118) (123) (127) (132) (137) (142)

Relief from Royalties (post taxes) 56 92 97 103 108 112 117 121 126 130 135 141 146 152 157 163 170 176 183 190 197 205 213 221 229 238 247 257 266 277

WACC 20,6%

Spread 2,0%

Adopted 
WACC - Brand 22,6%

Discount Period 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 6,15 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15 22,15 23,15 24,15 25,15 26,15 27,15 28,15 29,15

Discount Rate 0,94 0,79 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Discount Cash Flow 52 73 63 54 46 39 33 28 24 20 17 14 12 10 9 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Sum of PV DCF 540 

TAB 
Factor 1,06

Marca 572 
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Reconhecimento

• De acordo com o CPC-15, as relações que uma empresa mantém com seus clientes por
meio de um contrato formal ou relacionamentos recorrentes são consideradas um
ativo intangível, pois geram um benefício econômico para a empresa e podem ser
controladas por meios legais ou contratuais.

• O CPC 15 exige que esses ativos intangíveis sejam reconhecidos separadamente do
ágio, mesmo que as cláusulas contratuais de confidencialidade ou outras disposições
proíbam a venda ou a transferência desses contratos e/ou relacionamentos
separadamente da entidade adquirida.

• Um relacionamento entre uma entidade e seus clientes existe se (a) a entidade tiver
informações sobre o cliente e tiver contato regular com o cliente; e (b) o cliente é capaz
de fazer contato direto com a entidade. Relacionamentos com clientes podem resultar
de contratos (como contratos de fornecimento e contratos de serviços) ou através de
outros meios não contratuais, como contatos regulares com o cliente feitos por
vendedores ou representantes de serviço ou através de compras regulares.

• Unibio tem relações históricas e recorrentes com vários clientes. Assim, realizamos

uma avaliação do portfólio de clientes da Unibio.

Abordagem usada na avaliação

• Para avaliar o relacionamento com os clientes, utilizamos a Abordagem de Renda no
Método de Ganhos Múltiplos em Períodos, devido à possibilidade de atribuir o fluxo de

caixa gerado diretamente ao ativo identificado.

Abordagem usada na avaliação (continuação)

• Considerando que, uma vez que a empresa não retém 100% de sua carteira de clientes
por um longo período de tempo, os fluxos de caixa projetados devem ser multiplicados
por um fator de taxa de cancelamentos para refletir que a receita líquida atribuída à
carteira de clientes existente será reduzida. percentagem do rendimento total das
empresas ao longo do tempo.

• A carteira de clientes foi projetada com base em uma taxa de churn que reflete a
retenção de clientes ao longo do tempo.

Dasa| PPA Unibio
Relacionamento não contratual com clientes
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Premissas

Receitas projetadas e fluxos de caixa operacionais

• Para o cálculo da carteira de clientes, foram utilizadas todas as receitas da Unibio.

• Para a carteira de clientes existente, analisamos as taxas de retenção e as
características comportamentais para determinar a taxa de churn. Para estimar a taxa
de cancelamentos, usamos dados históricos de retenção de um determinado período.
Com base em nossos cálculos e informações fornecidas pela Administração da Dasa, a
perda anual de clientes foi estimada em aproximadamente 25,0%.

• Então, consideramos os impostos aplicáveis ao lucro operacional

• Ao calcular o valor de cada intangível, os ativos contribuintes ou “Encargos de Capital
de Ativos Contributivos” são deduzidos, conforme aplicável. Isso é feito de modo a
calcular o custo de oportunidade de adquirir e manter certos ativos que contribuem
para que os ativos intangíveis tenham um valor. Os custos desses ativos foram
calculados em conjunto, uma vez que esses ativos contribuem para as atividades da
empresa como um todo.

Custo de ativos contribuintes

• No caso de valoração do ativo intangível “Relacionamento não contratual com clientes”
foram considerados os seguintes ativos contribuintes e seus respectivos custos de
oportunidade:

o Capital de Giro Líquido: 7% a.a.;

o Imobilizado: 20,6% a.a.;

o Marca: 20,6% a.a.

Taxa de desconto

• Para descontar os fluxos de caixa resultantes utilizamos uma taxa de 22,6% que
corresponde à nossa taxa de desconto (detalhada no próximo capítulo).

Vida Útil

• Estimamos a vida útil da carteira de clientes em aproximadamente 6 anos.

Valor estimado

• Como resultado do cálculo acima, o valor da carteira de clientes da Unibio foi estimado
em R$ 178,4 mil.

Dasa| PPA Unibio
Relacionamento não contratual com clientes
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Dasa| PPA Unibio
Relacionamento não contratual com clientes

Carteira de Clientes

R$'000 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06

Receita Líquida Inicial 0 2.899 3.019 3.140 3.263 3.388

Receita Líquida Final 1.874 3.019 3.140 3.263 3.388 3.518

Receita Líquida 1.874 2.959 3.079 3.202 3.325 3.453

% YoY 57,9% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8%

Churn Rate 25,0% 100% 84% 59% 34% 9% 0% 0%

Média entre períodos 91,9% 71,3% 46,3% 21,3% 4,4% 0,0%

Receita Líquida - Ajustada 1.723 2.111 1.427 683 147 0

EBIT 122,7 241,7 225,2 137,4 35,9 0,0

% of Net Revenues 7,1% 11,5% 15,8% 20,1% 24,4% 28,8%

Lucro Líquido 81 160 149 91 24 0

% of EBITDA ("EBITDA to Cash") 4,3% 5,4% 4,8% 2,8% 0,7% 0,0%

Contributory Assets Charges (CAC) (83) (101) (68) (32) (7) -

Fluxo de Caixa Livre - Carteira de Clientes -2 58 80 58 17 0

Receita Líquida Ajustada 1.723 2.111 1.427 683 147 0

EBITDA Ajustado 123 242 225 137 36 0

Fluxo de Caixa Ajustado 5 140 157 105 29 0

Fluxo de Caixa Livre - Carteira de Clientes (2) 58 80 58 17 0

WACC 20,6%

Discout Period 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 

Discount Rate 0,94 0,81 0,67 0,55 0,46 0,38

Net Present Discount Cash Flow (2) 47 54 32 8 0

∑ of DCF 139 

TAB factor 1,28

Carteira de Clientes 178 
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Dasa| PPA Unibio
Relacionamento não contratual com clientes

Cost of Contributory Assets

R$ Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06

Capital de Giro

Saldo Inicial 232 382 567 731 869 978 

Variação 150 185 164 138 109 113 

Saldo Final 232 382 567 731 869 978 1.091 

Ativo Imobilizado

Saldo Inicial 6 6 6 6 6 6 

Variação - - - - - -

Saldo Final 6 6 6 6 6 6 6 

Marca

Saldo Inicial 572 560 542 524 506 489 

Variação (11) (19) (18) (17) (17) (16)

Saldo Final 572 560 542 524 506 489 473 

Capital Charge

Capital de Giro 307 475 649 800 924 1.035

CAC (%) 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Working Capital Charge [a] 21 33 45 56 65 72

Ativo Imobilizado 6 6 6 6 6 6

CAC (%) 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6%

Fixed Assets Charge [b] 1 1 1 1 1 1

Marca 566 551 533 515 498 481

CAC (%) 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6%

Fixed Assets Charge [b] 117 114 110 106 103 99

Capital Charge [d] = [a] + [b] + [c] 140 148 157 164 169 173

Receita líquida - Total [e] 2.899 3.092 3.277 3.453 3.621 3.779 

Receita líquida - Carteira de Clientes [f] 1.723 2.111 1.427 683 147 -

% [g] = [f] / [e] 59% 68% 44% 20% 4% 0%

Capital Charge Proportional [d] * [g] 83 101 68 32 7 0
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6. Ativos Tangíveis
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Ativos Imobilizado

• Com base nas informações de balanço patrimonial recebidas e em discussões com a Administração da Dasa, concluímos, devido às sua natureza e saldo, que eventuais ajustes a valor
justo são nulos ou imateriais.

Dasa| PPA Unibio
Ativo Imobilizado
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7. Conclusão
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Conclusão

• Apresentamos a seguir a alocação do preço pago pelo Unibio, considerando a combinação de negócios, de acordo com o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos:

Dasa| PPA Unibio
Conclusão

Fonte: Dasa / Unibio

Ativo 30/04/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo Passivo 30/04/2019 Ajustes CPC15 Valor Justo

RS'000

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 23.484 - 23.484 Fornecedores 119.520 - 119.520 

Contas a receber de clientes 274.845 - 274.845 Impostos e contribuições a recolher 60.776 - 60.776 

Outros créditos 2.009.755 - 2.009.755 Salários, encargos sociais e férias a pagar 86.310 - 86.310 

Impostos parcelados 318.743 - 318.743 

Outras contas a pagar 174.052 - 174.052 

Total do Ativo Circulante 2.308.085 - 2.308.085 Total do Passivo Circulante 759.401 - 759.401 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado 5.963 - 5.963 Capital social 30.000 1.129 31.129 

Intangível (Ágio) - 379 379 Prejuízos acumulados 1.524.647 - 1.524.647 

Intangível (Carteira de Clientes) - 178 178 

Intangível (Marca) - 572 572 

Total do Ativo Não Circulante 5.963 1.129 7.092 Total do Patrimônio Líquido 1.554.647 1.129 1.555.776 

Total do Ativo 2.314.048 1.129 2.315.177 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.314.048 1.129 2.315.177 
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8. Anexos
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8. Anexos
Anexo I - Combinação de Negócios
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Realizando um PPA, considerando as normas contábeis

• De acordo com os termos do CPC 15R1 (correspondente à norma internacional do
IFRS3), combinação de negócios é o resultado da junção de empresas ou atividades
empresariais separadas em uma única empresa, onde o adquirente obtêm controle
sobre a empresa adquirida.

• O CPC15R1 exige que a alocação do valor da transação seja feita com base no valor
justo dos ativos e passivos da empresa, na data da aquisição. A data de aquisição é
definida como a data em que o adquirente assume o controle da Empresa.

Estabelecendo os custos da transação

• O custo de uma combinação de negócios é o valor justo total pago pelos ativos de uma
empresa, o que inclui os gastos com advogados e assessoria em geral e o pagamento
adiciona ao valor presente na data da aquisição.

Alocação dos custos

• As normas do CPC15 R1 exigem que o custo total da aquisição seja alocado, não só para
o bem adquirido, mas para os ativos e passivos individuais que compõem a empresa
como um todo. A parcela do custo da aquisição é atribuída a cada ativo ou passivo
individual adquirido, com base nos eu valor justo.

• Antes de alocar o custo da aquisição, a empresa deve identificar todos os ativos e
passivos, incluindo ativos intangíveis que atendem aos critérios de reconhecimento,
mencionados a seguir.

• O excedente remanescente após a alocação do valor pago a todos os ativos e passivos
tangíveis e intangíveis identificados, será registrado com o goodwill.

• Em alguns casos, o montante atribuído aos ativos adquiridos e passivos assumidos irá
ultrapassar o valor pago pela Empresa adquirida. Nestes casos, o excesso deve ser
atribuído como uma redução proporcional dos montantes que de outra forma teria
sido atribuído a todos os ativos adquiridos, com exceção de:

▪ Alguns ativos financeiros;
▪ Bens a serem eliminados por venda;
▪ Ativos Fiscais Diferidos;
▪ Ativos relacionados com pensões ou outros planos de benefícios pós

aposentadoria, e
▪ Quaisquer outros ativos correntes (circulante).

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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Identificação e reconhecimento de ativos intangíveis

• Os ativos intangíveis são definidos como ativos não monetários identificáveis sem
substância física. Para que um ativo intangível seja identificável, os seguintes critérios,
conforme normas IAS38 e CPC4 (Ativos Intangíveis) devem ser atendidos:

• O ativo intangível deve ser separável, ou seja, capaz de ser separado ou
segregado da Empresa e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado,
seja individualmente ou em conjunto com um contrato relacionado, ativo ou
passivo; ou

• O ativo intangível deve resultar de direitos contratuais ou outros direitos
legais, independentemente de esses direitos serem transferíveis ou
separados da entidade ou de outros direitos e obrigações.

• A fim de satisfazer os outros critérios da definição, a empresa precisa ter controle total
sobre o ativo intangível adquirido e esperar receber benefícios econômicos futuros que
fluem deste ativo.

• Uma vez que os critérios de reconhecimento foram satisfeitos, as normas IFRS exigem
que todos os ativos intangíveis reconhecidos devem ser avaliados ao seu valor justo.

Conceito de valor justo

• Embora não haja uma definição universalmente aceita para valor justo, esta premissa é
amplamente interpretada como a intenção do comprador em uma aquisição
contabilizada pelo seu valor de utilidade. Valor Justo pode ser considerado como o
valor justo de um ativo em relação ao mercado.

• De acordo com a definição do CPC15R1, valor justo de um ativo é o valor pelo qual um
ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e
independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação da
transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

• Considerando que a avaliação dos ativos é uma preocupação constante, estes ativos
foram avaliados sob a premissa de valor justo de mercado em uso contínuo. Valor Justo
de mercado, me uso contínuo, reflete o uso continuado do ativo em conexão com
todos os outros ativos.

• Esta premissa de valor justo de mercado não se destina a representar o montante que
poderia ser realizado a partir de uma disposição fragmentária do ativo ou de qualquer
outra utilização dos ativos.

Vida útil

• Para os ativos intangíveis identificados, dentro dos critérios de reconhecimento de
acordo com as normas do CPC, uma avaliação da sua vida útil precisa ser realizada.

• Este é um passo necessário para determinar o valor do ativo e também tem um
impacto sobre o tratamento contábil dos ativos (bens de vida útil por tempo
indeterminado não serão amortizados, em vez disso, será analisado um teste de
Impairment em cada data de relato, enquanto bens de vida útil definida serão
amortizados durante suas vidas úteis).

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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• Apesar de um certo julgamento ser exigido quando da determinação da vida útil dos
ativos, o CPC4(IAS38), oferece algumas orientações, por exemplo, que devem ser
consideradas:

- Expectativa de uso do ativo pela entidade;

- Obsolescência técnica, tecnológica, comercial, entre outros;

- Expectativa de vida útil de um outro ativo similar ao ativo intangível;

- Provisões legais, regulamentares ou contratuais que podem determinar a vida útil de 
um ativo; e

- Efeitos da obsolescência, demanda, concorrência e outros fatores econômicos.

Ativos a passivos fiscais diferidos

• Nos termos do CPC32 (correspondente à norma IAS12–Tributos sobre o lucro), os ativos
e passivos fiscais diferidos devem ser relacionados aos valores aos quais foram
inicialmente reconhecidos, posteriormente, ajustados pelas variações de diferenças
temporárias, entre outros.

• É inerente ao reconhecimento de um ativo ou passivo diferido, que a empresa
recupere ou liquide a quantia escriturada desse ativo ou passivo. Se é provável que a
recuperação ou liquidação acarretarão pagamentos futuros de impostos maiores ou
menores, o CPC32 exige que a empresa reconheça o passivo ou ativo, com algumas
exceções.

• Quando o valor contábil difere da base tributável de um ativo ou um passivo, um
imposto diferido ativo ou passivo deve ser gerado.

• Com a reavaliação de algumas rubricas do balanço de pagamentos, o valor contábil é o
valor justo reavaliado, enquanto a base do imposto é o custo original, dando origem a
diferenças temporárias tributáveis ou dedutíveis.

Anexo I – Combinação de Negócios
CPC 15 – Combinação de Negócios
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8. Anexos
Anexo II – Metodologia de Avaliação
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• Analisar o setor da indústria e o modelo

de negócio;

• Coletar e analisar informações sobre o

desempenho histórico da empresa

• Identificar potenciais ativos intangíveis

Identificação

• Selecionar o método de avaliação:

a. Market approach

b. Income approach

c. Cost approach

• Estimar o valor dos intangíveis

• Analisar e estimar a vida útil e
amortização dos ativos intangíveis

Análise e Cálculo

• Analisar a coerência com a

informação fornecida;

• Discutir os resultados com o cliente;

• Concluir análises e relatório.

Relatório

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Procedimentos Básicos



Estritamente Confidencial 40

- Modelo de Negócio

- Licenças e Direitos   
existentes

- Drivers de Valor

Análise

Há benefícios 
econômicos 

futuros?

Há fundamento legal ou 
contratual para obtenção 

dos benefícios

É possível separá-los?

Há controle 
sobre os 

recursos?

Os benefícios econômicos 
futuros podem ser reconhecidos 

de modo confiável e 
independente?

Estima-se o valor 
dos ativos 
intangíveis

A vida útil econômica é 
definida?

Goodwill

Ativos Intangíveis

Não Amortiza
Amortiza pela 

vida útil 
econômica

Não Sim

Sim

Não
Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Critério de Reconhecimento
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Hierarquia dos Critérios de Avaliação

Há operações similares disponíveis no 
mercado?

Há geração de caixa dos ativos intangíveis?

Market 
Approach

Income 
Approach

Cost Approach

Não

Sim

Não

Sim

Abordagem

Abordagem Orientada pelo 
Mercado

Abordagem Orientada pela 
Renda

Métodos

Custo de Reprodução

Abordagem Orientada pelo 
Custo

Preços de Mercado em um mercado ativo

Transações Comparáveis

Relief From Royalties

Incremental Cash Flow

Multi-period Excess Earnings

Custo de Reposição

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Aplicações das Abordagens e Critérios
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Método de 
avaliação

Descrição

Market approach

▪ A abordagem pelo mercado estima o valor justo mediante a comparação de transações recentes compreendendo ativos semelhantes. As informações
disponíveis são ajustadas com base nas características dos ativos que se busca avaliar e então são aplicadas para se avaliar o ativo intangível.

▪ Na abordagem pelo mercado, vários fatores são considerados pelo avaliador. No entanto, o mercado não valoriza necessariamente o valor da
contribuição específica de um ativo intangível para o valor de uma empresa em operação. A abordagem pelo mercado reflete as percepções,
condições e transações passadas, sobre as quais dificilmente se conhecem todos os detalhes necessários. Ademais, os preços de vendas ou de
mercado dos ativos intangíveis são raramente disponíveis. Isto se deve ao fato de que ativos intangíveis normalmente são transferidos apenas como
parte de um negócio, e não em uma transação isolada. Uma comparação entre ativos intangíveis é difícil e, portanto, uma abordagem de mercado é
raramente factível, porque os ativos intangíveis são, normalmente, únicos para uma empresa.

Income approach

▪ A abordagem pela renda estima o valor justo dos fluxos de caixa futuros que o ativo intangível irá gerar durante a sua vida útil remanescente. A
aplicação desta abordagem compreende a projeção de fluxos de caixa que os ativos intangíveis gerarão, baseados em atuais expectativas e
suposições sobre condições futuras. Vale ressaltar, entretanto, que os benefícios sinérgicos ou estratégicos superiores àqueles realizados por
participantes regulares de mercado (“Market Participants”) devem ser retirados dos fluxos de caixa projetados. Depois, esses fluxos de caixa gerados
pelo ativo devem ser trazidos à valor presente, descontando-os com a taxa adequada. A taxa de desconto reflete o valor do dinheiro no tempo e os
riscos associados à geração de caixa no futuro e ao ativo intangível.

▪ A abordagem pela receita pode ainda ser distinguida pela maneira como os fluxos de caixa gerados pelo ativo intangível são calculados. Os métodos
mais importantes são:

o Método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos;
o Método dos royalties evitados; e
o Método do fluxo de caixa incremental.
o Método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos

▪ O método de rentabilidade excedente em períodos múltiplos considera que os fluxos de caixa são calculados baseados em uma previsão detalhada
das entradas e saídas de caixa, e encargos pro forma referentes a retornos econômicos relacionados aos ativos tangíveis e intangíveis empregados. As
entradas e saídas de caixa são, em geral, decorrentes de informações financeiras projetadas fornecidas pela administração.

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Métodos de Avaliação - Fundamentos
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Método de 
avaliação

Descrição

Income approach 

(Continuação)

▪ Uma vez que ativos intangíveis normalmente geram fluxos de caixa apenas quando estão combinados com outros ativos tangíveis ou intangíveis, 
pagamentos pro forma para esses ativos contribuintes são levados em consideração para a estimativa dos respectivos fluxos de caixa líquidos. Os 
encargos com os retornos econômicos são computados baseados nos ativos utilizados pelo ativo intangível. Os fluxos de caixa líquidos resultantes 
são os rendimentos excedentes em períodos múltiplos.

▪ Os encargos sobre os ativos contribuintes refletem o custo de um teórico arrendamento desses ativos, de um terceiro independente, que seriam 
alocados para contribuir com a geração de caixa do ativo intangível. As taxas aplicadas levam em conta uma taxa de remuneração para o ativo (uso e 
desgaste) e do retorno sobre o ativo (juros razoáveis sobre o capital investido). Aplica-se ainda encargos relacionados à força de trabalho contratada, 
embora essa força de trabalho não possa ser reconhecida como um ativo independente do goodwill.

Cost approach

▪ A abordagem pelo custo estima o valor de um ativo baseando-se no custo atual de aquisição ou substituição desse ativo. A abordagem do custo 
reflete a ideia de que o valor justo de um ativo não deve ultrapassar o custo para se obter um substituto do ativo, com recursos e funcionalidades 
comparáveis. No entanto, deve-se observar que pode haver muito pouca equivalência entre o custo incorrido e o valor justo de um ativo intangível.

Anexo II – Metodologia da Avaliação
Métodos de Avaliação - Fundamentos



Estritamente Confidencial 44

8. Anexos
Anexo III – Taxa de Desconto
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Anexo III – Taxa de Desconto
Cálculo do WACC
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O WACC foi calculado pela combinação do custo de capital próprio (Ke) e do custo de capital de terceiros (Kd) estimado para a CSV

• Yield do US T-Bond 10 Anos relativo aos últimos 24 meses.
1

• Spread entre o retorno do S&P-500 e o retorno dos títulos de longo
prazo do governo americano de 1926 a 2017 (Duff & Phelps 2019).

2

• Risco Brasil (média últimos 24 meses para JPMorgan Brazil EMBI+).
3

• Beta desalavancado médio entre os setores de Healthcare Support
Services conforme Damodaran ajustado pela alavancagem alvo.

4

• Custo de dívida: na

6

• Estrutura de capital conforme demonstrações financeiras.
7

• Diferencial da inflação com base CPI-US, divulgada pelo Federal Reserve 
e do pelo IPCA, divulgada pelo BACEN.

8

Custo de 
Capital 
Próprio 

(Ke)

Custo da 
Dívida 

(Kd)

Taxa Livre de Risco
[Rf]

Prêmio de Risco de 
Mercado (Rm)

Prêmio de Risco 
país (CRP)

Beta Alavancado 
(Beta)

Custo de Dívida 
antes do imposto

Ke = Rf + (B * Rm) + CRP

Kd = Kda * (1 – T)

Custo do Equity
USD (Ke)

2,6%

5%

2,7%

0,74

18,6%

Impostos 
(T)

Custo da Dívida 
após Impostos

(Kd)
na

0%

7%

D / (D+E) = 0%

E / (D+E) = 100%

WACC 
(R$ Nominal)

Diferencial de 
Inflação

(D * Kd) + (E * Ke)

20,6%

1,7%

1

2

3

4

6

8

7

7

Custo do Equity
BRL (Ke)

16,2%

Prêmio de 
tamanho

8,3%5

• Prêmio de tamanho - Metodologia Duff & Phelps 2019 – Decile 10b.
5
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8. Anexos
Anexo IV – Avaliação econômico-financeira



Estritamente Confidencial

Anexo IV – Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado
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Receita Bruta

Receita Líquida

Lucro Bruto

EBIT

=

(-)

(-)

(-)

(-)

=

=

(=)

Premissas 
Operacionais

Despesas Totais

Depreciação

EBITDA

Custos Totais

Deduções

Fluxo de Caixa Livre 
para a Firma

Valor Presente do 
Fluxo de Caixa

Valor Presente da 
Perpetuidade

Enterprise Value

Equity Value

WACC

Dívida Líquida (-)

EBIT

NOPAT

(-)

(-)

(+)

(+/-)

(=)

(=)

Fluxo de Caixa Livre 
para a Firma

(=)

Fluxo de Caixa 
Livre da Firma

Impostos

Depreciação

∆ Nec. Capital Giro

Capital Expenditure

Outros Ajustes (-)
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Descrição das Premissas

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Item Item

Metodologia

Fluxo de Caixa Descontado

• Os fluxos de caixa livre futuros são descontados pelo (WACC) para o cálculo do seu valor presente;

• Assume que os fluxos são gerados ao longo do ano (“mid-year convention”);

• Valor da perpetuidade calculado pelo Método de Gordon;

• A projeção dos fluxos de caixa foi calculada com base nas premissas fornecidas pela Administração das Investidas;

• WACC estimado em R$ nominais

Moeda • Reais (R$) em termos nominais

Data-base • 09 de maio de 2019

Período projetivo • 10 de maio de 2019 até 31 de dezembro de 2024

Premissas Macroeconômicas

Inflação
• Foram consideradas as projeção disponibilizadas pelo BACEN para o período entre 2018 e 2024

Premissas Macro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IGPM 7,75% 4,45% 4,24% 4,15% 4,08% 4,08% 4,08%

IPCA 4,17% 4,13% 4,03% 3,91% 3,83% 3,83% 3,83%

PIB 1,53% 2,57% 2,62% 2,60% 2,59% 2,59% 2,59%

SELIC 6,55% 7,45% 8,19% 8,24% 8,23% 8,23% 8,23%
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Descrição das Premissas (cont.)

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Item Item

Custos e Despesas

• Os custos e despesas incluem i) pessoal; ii) materiais de uso e consumo; iii) Serv. Terceiros; iv) Ocupação; v) Utilidades e Serviços 
e; vii) outros custos e despesas.

• Em sua maioria, os custos e despesas foram projetados conforme representatividade em relação a receita ao longo do período 
projetivo.

• O custo com Materiais de uso e consumo é o mais significativo, representando cerca de 50% da receita líquida em 2019. Para o 
período projetivo, consideramos um ganho de 9,0 p.p. até 2024.

• O custo com Pessoal também é relevante e representa cerca de 35,2% da receita líquida em 2019. Somado aos outros custos com 
férias, 13º salário, benefícios, INSS e FGTS, passa a representar 42,0% da receita líquida.

• Os ganhos de eficiência considerados foram concentrados no material de uso e consumo, com ganho de 9,0 p.p. ao longo do 
período projetivo.

Receita Líquida

• A Unibio apresentou Receita Bruta realizada em 2018 de aproximadamente R$ 3,2 milhões. Ao longo do período projetivo, 
consideramos uma receita bruta de R$ 3,5 milhões para 2019, evoluindo conforme crescimento médio anual de 5,7% segundo 
IPCA acrescido de uma fração do PIB.

• Com isso, a receita bruta alcança em 2024 cerca de R$ 4,6 milhões.

• O total de deduções historicamente representou aproximadamente 17,3% da receita bruta. Mantivemos este mesmo patamar ao 
longo do período projetivo. O

• A Receita Líquida projetada para 2019 foi R$ 2,9 milhões, alcançando cerca de R$ 3,8 milhões em 2024, representando um CAGR 
de 5,7%, representando basicamente a inflação média do período acrescido de uma fração do PIB.

CAPEX

• Consideramos a partir de 2019 um saldo de CAPEX necessário para a manutenção do negócio, representando cerca de 3% do 
valor da receita líquida.

• Para o exercício de rentabilidade futura, não foi considerado CAPEX de expansão e como premissa implícita, o CAPEX atual 
suporta o crescimento da receita verificado no período.

Capital de Giro

• Para as Aplicações, foram consideradas como contas de ativo o i) contas a receber; ii) estoques; iii) impostos a recuperar; iv) 
adiantamentos e; v) despesas antecipadas. Para as Fontes, as contas de passivo que foram consideradas são i) fornecedores; ii) 
obrigações sociais; iii) obrigações tributárias; iv) obrigações trabalhistas e; v) outros valores.

• Avariação da necessidade de capital de giro representou na média 5% da receita líquida.
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Evolução da Receita Líquida (R$ MM)

Evolução dos Custos (R$ MM)

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8

6,9% 6,9% 6,6% 6,0% 5,4% 4,9%
4,3%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Receita Líquida Cresc Rec. Líq. vs. Ano Anterior

2,8
3,2

2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7

109,2%
119,3%

92,9% 88,5% 84,2% 79,9% 75,6%
71,2%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Custos e Despesas Totais % Receita Líq.
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

EBITDA (R$ MM)

Evolução do Capex e Capital de Giro (R$ MM)

-0,2

-0,5

0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1

-9,2%

-19,3%

7,1%
11,5%

15,8%
20,1%

24,4%
28,8%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBITDA Mg. EBITDA

56,2

92,7 98,3 103,6 108,6 113,4

149,9

185,5
163,8

138,1

108,6 113,4

0,0%

1,9%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

CAPEX Capital de Giro Capex - % Receita Líq.
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Demonstração do Resultado do Exercício

Anexo IV - Avaliação econômico-financeira 
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

DRE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Receita Bruta 3.023,2 3.271,3 3.507,3 3.740,5 3.964,6 4.178,1 4.381,4 4.571,9 119,3% 120,7% 121,0% 121,0% 121,0% 121,0% 121,0% 121,0%

Deduçoes (488,4) (560,6) (608,5) (649,0) (687,9) (724,9) (760,2) (793,2) -19,3% -20,7% -21,0% -21,0% -21,0% -21,0% -21,0% -21,0%

Receita Líquida 2.534,8 2.710,7 2.898,8 3.091,6 3.276,7 3.453,2 3.621,2 3.778,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Despesas Operacionais (2.768) (3.235) (2.692) (2.738) (2.760) (2.759) (2.736) (2.692) -109,2% -119,3% -92,9% -88,5% -84,2% -79,9% -75,6% -71,2%

Material de Uso e Consumo (1.662) (1.411) (1.449) (1.490) (1.520) (1.540) (1.550) (1.549) -65,6% -52,1% -50,0% -48,2% -46,4% -44,6% -42,8% -41,0%

Salários e Ordenados (557) (955) (637) (633) (622) (604) (579) (548) -22,0% -35,2% -22,0% -20,5% -19,0% -17,5% -16,0% -14,5%

13o Salário (41) (61) (56) (57) (59) (60) (60) (61) -1,6% -2,2% -1,9% -1,9% -1,8% -1,7% -1,7% -1,6%

Férias (31) (43) (41) (43) (44) (45) (46) (46) -1,2% -1,6% -1,4% -1,4% -1,3% -1,3% -1,3% -1,2%

Encargos Sociais (60) (80) (77) (80) (83) (86) (88) (90) -2,4% -2,9% -2,7% -2,6% -2,5% -2,5% -2,4% -2,4%

Retirada Pro Labore (150) (101) (140) (142) (143) (143) (142) (140) -5,9% -3,7% -4,8% -4,6% -4,4% -4,1% -3,9% -3,7%

Serviços Prestados p/ Terceiros (69) (49) (66) (68) (69) (69) (69) (69) -2,7% -1,8% -2,3% -2,2% -2,1% -2,0% -1,9% -1,8%

Outras Despesas (198) (534) (226) (224) (219) (211) (201) (189) -7,8% -19,7% -7,8% -7,2% -6,7% -6,1% -5,6% -5,0%

EBITDA (233) (524) 206 354 517 694 885 1.087 -9,2% -19,3% 7,1% 11,5% 15,8% 20,1% 24,4% 28,8%
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Anexo IV - Avaliação econômico-financeira
Estrutura do Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

Cálculo do Fluxo de Caixa Descontado para a Firma (FCFF)
FCFF 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBITDA 133,5 354,0 517,1 694,4 885,0 1.087,1

CAPEX (56,2) (92,7) (98,3) (103,6) (108,6) (113,4)

∆ Necessidade K Giro (149,9) (185,5) (163,8) (138,1) (108,6) (113,4)

CAPEX -3% -3% -3% -3% -3% -3%

∆ Necessidade K Giro -8% -6% -5% -4% -3% -3%

Fluxo de Caixa Livre para a Firma (72,7) 75,8 255,0 452,7 667,7 860,4

EBITDA to Cash -54,5% 21,4% 49,3% 65,2% 75,4% 79,1%

WACC 20,6%

g 3,8%

Período 0,32 1,15 2,15 3,15 4,15 5,15 

VP FCFF (68) 61 170 251 307 328

Sum of VP FCFF 1.048,4 [a]

Perpetuidade 5.313,6

VP Perpetuidade 2.023,3 [b]

EV ('000) 3.071,8 [a] + [b] = [c]

Dívida Líquida (316,2) [d]

Caixa Bruto 0

Dívida Bruta 0

Ajustes 0

Equity Value 2.755,5 [c] + [d] = [e]

EV / EBITDA -5,9 x 14,9 x 8,7 x 5,9 x 4,4 x 3,5 x 2,8 x
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Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Administração”)

Av. Juruá, Nº 434 – Alphaville Industrial – São Paulo – SP – CEP: 06455-010

Conforme solicitação de V. Sa., a Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda. (doravante denominada “Crowe”) apresenta o laudo de avaliação (“Laudo”)

contendo a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) no contexto da transação de aquisição de 100% das ações

da Ruggeri & Piva Ltda. (“Ruggeri”), Maringá Medicina Nuclear Ltda. (“Maringá”), Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda.

(“São Camilo”) e Aliança Biotecnologia Ltda. (“Aliança”) (“Transação”) (doravante denominadas em conjunto “Grupo São Camilo” ou “Grupo de Empresas”),

em 19 de dezembro de 2018.

A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), efetuamos as analises de representatividade do investimento (inciso I) e do

preço médio da cota (inciso II), sendo que os resultado destas analises estão apresentadas neste Laudo.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com a Diagnósticos da América S.A. e a atenção dispensada pelos seus colaboradores em apoio a execução

dos nossos trabalhos.

Atenciosamente,

São Paulo, 31 de outubro de 2019

Marcelo Tommasi

Sócio - Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda

Av. Paulista, 2313 – 9º andar – Bela Vista - São Paulo – SP – CEP 01311-300
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Introdução
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Introdução

Objetivo

O objetivo dos serviços prestados pela Crowe foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (“LSA”) com respeito à

aquisição do Grupo São Camilo pela DASA.

Escopo do trabalho

O desenvolvimento do trabalho incluiu:

▪ Levantamento de dados do Grupo São Camilo, informações e análises da Administração prévias ao fechamento da Transação;

▪ Conferencias com a Administração para entendimentos de certos aspectos do Grupo São Camilo e da Transação;

▪ Levantamento de dados do ambiente de negócios e macroeconômicos na data da transação para fins de avaliação econômico financeira;

▪ Elaboração do modelo de avaliação financeira com intuito de subsidiar a análise dos quesitos previstos no artigo 256 da LSA;

▪ Compilação e análise dos dados fornecidos a respeito do Grupo São Camilo e aplicação dos procedimentos previstos no artigo 256 da LSA.

As análises apresentadas neste Laudo foram desenvolvidas por profissionais da Crowe com informações fornecidas pela Administração da DASA e do

Grupo São Camilo e por fontes de terceiros públicas ou privadas.

A avaliação aqui apresentada tomou como base a posição patrimonial do Grupo São Camilo na sua data-base, e as informações obtidas anteriormente à

data de emissão desta. Como o trabalho visa a refletir as perspectivas das partes envolvidas à época da Transação, eventos subsequentes entre a data-

base e a data de elaboração desta avaliação não foram considerados em nossa projeções, em especial sinergias capturadas na integração do Grupo São

Camilo com a DASA.

Arcabouço do artigo 256 da Lei 6.404/76

Os procedimentos dispostos no Artigo 256 da Lei 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, preveem os limites para o qual a Compradora deverá convocar seus

acionistas para deliberar sobre uma aquisição. A texto do artigo em questão observa que:

“A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, dependerá de deliberação da assembleia-geral da compradora,

especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) Cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

b) Valor do patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183 , § 1º); e

c) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2

(dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.
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Introdução

Arcabouço do artigo 256 da Lei 6.404/76 (continuação)

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia

autorização da assembleia–geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os elementos necessários à

deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da

assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do art.137, observado o disposto

em seu inciso II. (redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).”

Adicionalmente, foram considerados os conteúdos dos artigo 183, 187, 247, 248 e 254 para fins de determinação dos parâmetros de consulta a

Assembleia-Geral da DASA em virtude da aquisição do Grupo São Camilo.
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Introdução

Limitação de responsabilidade

As análises contidas neste Laudo, em especial as projeções utilizadas na avaliação do item (c) do inciso II, estão baseadas em previsões fundamentadas

em premissas operacionais e financeiras estimadas pela Crowe com base em informações obtidas junto a Administração da DASA e do Grupo São Camilo.

Entretanto, estas previsões estão sujeitas a incertezas, decorrentes de diversos fatores mercadológicos e técnicos, que estão fora do controle da Crowe,

tais como (mas não limitando-se a estes): (i) dinâmica de oferta e demanda na cadeia produtos e serviços oferecidos pelo Grupo São Camilo; (ii) mudanças

regulatórias, tributárias e de politica econômica do Governo Brasileiro; (iii) alterações nas condições macroeconômicas, e outros fatores inerentes ao

negócio do Grupo São Camilo. A ocorrência de fatos divergentes em relação as premissas adotadas nas previsões financeiras utilizadas em nossa

avaliação podem impactar, de forma relevante, os resultados de nossa avaliação, conforme expressos neste material. Desta forma, a Crowe não presta

qualquer representação ou garantia em relação a tais previsões. Este documento é necessariamente baseado nas condições econômicas, financeiras,

mercadológicas, técnicas, entre outras condições, vigentes na data de sua elaboração.

A Crowe não emite uma opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas neste trabalho, assim como não emite opinião quanto à

probabilidade de que qualquer valor projetado efetivamente se realize. Qualquer aconselhamento, opinião ou recomendação emitida por nós, em relação

aos serviços realizados, não deverá ser considerado como uma garantia da determinação ou previsão de eventos ou circunstâncias futuras.

Ressalta-se que é da natureza de modelos financeiros de avaliação que toda e qualquer premissa altera o valor obtido para a empresa ou negócio que está

sendo avaliado. Tais possibilidades não constituem vício da avaliação e são reconhecidos pelo mercado como parte da natureza do processo de avaliação

de uma empresa. Dessa forma, é impossível para a Crowe, na condição de avaliador, se responsabilizar ou ser responsabilizada por eventuais

divergências entre os resultados futuros projetados e aqueles efetivamente verificados a posterior, em virtude de variações nas condições de mercado e de

negócio da empresa avaliada.

É importante ressaltar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria nas informações fornecidas para a realização desta avaliação. Neste sentido, ao

executar os seus trabalhos, a Crowe não expressa nenhum parecer formal ou qualquer forma de garantia em relação às demonstrações financeiras.

A Crowe não tem responsabilidade de atualizar este Laudo para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base. Nenhuma investigação foi

efetuada sobre os títulos de propriedade do Grupo São Camilo, nem verificações da existência de ônus ou gravames.

Nenhum dos sócios ou profissionais da equipe Crowe que participou no desenvolvimento e elaboração deste trabalho tem qualquer interesse financeiro na

DASA ou no Grupo São Camilo, caracterizando desta forma a sua independência. Os honorários estimados para execução deste trabalho não foram

baseados, e tampouco tem qualquer relação, com os resultados apresentados neste Laudo.

Este Laudo, as suas estimativas/expectativas, bem como as conclusões apresentadas é para uso exclusivo da DASA. Este Laudo não poderá ser

distribuído em partes. Qualquer usuário deste Laudo deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, bem como a situação macroeconômica

do Brasil e do Mercado que a Transação estava inserida.
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Contexto da Transação
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Perfil

O Grupo São Camilo é um conjunto de empresas de exames laboratoriais

com sua sede localizada na cidade de Maringá – PR, que são é composto

pelas seguintes empresas:

• Ruggeri & Piva Ltda.;

• Maringá Medicina Nuclear Ltda.;

• Laboratório de Anatomia Patológica Citopatologia São Camilo Ltda.;

• Aliança Biotecnologia Ltda.

O Grupo São Camilo possui atualmente cerca de 400 profissionais, dos

quais 50 profissionais são médicos, bioquímicos, biólogos, dentre outras

formações.

Atualmente conta com 10 unidades de atendimento na cidade de Maringá e

possui acordo com os principais convênios e empresas do país.

Serviços

O Grupo São Camilo realiza exames de Diagnóstico por Imagem,

Anatomia Patológica, Citologia, Imuno-histoquímica, dentre outros.

Os principais exames oferecidos pela companhia são:

Principais convênios atendidos:

• Cintilografia

• Densitometria Óssea

• RAIOS-X

• Ressonância Magnética Diagnóstica

• Tomografia Computadorizada Diagnóstica

• Infectologia

• Distúrbios Genéticos

• Oncologia

• Perfis Genéticos

• Ultrassonografia

Perfil do Grupo São Camilo
Panorama geral

Matriz - Maringá

R. Santos Dumont, 3430 - Zona 01, Maringá - PR,

87013-050
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Conforme informações disponibilizadas pela administração da DASA, abaixo apresentamos o quadro de participação em número de cotas dos sócios do

Grupo São Camilo na data da Transação:

Perfil do Grupo São Camilo
Estrutura Societária

Cotista Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

Ademar Lucas Junior - 966.797 - -

Antonio Fiel Cruz Junior 32.400 2.022.987 - -

Elaine Mika Kamikawa - 102.797 - -

Izabella Maia Ruggeri 5.394 - - -

João Marcelo Moraes Falavigna - 2.022.797 - -

João Pedro Jock Piva 32.400 - 248.056 -

Karen Izumi Takeda De Sá 32.400 - - -

Karina Maia Ruggeri Donida 21.612 - 124.028 -

Lai Pon Meng - 1.015.028 - -

Léo Sérgio Maia Ruggeri 5.394 486.797 124.028 -

Léo Sérgio Ruggeri - 2.022.797 2.232.500 435.900

Sérgio Piva - 960.000 2.232.500 435.900

Valério Américo Balani 32.400 - - -

Total de cotas 162.000 9.600.000 4.961.112 871.800

Fonte: DASA
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As informações financeiras das empresas do Grupo São Camilo foram analisadas com objetivo de compreender os seus indicadores financeiros

individuais e o comportamento da sua estrutura de receitas, custos e despesas. A seguir, apresentamos um sumário das informações financeiras

fornecidas para nossa análise para cada empresa do Grupo São Camilo.

Contexto financeiro do Grupo São Camilo

Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 502 557 586

Ativo Circulante 128 152 306

Caixa e bancos 78 63 56

Reserva de Caixa (1) 48 17

Contas a receber 39 30 171

Outros ativos circulantes 12 11 62

Ativo Não Circulante 374 406 280

Intangível 10 12 10

Imobilizado 702 812 819

( - ) Depreciação acumulada (338) (418) (505)

( - ) Ajuste de Inventário - - (44)

Passivo 502 557 586

Passivo Circulante 439 746 841

Empréstimos e Financiamentos - - 308

Fornecedores/Outras contas a pagar 285 391 168

Obrigações trabalhistas 75 178 176

Obrigações tributárias 79 94 33

Outras Obrigações - 84 156

Passivo Não Circulante - 131 -

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - 131 -

Patrimônio Líquido 63 (320) (256)

Capital Social 7 7 162

( - ) Ajuste de Inventário - - (44)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 56 (327) (373)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 3.877 3.718 3.716

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (220) (226) (368)

(=) Receita Liquida 3.657 3.491 3.348

(-) Custo do Serviços Prestados (896) (921) (843)

(=) Margem Bruta 2.761 2.571 2.505

(-) Despesas Operacionais (2.446) (2.662) (2.558)

Despesas com Pessoal (1.247) (1.494) (1.405)

Despesas Gerais (1.179) (1.131) (1.099)

Despesas Tributárias (20) (37) (54)

(=) EBITDA 315 (92) (53)

(-) Depreciação (76) (82) (89)

(=) EBIT 239 (174) (141)

(+/-) Resultado Financeiro (20) (17) (88)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais 24 49 181

(=) EBT 243 (141) (48)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (251) (242) -

(=) Resultado líquido (8) (383) (48)

Empresa: Aliança
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 9.800 10.363 8.659

Ativo Circulante 3.219 3.465 4.272

Caixa e bancos 906 662 200

Reserva de Caixa

Contas a receber 134 239 2.000

Outros ativos circulantes 2.179 2.563 2.072

Ativo Não Circulante 6.581 6.898 4.387

Intangível 46 33 19

Imobilizado 12.513 14.131 14.031

( - ) Depreciação acumulada (5.977) (7.265) (8.429)

( - ) Ajuste de Inventário - - (1.234)

Passivo 9.800 10.363 8.659

Passivo Circulante 5.175 4.678 2.854

Empréstimos e Financiamentos 169 841 517

Fornecedores/Outras contas a pagar 336 692 981

Obrigações trabalhistas 266 671 879

Obrigações tributárias 57 73 89

Outras Obrigações 4.347 2.400 388

Passivo Não Circulante 2.602 2.243 2.033

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 2.602 2.243 2.033

Patrimônio Líquido 2.023 3.442 3.772

Capital Social 5.370 7.700 9.600

( - ) Ajuste de Inventário - - (1.234)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (3.347) (4.258) (4.594)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 16.308 18.321 21.197

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (750) (846) (1.197)

(=) Receita Liquida 15.558 17.475 20.000

(-) Custo do Serviços Prestados (1.624) (2.240) (2.158)

(=) Margem Bruta 13.934 15.235 17.841

(-) Despesas Operacionais (12.579) (14.987) (17.315)

Despesas com Pessoal (4.463) (5.790) (6.425)

Despesas Gerais (8.068) (9.148) (10.831)

Despesas Tributárias (48) (48) (59)

(=) EBITDA 1.355 248 527

(-) Depreciação (1.386) (1.301) (1.467)

(=) EBIT (31) (1.052) (940)

(+/-) Resultado Financeiro (177) (62) (264)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais 32 209 1.104

(=) EBT (175) (905) (101)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - (6) -

(=) Resultado líquido (175) (911) (101)

Empresa: Maringá

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 6.754 4.859 4.011

Ativo Circulante 6.015 3.820 3.252

Caixa e bancos 759 774 765

Reserva de Caixa (412) (635) 6

Contas a receber 3.541 2.830 1.483

Outros ativos circulantes 2.128 851 999

Ativo Não Circulante 739 1.040 758

Intangível 4 3 3

Imobilizado 2.258 2.742 2.776

( - ) Depreciação acumulada (1.523) (1.706) (1.899)

( - ) Ajuste Inventário - - (121)

Passivo 6.754 4.859 4.011

Passivo Circulante 3.498 5.111 4.642

Empréstimos e Financiamentos 234 629 -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.696 2.871 2.874

Obrigações trabalhistas 1.171 1.411 1.643

Obrigações tributárias 397 200 125

Passivo Não Circulante - - 8.800

Provisão Contingências - - 8.800

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - -

Receita Diferida - - -

Patrimônio Líquido 3.255 (252) (9.432)

Capital Social 3.250 3.250 4.961

( - ) Ajuste Inventário - - (121)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 5 (3.502) (14.271)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 37.962 38.698 38.232

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (1.762) (1.822) (2.160)

(=) Receita Liquida 36.200 36.877 36.072

(-) Custo do Serviços Prestados (11.596) (12.835) (11.869)

(=) Margem Bruta 24.605 24.041 24.202

(-) Despesas Operacionais (21.756) (25.404) (24.436)

Despesas com Pessoal (7.916) (9.798) (10.411)

Despesas Gerais (13.616) (15.392) (13.870)

Despesas Tributárias (224) (215) (155)

(=) EBITDA 2.848 (1.363) (233)

(-) Depreciação (181) (183) (197)

(=) EBIT 2.667 (1.546) (430)

(+/-) Resultado Financeiro 22 139 38

(+/-) Outras rec/desp não operacionais (7) (315) (8.043)

(=) EBT 2.682 (1.721) (8.435)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.154) (1.229) (5)

(=) Resultado líquido 1.529 (2.950) (8.441)

Empresa: Ruggeri

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 1.248 1.117 1.016

Ativo Circulante 1.164 1.052 977

Caixa e bancos 95 82 83

Reserva de Caixa (58) 373 399

Contas a receber 92 30 265

Outros ativos circulantes 1.034 567 229

Ativo Não Circulante 84 65 39

Intangível - - -

Imobilizado 459 459 483

( - ) Depreciação acumulada (375) (394) (415)

( - ) Ajuste Inventário - - (29)

Passivo 1.248 1.117 1.016

Passivo Circulante 1.155 1.136 463

Empréstimos e Financiamentos 49 - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.025 1.067 233

Obrigações trabalhistas 67 52 188

Obrigações tributárias 15 17 41

Passivo Não Circulante - - -

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - -

Receita Diferida - - -

Patrimônio Líquido 93 (20) 553

Capital Social 50 50 872

( - ) Ajuste Inventário - - (29)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 43 (70) (289)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 4.746 4.099 4.146

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (218) (189) (233)

(=) Receita Liquida 4.528 3.910 3.912

(-) Custo do Serviços Prestados (364) (670) (746)

(=) Margem Bruta 4.164 3.239 3.166

(-) Despesas Operacionais (3.287) (2.782) (2.954)

Despesas com Pessoal (1.742) (1.273) (1.380)

Despesas Gerais (1.534) (1.496) (1.558)

Despesas Tributárias (12) (12) (15)

(=) EBITDA 876 458 212

(-) Depreciação (31) (19) (21)

(=) EBIT 846 439 191

(+/-) Resultado Financeiro (36) 4 11

(+/-) Outras rec/desp não operacionais (485) (448) (208)

(=) EBT 325 (5) (6)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (122) (107) (132)

(=) Resultado líquido 203 (112) (138)

Empresa: São Camilo

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Racional

Observamos que a DASA vem implementando, ao longo dos anos recentes, uma estratégia combinada de crescimento baseada em expansão orgânica e

por aquisições, em especial para o crescimento de sua cobertura geográfica. Desta forma, a DASA deve ter considerado diversos fatores para a realização

da Transação com o Grupo São Camilo, em especial (i) o posicionamento estratégico do Grupo São Camilo e sua presença geográfica na cidade de

Maringá, bem como (ii) sua infraestrutura e linha de serviços.

Preço da transação

Em 19 de Dezembro de 2018, a DASA adquiriu 100% do capital das empresas do Grupo São Camilo, junto a seus cotistas, conforme descrito na página 10

deste Laudo, conforme o Contrato de Compra e Venda de cotas e Outras Avenças (“Contrato”). A formalização do fechamento da operação foi

documentada no Contrato na mesma data.

O preço da Transação é de R$ 100.280.000,00 (Cem milhões, duzentos e oitenta mil reais), composto da seguinte forma:

▪ Pagamento à vista no valor de R$ 85.238.000,00 (Oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), na data de assinatura do contrato;

▪ O valor remanescente do Preço de Aquisição a ser pago em 6 (seis) parcelas anuais e consecutivas, as quais serão corrigidas pela variação do CDI,

desde a data de assinatura do contrato até a data de seu efetivo pagamento, sendo o valor das parcelas estabelecido da seguinte maneira:

• Parcela I: R$ 5.014.000,00 (Cinco milhões e quatorze mil reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2019;

• Parcela II: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2020;

• Parcela III: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2021;

• Parcela IV: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2022;

• Parcela V: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2023;

• Parcela VI: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2024.

Detalhes da Transação
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Conjuntura macroeconômica

Como parte de nossa análise, utilizamos indicadores macroeconômicos como componentes das projeções financeiras e cálculo da taxa de desconto

aplicada a avaliação econômico-financeira da Empresa. Abaixo segue o resumo dos indicadores utilizados:

Inflação Brasileira

A taxa de inflação adotada para a projeção de reajuste da receita foi o

IGP-M. Para os custos e despesas com salários, prestadores de serviços e

fornecedores de materiais foi o IPCA. O gráfico ao lado ilustra a trajetória

prevista para este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado

pelo Banco Central.

Taxa Selic

A taxa de juros adotada para a projeção do reajuste das parcelas do preço

de aquisição, conforme previsto no Contrato foi estimada com base na

projeção da taxa Selic. O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para

este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo Banco

Central.

Inflação Norte-americana

A taxa de inflação norte-americana adotada como componente do cálculo

da taxa de desconto foi a CPI. Utilizamos a trajetória prevista para este

indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo Federal

Reserve.

Risco Soberano (“Risco Brasil”)

A taxa de prêmio pelo Risco Brasil adotada como componente do cálculo

da taxa de desconto foi o índice EMBI+. Utilizamos a trajetória prevista

para este indicador, segundo informado pelo Banco JP Morgan.
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Procedimentos de avaliação do Artigo 256 da LSA
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Sumário de resultado da avaliação Artigo 256

De acordo com as informações fornecidas a respeito do Grupo São Camilo, efetuamos a avaliação dos quesitos constantes nos incisos I e II do artigo 

256 da LSA, conforme segue descrito no quadro resumo abaixo:

Descrição
Exigências 

avaliadas
Comentários Avaliado Aliança Maringá Ruggeri

São 

Camilo

Inciso I
Relevancia do 

investimento

O investimento é considerado não relevante, uma vez que o valor da

aquisição de cada uma das empresas e o valor conjunto do Grupo

São Camilo não ultrapassa os limites estabelecidos com relação ao

Patrimônio Líquido da DASA, de 10% e 15% respectivamente.

Sim
Não 

Relevante

Não 

Relevante

Não 

Relevante

Não 

Relevante

Inciso II

Item (a)

Cotação Média

das ações em 

bolsa

As empresas não possuem ações negociadas em bolsa ou em

balcão. Portanto, não é possível a mensuração deste requisito.
Não

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Item (b)

Valor do 

Patrimônio

Líquido a 

Mercado por 

cota

Para análise do Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por cota,

utilizou-se o Balanço Patrimonial das empresas do Grupo São Camilo

em 31 de Dezembro de 2018. Como resultado obtido identificamos

que o preço por cota pago pela DASA para cada uma das empresas

do Grupo São Camilo, ultrapassou os valores limites estabelecidos

por este quesito.

Sim Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou

Item (c)

Valor do Lucro 

Líquido por 

cota

Neste quesito, em todas as 4 empresas avaliadas, o preço pago por

cota pela DASA ultrapassou o valor de 1,5 vezes o lucro líquido por

cota.

Sim Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou
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Avaliação do Artigo 256 – inciso I

Inciso I - Relevância do investimento

O inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) trata que a compra por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil,

dependerá de deliberação da assembleia-geral da compradora, especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que “o preço de compra

constituir para a compradora, investimento relevante”. A definição de investimento relevante está prevista no artigo 247 da LSA, parágrafo único, e

observa que:

“Art.247 – Parágrafo Único. Considera-se relevante o investimento:

a) Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia

b) No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido

da companhia”

Desta forma, seguem descritos os cálculos efetuados para a definição da relevância do investimento:

Assim, de acordo a regra prevista no inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76 o investimento não é considerando relevante uma vez que o valor investido,

é inferior a 10% do Patrimônio Líquido do Comprador, individualmente por empresa, e inferior a 15% conjuntamente como Grupo.

Descrição Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

Valor da Aquisição 4.592 28.040 62.165 5.483

Patrimônio Líquido da 

DASA
3.321.417 3.321.417 3.321.417 3.321.417

% do investimento em 

relação ao PL DASA
0,14% 0,84% 1,87% 0,17%

Nº de cotas 162.000 9.600.000 4.961.112 871.800 

Preço pago por quota 28,35 2,92 12,53 6,29 

Valores em milhares de R$ 

100.280 

3.321.417 

Valor da Aquisição Patrimônio Líquido do DASA em 31/12/2018

Inciso I - Relevância do investimento – Grupo São Camilo

96,98%

3,02%

Valores em milhares de R$ 



© 2019 Crowe Global 2020

Inciso II – item (b) - Valor do Patrimônio Líquido a Mercado por cota

Para análise do Patrimônio Liquido a Preço de Mercado por cota utilizou-se o

Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018 para cada empresa adquirida

do Grupo São Camilo.

De acordo com os critérios observados no artigo 183 da LSA, e com as

características de recuperação ou pagamento de ativos e passivos, o único

ajuste a valor justo efetuado foi baixa de imobilizado em decorrência de

inventário efetuado após a aquisição pela DASA.

Sendo assim, resultou que o valor do PL por cota de cada uma das empresas

do Grupo São Camilo segue conforme apresentado abaixo:

▪ Aliança: - R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos negativo) por

cota, portanto o limite de preço pago pela cota do Aliança seria de - R$

2,37 (dois reais e trinta e sete centavos negativo) por cota;

▪ Maringá: R$ 0,39 por cota, portanto o limite de preço pago pela cota do

Maringá seria de R$ 0,59 por cota;

▪ Ruggeri: - R$ 1,90 (um real e noventa centavos negativo) por cota,

portanto o limite de preço pago pela cota do Ruggeri seria de - R$ 2,85

(dois reais e oitenta e cinco centavos negativo) por cota;

▪ São Camilo: R$ 0,63 por cota, portanto o limite de preço pago pela cota

do São Camilo seria de R$ 0,95 por cota;

Avaliação do Artigo 256 – inciso II – item (b)

Descrição Aliança Maringá Ruggeri
São 

Camilo

Patrimônio Líquido contábil na data do 

fechamento (R$ mil)
(211) 5.006 (9.310) 582

(+/-) Ajustes (R$ mil) (44) (1.234) (121) (29)

Imobilizado Liquido (R$ mil) (44) (1.234) (121) (29)

Patrimônio Líquido a preços de 

mercado (R$ mil)
(256) 3.772 (9.432) 553

(/) Nº de cotas 162 9.600 4.961 872

(=) Valor do PL por cota – em R$ (1,58) 0,39 (1,90) 0,63

Limite para o preço da cota da 

adquirida (1,5x) – em R$
(2,37) 0,59 (2,85) 0,95

Preço pago por cota  em R$ 28,35 2,92 12,53 6,29 

Valor que ultrapassa o limite 

estabelecido para o preço pago em 

R$

30,72 2,33 15,38 5,34

Valor do PL a valor justo por cota na data de aquisição
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Lucro Liquido por cota com base na média dos dois últimos exercícios
Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Resultado da empresa no Período (R$) (7.970) (383.000) (175.092) (910.952) 1.528.828 (2.950.326) 202.828 (112.172)

Fator de atualização (IGP-M) 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755

Resultado atualizado pelo IGP-M (8.527) (411.924) (187.312) (979.749) 1.635.530 (3.173.138) 216.984 (120.643)

Nº de cotas 162.000 162.000 9.600.000 9.600.000 4.961.112 4.961.112 871.800 871.800

Lucro por cota em R$ (0,1) (2,5) (0,0) (0,1) 0,3 (0,6) 0,2 (0,1)

15x lucro por cota (0,8) (38,1) (0,3) (1,5) 4,9 (9,6) 3,7 (2,1)

Valor médio da cota em R$ (19,5) (0,91) (2,32) 0,83

Limite para o valor da cota adquirida (1,5x) (29,20) (1,36) (3,49) 1,24

Inciso II - item (c) - Valor do Lucro Líquido por cota

Efetuamos os cálculos do limite de valor do lucro liquido por cota com base (i) no valor presente dos lucros líquidos projetados em nossa avaliação

econômico financeira e (ii) o valor médio do lucro liquido por cota atualizado dos últimos dois exercícios sociais.

Para tal, considerando que a Transação foi consumada em 19 de Dezembro de 2018, adotamos os valores de lucro liquido por cota dos exercícios de 2016

e 2017, corrigidos monetariamente pelo índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Com base nestes critérios, concluímos que o lucro líquido por cota calculado conforme segue:

▪ Aliança: - R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 58,34 (cinquenta e oito reais e

trinta e quatro centavos negativo);

▪ Maringá: - R$ 0,91 (noventa e um centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos negativo);

▪ Ruggeri: - R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos

negativo);

▪ São Camilo - R$ 0,83, assim o limite de preço pago seria de R$ 1,24.

Avaliação do Artigo 256 – inciso II – item (c)

Cálculo do Valor do Lucro Liquido por cota

Lucro Líquido Projetado a valor presente por cota Aliança

Total do Lucro Liquido projetado a valor presente* (6.300.873)

Nº de cotas 162.000

Valor por cota com base no lucro líquido projetado a valor presente (38,89)

(*): conforme projeções financeiras elaboradas demonstradas neste laudo de avaliação

Maringá

10.762.402

9.600.000

1,12

Ruggeri

32.577.770

4.961.112

6,57

São Camilo

4.184.178

871.800

4,80
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Conclusão

Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),

demonstramos abaixo as conclusões de avaliação do Artigo 256, para cada uma das empresas do Grupo São Camilo, adquiridas pela DASA:

Avaliação do Artigo 256

Empresa
Inciso I

Relevância do investimento

Inciso II

Limite do preço médio por cota

Aliança

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,14% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de - R$ 1,58 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de - R$ 2,37. Sendo assim,

o preço unitário pago pelas cotas do Aliança, que foi de R$ 28,35, ultrapassou este limite.

Maringá

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,84% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,39 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de R$ 0,59. Sendo assim, o

preço unitário pago pelas cotas do Maringá, que foi de R$ 2,92, ultrapassou este limite.

Ruggeri

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 1,87% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de - R$ 1,90 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de - R$ 2,85. Sendo assim,

o preço unitário pago pelas cotas do Ruggeri, que foi de R$ 12,53, ultrapassou este limite.

São Camilo

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,17% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,83 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de R$ 1,24. Sendo assim, o

preço unitário pago pelas cotas do São Camilo, que foi de R$ 6,29, ultrapassou este limite.
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Avaliação do Artigo 256 (cont.)

R$ 28,35 

-R$ 2,37 

-R$ 38,89 
-R$ 50 ,00

-R$ 40 ,00

-R$ 30 ,00

-R$ 20 ,00

-R$ 10 ,00

 R$  -

 R$  10,00

 R$  20,00

 R$  30,00

 R$  40,00

 R$  50,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item c)

N/D

Laboratório Aliança

Laboratório Maringá

R$ 2,92 

R$ 0,59 

-R$ 1,36 
-R$ 3,0 0

-R$ 1,0 0

 R$  1,00

 R$  3,00

 R$  5,00

 R$  7,00

 R$  9,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das ações
em bolsa

1,5x Valor do PL por cota
(item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item c)

N/D

Demonstramos abaixo o resumo gráfico da avaliação do Artigo 256 da LSA da aquisição das empresas do Grupo São Camilo pela DASA:

Laboratório Ruggeri

Laboratório São Camilo

R$ 6,29 

R$ 0,95 R$ 1,24 

 R$  -

 R$  2,00

 R$  4,00

 R$  6,00

 R$  8,00

 R$  10,00

 R$  12,00

 R$  14,00

Preço médio pago
pela cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item

c)

N/D

R$ 12,53 

-R$ 2,85 -R$ 3,49 -R$ 6,0 0

-R$ 4,0 0

-R$ 2,0 0

 R$  -

 R$  2,00

 R$  4,00

 R$  6,00

 R$  8,00

 R$  10,00

 R$  12,00

 R$  14,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item

c)

N/D
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Projeções financeiras



© 2019 Crowe Global 2525

Aliança
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Projeções financeiras
Aliança

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed

3,9

3,1
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Tributos % receita bruta

Em R$ milhões
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Aliança é considerado apenas o custo

com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 30,1% em relação a mesma, conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que monta cerca de 54,9% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 65% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.

0,9 0,9
0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,423,1%
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Custo de Materiais % receita bruta

Em R$ milhões
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Projeções financeiras
Aliança
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 22 dias da receita operacional bruta;

• Fornecedores e contas a pagar: 32 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 32 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 46 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio.

Desta forma, os valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão

somente a reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura

de ativo fixo existente em estado de conservação adequada.
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Projeções financeiras
Aliança
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Aliança:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 2.922 3.046 3.235 3.397 3.567 3.736 3.914 4.100 4.295 4.499 4.499

(-) Tributos (184) (192) (204) (214) (225) (235) (247) (258) (271) (283) (283)

(=) Receita Liquida 2.738 2.854 3.031 3.183 3.342 3.501 3.667 3.841 4.024 4.215 4.215

(-) Custo do Serviços Prestados (879) (916) (973) (1.022) (1.073) (1.124) (1.177) (1.233) (1.292) (1.353) (1.353)

(=) Margem Bruta 1.859 1.938 2.058 2.161 2.269 2.377 2.490 2.608 2.732 2.862 2.862

(-) Despesas Operacionais (2.667) (2.781) (2.941) (3.077) (3.218) (3.357) (3.503) (3.655) (3.814) (3.980) (3.980)

Despesas com Pessoal (1.465) (1.527) (1.615) (1.689) (1.766) (1.842) (1.921) (2.004) (2.091) (2.181) (2.181)

Despesas Gerais (1.146) (1.195) (1.265) (1.324) (1.385) (1.446) (1.510) (1.576) (1.646) (1.719) (1.719)

Despesas Tributárias (56) (59) (62) (64) (67) (69) (72) (75) (77) (80) (80)

(=) EBITDA (808) (843) (883) (915) (948) (980) (1.013) (1.047) (1.082) (1.118) (1.118)

(-) Depreciação (91) (101) (103) (96) (48) (53) (58) (64) (71) (78) (85)

(=) EBIT (900) (943) (986) (1.011) (996) (1.033) (1.071) (1.111) (1.153) (1.195) (1.203)

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT (900) (943) (986) (1.011) (996) (1.033) (1.071) (1.111) (1.153) (1.195) (1.203)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (67) (70) (76) (81) (86) (91) (97) (102) (108) (115) (115)

(=) Resultado líquido (966) (1.013) (1.061) (1.092) (1.082) (1.124) (1.168) (1.213) (1.261) (1.310) (1.318)

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Aliança
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Aliança:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo (684) (1.681) (2.719) (3.792) (4.852) (5.956) (7.102) (8.293) (9.531) (10.816) (12.134)

Ativo Circulante (961) (1.949) (2.985) (4.065) (5.173) (6.271) (7.412) (8.597) (9.828) (11.107) (12.417)

Caixa e bancos 58 61 65 68 71 75 78 82 86 90 90

Reserva de Caixa (1.260) (2.257) (3.309) (4.401) (5.523) (6.636) (7.791) (8.991) (10.238) (11.533) (12.843)

Contas a receber 178 186 197 207 218 228 239 250 262 275 275

Outros ativos circulantes 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Ativo Não Circulante 277 267 266 272 320 315 310 304 297 291 283

Intangível 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Imobilizado 908 999 1.099 1.202 1.298 1.346 1.399 1.457 1.522 1.592 1.670

( - ) Depreciação acumulada (596) (697) (799) (895) (943) (996) (1.054) (1.119) (1.189) (1.267) (1.352)

( - ) Ajuste de Inventário (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Passivo (684) (1.681) (2.719) (3.792) (4.852) (5.956) (7.102) (8.293) (9.531) (10.816) (12.134)

Passivo Circulante 537 554 577 596 618 638 660 683 706 731 731

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 175 183 194 202 213 222 232 243 254 266 266

Obrigações trabalhistas 184 192 203 211 221 231 241 251 262 274 274

Obrigações tributárias 22 23 25 26 28 29 30 32 34 35 35

Outras Obrigações 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências - - - - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido (1.222) (2.235) (3.296) (4.388) (5.470) (6.595) (7.763) (8.976) (10.237) (11.547) (12.865)

Capital Social 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

( - ) Ajuste de Inventário (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (1.339) (2.353) (3.414) (4.506) (5.588) (6.712) (7.880) (9.094) (10.354) (11.664) (12.982)

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Aliança
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Aliança

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
(966.128) (1.013.264) (1.061.403) (1.091.660) (1.082.157) (1.124.328) (1.167.954) (1.213.437) (1.260.859) (1.310.000) (1.317.828)

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado (855.454) (794.412) (736.826) (671.017) (588.977) (541.829) (498.376) (458.469) (421.814) (388.050) (345.650)

Total do Lucro Liquido descontado
(6.300.873)

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
(6.300.873)

Nº de cotas
162.000

Valor por cota com base no lucro líquido
(38,89)
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a Aliança

foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Aliança

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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Maringá



© 2019 Crowe Global 3434

Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Para a perpetuidade, consideramos o regime de Lucro Real para os impostos

federais acima.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Maringá é considerado apenas o

custo com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo::

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 8,9% em relação a mesma conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 36,2% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 71% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 30 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 27 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 27 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 50 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Maringá:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 25.261 26.337 27.965 29.369 30.837 32.302 33.836 35.443 37.127 38.890 38.890

(-) Tributos (1.364) (1.422) (1.510) (1.586) (1.665) (1.744) (1.827) (1.914) (2.005) (2.100) (3.957)

(=) Receita Liquida 23.897 24.915 26.455 27.783 29.172 30.558 32.009 33.529 35.122 36.790 34.933

(-) Custo do Serviços Prestados (2.250) (2.346) (2.491) (2.616) (2.747) (2.877) (3.014) (3.157) (3.307) (3.464) (3.464)

(=) Margem Bruta 21.647 22.569 23.964 25.167 26.425 27.680 28.995 30.372 31.815 33.326 31.469

(-) Despesas Operacionais (18.495) (19.283) (20.426) (21.399) (22.415) (23.423) (24.478) (25.580) (26.732) (27.937) (27.937)

Despesas com Pessoal (6.699) (6.984) (7.402) (7.760) (8.133) (8.504) (8.892) (9.298) (9.723) (10.167) (10.167)

Despesas Gerais (11.735) (12.235) (12.956) (13.569) (14.209) (14.844) (15.507) (16.200) (16.925) (17.682) (17.682)

Despesas Tributárias (62) (64) (67) (70) (73) (76) (79) (81) (85) (88) (88)

(=) EBITDA 3.151 3.286 3.538 3.768 4.010 4.257 4.517 4.792 5.083 5.389 3.532

(-) Depreciação (1.205) (1.224) (1.311) (1.395) (1.452) (997) (710) (780) (842) (910) (982)

(=) EBIT 1.946 2.061 2.227 2.373 2.558 3.260 3.808 4.012 4.240 4.480 2.550

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 1.946 2.061 2.227 2.373 2.558 3.260 3.808 4.012 4.240 4.480 2.550

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (754) (787) (837) (881) (926) (971) (1.018) (1.068) (1.120) (1.174) (612)

(=) Resultado líquido 1.192 1.274 1.390 1.492 1.633 2.289 2.789 2.944 3.121 3.306 1.938

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Maringá
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Maringá:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 7.450 8.813 10.334 11.931 13.687 16.092 19.003 22.074 25.328 28.772 30.807

Ativo Circulante 2.801 4.184 5.791 7.472 9.285 11.235 13.859 17.001 20.316 23.828 25.935

Caixa e bancos 505 527 559 587 617 646 677 709 743 778 778

Reserva de Caixa (1.862) (589) 851 2.395 4.051 5.851 8.317 11.294 14.437 17.768 19.875

Contas a receber 2.085 2.174 2.309 2.418 2.546 2.667 2.793 2.926 3.065 3.211 3.211

Outros ativos circulantes 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072

Ativo Não Circulante 4.649 4.630 4.543 4.459 4.402 4.857 5.144 5.074 5.012 4.944 4.872

Intangível 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Imobilizado 15.498 16.703 17.927 19.238 20.633 22.085 23.082 23.791 24.572 25.414 26.324

( - ) Depreciação acumulada (9.634) (10.859) (12.170) (13.565) (15.016) (16.013) (16.723) (17.503) (18.345) (19.255) (20.237)

( - ) Ajuste de Inventário (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234)

Passivo 7.450 8.813 10.334 11.931 13.687 16.092 19.003 22.074 25.328 28.772 30.807

Passivo Circulante 2.485 2.575 2.706 2.811 2.934 3.050 3.172 3.298 3.431 3.570 3.667

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.023 1.067 1.130 1.181 1.240 1.296 1.355 1.416 1.480 1.547 1.547

Obrigações trabalhistas 917 956 1.013 1.059 1.113 1.164 1.217 1.273 1.331 1.391 1.391

Obrigações tributárias 158 165 175 184 193 203 212 222 233 244 341

Outras Obrigações 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências - - - - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido 4.965 6.239 7.628 9.121 10.753 13.042 15.832 18.776 21.897 25.202 27.140

Capital Social 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

( - ) Ajuste de Inventário (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (3.402) (2.128) (738) 754 2.386 4.675 7.465 10.409 13.530 16.836 18.773

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Maringá
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Maringá

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
1.192.318 1.274.035 1.389.721 1.492.214 1.632.594 2.289.009 2.789.396 2.944.159 3.120.881 3.305.785 1.937.626

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 1.055.732 998.860 964.745 917.228 888.559 1.103.106 1.190.259 1.112.382 1.044.074 979.243 508.215

Total do Lucro Liquido descontado
10.762.402

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
10.762.402

Nº de cotas
9.600.000

Valor por cota com base no lucro líquido
1,12
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da Empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da Empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a

Maringá foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Maringá

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%



© 2019 Crowe Global 4141

Ruggeri
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Para a perpetuidade, consideramos o regime de Lucro Real para os impostos

federais acima.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Ruggeri é considerado apenas o custo

com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 26,6% em relação a mesma conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 79,8% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 61% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 12 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 41 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 21 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 58 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Ruggeri:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 46.449 48.427 51.420 54.002 56.702 59.395 62.216 65.172 68.267 71.510 71.510

(-) Tributos (2.493) (2.599) (2.759) (2.898) (3.043) (3.187) (3.339) (3.497) (3.663) (3.837) (6.080)

(=) Receita Liquida 43.956 45.829 48.661 51.104 53.659 56.208 58.878 61.674 64.604 67.672 65.430

(-) Custo do Serviços Prestados (12.375) (12.902) (13.700) (14.387) (15.107) (15.824) (16.576) (17.363) (18.188) (19.052) (19.052)

(=) Margem Bruta 31.581 32.926 34.961 36.716 38.552 40.383 42.302 44.311 46.416 48.620 46.378

(-) Despesas Operacionais (25.477) (26.562) (28.120) (29.444) (30.826) (32.195) (33.626) (35.122) (36.684) (38.317) (38.317)

Despesas com Pessoal (10.854) (11.317) (11.993) (12.571) (13.174) (13.774) (14.402) (15.058) (15.744) (16.461) (16.461)

Despesas Gerais (14.461) (15.077) (15.950) (16.689) (17.459) (18.222) (19.018) (19.850) (20.718) (21.625) (21.625)

Despesas Tributárias (162) (169) (178) (185) (192) (199) (207) (215) (223) (231) (231)

(=) EBITDA 6.105 6.365 6.841 7.272 7.727 8.188 8.675 9.189 9.731 10.303 8.061

(-) Depreciação (137) (191) (223) (213) (226) (241) (161) (167) (179) (191) (203)

(=) EBIT 5.967 6.174 6.618 7.059 7.501 7.947 8.514 9.022 9.553 10.113 7.857

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 5.967 6.174 6.618 7.059 7.501 7.947 8.514 9.022 9.553 10.113 7.857

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.407) (1.468) (1.560) (1.639) (1.722) (1.805) (1.892) (1.983) (2.079) (2.179) (1.886)

(=) Resultado líquido 4.561 4.706 5.059 5.419 5.778 6.142 6.622 7.039 7.474 7.934 5.972

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Ruggeri
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Ruggeri:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 8.864 13.780 19.147 24.814 30.882 37.297 44.205 51.542 59.329 67.590 73.673

Ativo Circulante 8.045 13.016 18.414 24.071 30.153 36.583 43.410 50.754 58.552 66.825 72.922

Caixa e bancos 929 969 1.028 1.080 1.134 1.188 1.244 1.303 1.365 1.430 1.430

Reserva de Caixa 4.571 9.436 14.675 20.200 26.132 32.419 39.096 46.282 53.915 62.015 68.112

Contas a receber 1.546 1.612 1.712 1.793 1.887 1.977 2.071 2.169 2.272 2.380 2.380

Outros ativos circulantes 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

Ativo Não Circulante 818 765 733 742 729 714 795 788 777 765 752

Intangível 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Imobilizado 2.972 3.110 3.300 3.523 3.736 3.962 4.203 4.364 4.531 4.710 4.900

( - ) Depreciação acumulada (2.036) (2.226) (2.449) (2.662) (2.888) (3.129) (3.290) (3.457) (3.636) (3.826) (4.030)

( - ) Ajuste de Inventário (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121)

Passivo 8.864 13.780 19.147 24.814 30.882 37.297 44.205 51.542 59.329 67.590 73.673

Passivo Circulante 4.934 5.145 5.453 5.700 5.990 6.263 6.549 6.848 7.160 7.487 7.599

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 2.997 3.125 3.311 3.461 3.637 3.802 3.975 4.156 4.345 4.543 4.543

Obrigações trabalhistas 1.713 1.786 1.893 1.979 2.079 2.174 2.273 2.377 2.485 2.598 2.598

Obrigações tributárias 224 234 248 260 274 287 301 315 330 346 458

Passivo Não Circulante 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800

Provisão Contingências 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Outras Obrigações - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido (4.871) (165) 4.894 10.314 16.092 22.234 28.856 35.895 43.369 51.303 57.274

Capital Social 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961

( - ) Ajuste de Inventário (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (9.711) (5.004) 54 5.474 11.252 17.394 24.016 31.055 38.529 46.463 52.434

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Ruggeri
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Ruggeri

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
4.560.726 4.706.233 5.058.652 5.419.463 5.778.223 6.141.903 6.622.235 7.038.642 7.474.059 7.934.042 5.971.678

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 4.038.272 3.689.747 3.511.718 3.331.215 3.144.866 2.959.869 2.825.763 2.659.387 2.500.408 2.350.230 1.566.296

Total do Lucro Liquido descontado
32.577.770

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
32.577.770

Nº de cotas
4.961.112

Valor por cota com base no lucro líquido
6,57
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a

Ruggeri foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Ruggeri

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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São Camilo
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed

4,7
4,1

4,6 4,8 5,1
5,4 5,6

5,9
6,2

6,5
6,8

7,1
7,5

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Receita Bruta

Em R$ milhões

0,2
0,2

0,2
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

0,44,6% 4,7%
5,0%

5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

 -

 0

 0

 0

 0

 1

 1

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Tributos

Tributos % receita bruta

Em R$ milhões

Projeções financeiras
São Camilo



© 2019 Crowe Global 5151

Custos operacionais

Na composição do custo operacional do São Camilo é considerado apenas o

custo com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 16,1% em relação a mesma, conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 79,7de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionada a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 81% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.

0,4

0,7
0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2

7,7%
16,5% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

 -

 0

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 2

 2

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Custo de Materiais

Custo de Materiais % receita bruta

Em R$ milhões

1,7 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

1,5
1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

3,3
2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7

69,3% 68,5%
63,6% 63,6% 63,6% 63,4% 63,3% 63,2% 63,1% 63,0% 62,8% 62,7% 62,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal Despesas Gerais Outras despesas % receita bruta

Em R$ milhões

Projeções financeiras
São Camilo



© 2019 Crowe Global 5252

Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 21 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 37 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 50 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 41 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Projeções financeiras
São Camilo



© 2019 Crowe Global 5353

Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da São Camilo:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 4.846 5.052 5.365 5.634 5.916 6.197 6.491 6.799 7.122 7.460 7.460

(-) Tributos (263) (275) (291) (306) (321) (337) (353) (369) (387) (405) (405)

(=) Receita Liquida 4.583 4.778 5.073 5.328 5.594 5.860 6.138 6.430 6.735 7.055 7.055

(-) Custo do Serviços Prestados (778) (811) (861) (904) (950) (995) (1.042) (1.091) (1.143) (1.198) (1.198)

(=) Margem Bruta 3.805 3.967 4.212 4.423 4.645 4.865 5.096 5.338 5.592 5.857 5.857

(-) Despesas Operacionais (3.080) (3.211) (3.403) (3.567) (3.738) (3.908) (4.086) (4.272) (4.467) (4.671) (4.671)

Despesas com Pessoal (1.439) (1.500) (1.590) (1.667) (1.747) (1.826) (1.909) (1.996) (2.087) (2.183) (2.183)

Despesas Gerais (1.625) (1.694) (1.796) (1.882) (1.973) (2.063) (2.157) (2.255) (2.358) (2.466) (2.466)

Despesas Tributárias (16) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (21) (21) (22) (22)

(=) EBITDA 725 756 809 857 906 957 1.010 1.066 1.125 1.187 1.187

(-) Depreciação (22) (22) (17) (15) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5)

(=) EBIT 703 733 792 842 903 953 1.006 1.061 1.120 1.182 1.182

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 703 733 792 842 903 953 1.006 1.061 1.120 1.182 1.182

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (125) (132) (141) (150) (158) (167) (176) (185) (195) (206) (206)

(=) Resultado líquido 578 602 651 692 744 786 830 876 925 976 976

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
São Camilo
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da São Camilo:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 1.615 2.237 2.919 3.636 4.409 5.222 6.080 6.986 7.941 8.950 9.926

Ativo Circulante 1.576 2.199 2.875 3.590 4.352 5.166 6.024 6.930 7.886 8.895 9.871

Caixa e bancos 97 101 107 113 118 124 130 136 142 149 149

Reserva de Caixa 973 1.581 2.233 2.928 3.667 4.459 5.295 6.177 7.108 8.091 9.067

Contas a receber 276 288 306 321 338 354 370 388 406 426 426

Outros ativos circulantes 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

Ativo Não Circulante 39 38 43 45 57 56 56 56 56 55 55

Intangível - - - - - - - - - - -

Imobilizado 505 526 549 566 581 584 589 593 598 603 608

( - ) Depreciação acumulada (436) (459) (476) (491) (495) (499) (504) (508) (513) (518) (524)

( - ) Ajuste de Inventário (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29)

Passivo 1.615 2.237 2.919 3.636 4.409 5.222 6.080 6.986 7.941 8.950 9.926

Passivo Circulante 483 504 535 559 588 615 644 674 705 737 737

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 243 254 269 281 296 310 324 339 355 371 371

Obrigações trabalhistas 196 205 217 227 238 249 261 272 285 298 298

Obrigações tributárias 44 46 49 51 54 57 59 62 65 69 69

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Outras Obrigações - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido 1.131 1.733 2.384 3.076 3.821 4.606 5.436 6.312 7.237 8.212 9.188

Capital Social 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872

( - ) Ajuste de Inventário (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 289 891 1.542 2.234 2.978 3.764 4.593 5.469 6.394 7.370 8.346

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
São Camilo
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
São Camilo

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
578.239 601.839 650.886 692.054 744.382 785.760 829.632 875.871 924.605 975.965 975.748

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 511.999 471.849 451.845 425.389 405.139 378.669 354.011 330.927 309.322 289.101 255.926

Total do Lucro Liquido descontado
4.184.178

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
4.184.178

Nº de cotas
871.800

Valor por cota com base no lucro líquido
4,80



© 2019 Crowe Global 5656

Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

• Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

• Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a São

Camilo foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
São Camilo

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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Anexos
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Fatos Relevantes

A Crowe Global foi fundada em 1915 na cidade de Nova Iorque, EUA.

Atualmente é a 8ª maior organização global de Auditoria, Consultoria e

Contabilidade com mais de 800 escritórios em 130 países, cerca de 3 mil

sócios, 36 mil profissionais e faturamento de US$ 4,3 bi.

A Crowe Brasil conta com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba,

Campinas, Cascavel e Porto Alegre. São 14 sócios e cerca de 250

profissionais. Possui mais de 600 clientes ativos, desde empresas brasileiras

de pequeno e médio porte até grandes multinacionais.

A Crowe Brasil é afiliada e representada nas principais associações

profissionais e as mais relevantes entidades do Mercado de Capitais.

Premiações da Crowe Brasil:

• É certificada pelos seus profissionais e pela GPTW como um excelente

lugar para se trabalhar;

• Foi reconhecida em 2018 por sua destacada gestão com foco na

aplicação de novas diretrizes empresariais para alcançar equilíbrio

sustentável, pela Latin American Quality Institute.

Verticais de negócios

A Crowe Brasil atua nas seguintes práticas:

▪ Auditoria – auditoria, procedimentos acordados, assurance,

relatórios e avaliação IFRS & USGAAP, avaliação contábil,

procedimentos e relatório de impairment, revisões específicas;

▪ Tax & Labor - revisão de procedimentos fiscais, preços de

transferência, estruturação e assessoria tributária para planos de

sucessão e M&A, revisão de procedimentos trabalhistas, avaliação

de contingências tributárias e trabalhistas, consultoria de

gerenciamento de contingências, pacote Fiscal e FIN 48;

▪ Corporate Finance - serviços de assessoria à transações (M&A),

serviços de valuation, serviços de due diligence, reestruturação

financeira e assessoria para recuperação judicial;

▪ BPM (Business Process Management) – contabilidade,

procedimentos trabalhistas e folha de pagamento, procedimentos e

controle tributário, relatório financeiro, gerenciamento de sistemas de

TI, planejamento de negócios, integração pós-fusão e tesouraria;

▪ CiberSecurity - gestão de riscos e compliance em TI

Anexo
Informações da instituição avaliadora
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Referências do responsável pela avaliação

Nome: Marcelo Tommasi

Cargo: Sócio, Head of Corporate Finance, Crowe

Brasileiro, 48 anos, Economista pela PUC / SP e MBA pela FGV-SP.

▪ Atuação desde 1995 em Corporate Finance, prestando assessoria para

clientes locais e internacionais em transações, planejamento estratégico e

financeiro;

▪ Liderança em assessoria financeira em cerca de 30 projetos em Fusões &

Aquisições, que incluem transações internacionais com empresas

listadas, bem como transações com empresas privadas nacionais;

▪ Especialização em Avaliação Econômica, tendo coordenado e executado

mais de 100 Valuations, no âmbito de Fairness Opinion (Parecer de

Avaliação) e assessoria para transações;

▪ Experiência em transações cross-border, com destaque para projetos

envolvendo grandes empresas listadas internacionais;

▪ Conhecimento da indústria de Private Equity com transações concluídas

e relacionamento estabelecido com instituições deste segmento;

▪ Longa experiência com empresas privadas nacionais, em particular em

empresas familiares e de empreendedores;

▪ Liderança na formação e gestão de equipes por mais 15 anos em

diferentes organizações, incluindo um banco de Investimento

Internacional.

Como executivo atuou/atua:

▪ Desde Agosto de 2017 como Head of Corporate Finance na Crowe Brasil;

▪ 3 anos como Executivo Associado da B.A.M&A Corporativas Ltda;

▪ 3 anos como Head de M&A na filial brasileira do Standard Bank, Banco de

investimento Internacional;

▪ 3 anos como sócio responsável por Fusões & Aquisições na TF

Investimentos, braço de Corporate Finance da Corretora Terra Futuros;

▪ 12 anos na Terco Auditoria e Consultoria, empresa de auditoria líder

brasileira, representante da Grant Thornton International no Brasil, sendo

6 anos como Sócio e Líder de Corporate Finance.

Referências de avaliações relevantes executadas pelo responsável:

▪ Locarvel - Avaliação econômica para os sócios fundadores com vistas a

negociação com a Votorantim Finanças;

▪ JSL (Júlio Simões) – Avaliação Econômica para acionista na preparação

para IPO;

▪ Rodobens – Laudo de Avaliação para compra de participação de

empresa investida detida pela Unibanco Financiadora;

▪ Helbor Empreendimentos - Avaliação econômica para o acionistas no

contexto pré-IPO;

▪ Quality DI - Avaliação da empresa para os sócios fundadores para

negociação com investidores que resultou na formação da Joint Venture

com Golden Tree Insite Partners para a formação da Yuni Incorporadora;

▪ Construtora Setin – Avaliação econômica para sócios como apoio para a

negociação que posteriormente resultou na incorporação da empresa

pela Klabin Segall;

▪ CPFL - Fairness opinion para incorporação de diversas companhias;

▪ Merril Lynch Global Partners – Fairness opinion para a aquisição de 81%

das ações da Cremer;

▪ Tillimpa - Assessoria para os sócios como apoio para negociação que

resultou na venda para Advent International;

▪ Rosset Têxtil - Avaliação Econômica no contexto da cisão da CMR

(marca Liz) do Grupo Rosset;

▪ Runner Academias - Fairness opinion para o sócio fundador para fins de

determinação do valor da empresa em litígio judicial com a sociedade;

▪ Microeletrônica - Assessoria para sócios para a venda de 100% das

ações para a Multek (USA);

▪ Petrobras– Laudo de Avaliação para da aquisição da totalidade das

ações detidas pela El Paso na Termo Macaé pela Petrobrás;

▪ Abengoa Brasil (Transmissão Elétrica) – Laudo de Avaliação de

Viabilidade para o Plano de Recuperação Judicial.

Anexo
Informações do responsável pela avaliação
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Descrição da Metodologia de Fluxos de Caixa Descontados

A avaliação do valor econômico dos ativos destinados a venda foi realizada com base na metodologia de Fluxos de Caixa Descontados (FCD).

Este é uma metodologia amplamente difundida e utilizada pela comunidade de profissionais financeiros tais como avaliadores técnicos, assessores de

Finanças Corporativas e analistas de investimento, em especial no Mercado de Capitais. A aplicação da metodologia em questão para a precificação de

ativos alcança muitas finalidades tais como transações de Fusões e Aquisições (compra e venda), emissão de ações e títulos em Bolsa de Valores,

monitoramento e cobertura de ações listadas em Bolsa de Valores, e muitas vezes peritagem para conflitos em juízo.

A metodologia de FCD adota, de forma simplificada, os seguintes procedimentos:

1. Elaboração de projeções das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado e Fluxo de Caixa) para um certo horizonte

de anos futuros, tomando como base premissas operacionais, mercadológicas e financeiras, além de condições macroeconômicas;

2. A partir das projeções financeiras, derivam-se os Fluxos de Caixa Livre (Free Cash Flow) ou os Fluxos de Caixa Livre para os Acionistas (Free Cash

Flow to Equity) que tratados a uma certa taxa de desconto resultam em valores presentes dos fluxos de caixas futuros.

Do ponto de vista matemático, temos de forma simplificada:

Onde:

FV = o valor nominal do montante de Fluxo de Caixa num período futuro;

d = é a taxa de desconto, determinada pelo custo de capital e riscos do investimento,

n = é o número de períodos

ou

em que n é o período e x o fim do número de períodos

No que tange a taxa de desconto adotada para o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa, adotamos a metodologia CAPM – Capital Asset Pricing

Model, que resulta na estimativa de uma taxa alinhada a retornos de mercado para empresas/ativos comparáveis, conforme demonstrado no Anexo 35 a

seguir.

Anexo
Informações sobre a metodologia para avaliação econômico-financeira
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Demonstração de 

Resultados

Receita Líquida

Custos

Despesas

EBITDA

Depreciação

EBIT

IR/CS

Lucro Líquido

Balanço 

Patrimonial

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Capital de Giro

Imobilizado

Ativos/ Passivos não 

operacionais

Dívida líquida

Fluxo de Caixa da 

Empresa

(=) EBIT

(-) IR/ CS

(+) Depreciação

(-) Capex

(+/-) Variação  

Capital de Giro

Perpetuidade

Taxa de desconto
Valor das 

Operações

(+/-) Dívida Líquida

(+/-) Ativos/ Passivos 

não operacionais

Valor para o 

Acionista

Valor das Operações = Enterprise Value (EV)

Valor para o Acionista = Equity Value

Estrutura Fluxo de Caixa Descontado

Segue abaixo a estrutura lógica da avaliação econômico financeira conforme consta em nossa modelagem financeira

Anexo
Informações sobre a metodologia para avaliação econômico-financeira
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Segue abaixo a composição do cálculo da taxa desconto adotada:

Premissas

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

Retorno de mercado (Rm) 5,6%

Prêmio pelo risco (Rm-Rf) 1,3%

Prêmio pelo porte 2,2%

Premio ajustado pelo porte 3,5%

Beta desalavancado 0,35 

Imposto de Renda (efetiva) 0,0%

Relação Divida/ Equity (D/E) 0,0%

Beta re-alavancado 0,35 

Premio pelo risco ajustado ao Segmento e Porte 1,2%

Risco do País (Brasil) 2,5%

Inflação Brasil de longo prazo 3,8%

Inflação EUA de longo prazo 1,8%

Diferencial de inflação Brasil - EUA 2,0%

Premio de listagem 30,0%

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%

Descrição Fonte

Taxa anual média do Bonus do Tesouro Americano de 10 anos Damodaran

Taxa média anual do S&P 500 Damodaran

Diferença entre Rm e Rf

Micro Cap Return - SBBI Duff and Phelps

Mediana da amostra de empresas comparáveis Capital IQ

Lucro presumido

Mercado

Bre-alavancado = Bdesalavancado x (1+ (Relação D/E x % IR)

Média do EMBI+ dos últimos 10 anos JPMorgan

Estimativa do BACEN BACEN

Média dos últimos 10 anos do Consumer Price Index (CPI) U.S Federal Reserve

Prêmio de listagem Damodaran

Empresa

Valor de 

Mercado

R$ milhões

Beta 

(5 anos)

Total 

equity

Total 

dívida

Relação 

Dívida/ 

Equity

Aliquota 

de IR

Beta desala-

vancado

DASA
9.199 

0,48 3.516 3.438 97,8% 34,0%
0,29 

Fleury
7.530 

0,92 1.703 2.081 122,2% 34,0%
0,51 

Aliar
1.806 

0,33 1.308 830 63,5% 34,0%
0,23 

Hermes Pardini
2.728 

0,59 637 458 71,9% 34,0%
0,40 

1.805,7 0,33 637 458 0,64 0,23 

5.129,1 0,54 1.505 1.456 0,85 0,35 

5.315,6 0,58 1.791 1.702 0,89 0,36 

9.198,6 0,92 3.516 3.438 1,22 0,51 

Anexo
Composição da taxa de desconto
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Glossário
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Administração Referente à administração da Diagnósticos da América S.A. 

Adquiridas
Ruggeri & Piva Ltda; Maringá Medicina Nuclear Ltda; Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda; Aliança 

Biotecnologia Ltda. 

Ativos Certos ativos intangíveis adquiridos do Grupo São Camilo

BACEN

BRL ou R$

Banco Central do Brasil

Moeda brasileira – Real

CAC Taxa de contribuição dos ativos ( Contributory Asset Charge)

CAGR Taxa Composta Anual de Crescimento (Compound Annual Growth Rate)

CAPEX Novos investimentos (Compound Annual Growth Rate)

CAPM Modelo de precificação de ativos (Capital Asset Pricing Model)

COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

CPC 04 Pronunciamento técnico CPC 04  – Ativos intangíveis, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CPC 15 Pronunciamento técnico CPC 04  – Combinação de negócios, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CSLL ou CS Contribuição Social sobre Lucro Liquido

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Crowe Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda

Data base 31 de Dezembro de 2018

EBIT Lucro antes dos juros e impostos (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization)

EBT Lucro antes dos impostos (Earnings Before Taxes)

Grupo São Camilo
Ruggeri & Piva Ltda; Maringá Medicina Nuclear Ltda; Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda; Aliança 

Biotecnologia Ltda. 

EV Valor das Operações (Enterprise Value)

FCD Fluxo de Caixa Descontado

Glossário
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FGV Fundação Getúlio Vargas

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IFRS Normas contábeis internacionais (International Financial Reporting Standards)

IGPM Índice Geral de Preços de Mercado

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IRPJ ou IR Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Laudo Referente a este material, datado de 31 de outubro de 2019

MPEEM Método dos Rendimentos Excedentes em Múltiplos Períodos (Multi Period Excess Earnings Method)

Período Histórico 2016 a Dez/2018

Período Explícito Projetado Dez/2018 a 2028 

Perpetuidade Perpetuidade de empresa - Modelo de Gordon 

PIS Programa de Integração Social

PIB Produto Interno Bruto

ROB Receita Operacional Bruta

ROL Receita Operacional Líquida

Transação Venda de 100,0% das ações dos laboratórios Aliança, Maringá, Ruggeri e São Camilo para a DASA

USD ou U$ Dólar americano (moeda dos Estados Unidos da América)

Valor Justo “Valor justo de um ativo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e

independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação 

compulsória.” - definição CPC 15 

WACC Custo médio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital)

WARA Custo médio de retorno dos ativos (Weighted Average Return on Assets)

Glossário
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ANEXO 7

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019

Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

Chromosome

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda.
(nova razão social de Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade empresária
limitada,  com sede  na  Cidade de  São  Paulo,  Estado  de  São Paulo,  na  Alameda dos
Maracatins,  nº 780,  15º andar,  conjunto 1.504, Indianópolis,  CEP 04089-001, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 07.403.656/0001-02 (“Chromosome”). 

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo Chromosome anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

Chromosome  Genética  Serviços  Laboratoriais  Ltda.  (nova  razão  social  de  Dresch
Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade
de São  Paulo,  Estado  de  São Paulo,  na  Alameda dos  Maracatins,  nº 780,  15º  andar,
conjunto  1.504,  Indianópolis,  CEP 04089-001,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob
nº 07.403.656/0001-02

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

2.000 (duas mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores ou integrantes do bloco de controle do Cromosome que sejam
partes relacionadas da Companhia.

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável.

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;



Não aplicável.

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável.

3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável.

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 457.322,33

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2017 - R$ 610.356,75 (negativo); e

(ii) 2018 - R$ 459.001,29.

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 Ciro Dresch Martinhago, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG
nº 2828975  SSP/SC  e  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Físicas  do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 198.229.358-62, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens com Ana Carolina Nogueira Martinhago, residente e
domiciliado na Avenida Jandira nº 731, apto. 91, Moema, São Paulo, CEP 04080-
004; e

4.1.2 Ana Carolina Nogueira Martinhago, brasileira, biomédica, portadora da cédula de
identidade RG nº 2.473.255 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.440.471-10,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens com Ciro, acima qualificado,
residente e domiciliada na Avenida Jandira nº 731, apto. 91, Moema, São Paulo,
CEP 04080-004. 

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

2.000 (duas mil) quotas.

4.3 Preço total;

R$ 16.282.946,83 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta
e seis reais e oitenta e três centavos). 

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 8.141,47 (oito mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete
centavos). 

4.5 Forma de pagamento;



Pagamento à vista no valor de R$ 8.141.473,42 (oito milhões, cento e quarenta e
um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) equivalente
a 50% (cinquenta por cento) do preço total. O valor remanescente será pago em 3
(três) parcelas anuais e consecutivas, equivalentes, cada uma a 16,66% (dezesseis
vírgula sessenta e seis por cento) do preço total, nas respectivas datas: 24/02/2020;
22/02/2021; e 22/02/2022.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;

Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os  vendedores,  individualmente,  prestaram  à  Companhia  as  declarações  e  garantias
relativas aos seguintes temas: (i)  Poder e autorização; (ii) Propriedade das Quotas;  (iii)
Ausência  de Litígios sobre Participações Societárias;  (iv)  Vigência e Exequibilidade; (v)
Solvência; (vi) Procedimentos Judiciais e Administrativos.

Os vendedores prestaram à Companhia declarações e garantias em nome da Chromosome
relativas aos seguintes temas: (i) Vigência e Exequibilidade; (ii) Solvência; (iii) Constituição
e  Situação  Regular;  (iv) Inexistência  de  Violação;  (v) Documentos  Societários;
(vi) Autorizações;  (vii) Inexistência  de  Restrição  às  Atividades;  (viii) Inexistência  de
Alterações  Relevantes;  (ix) Licenças;  (x) Filiais  e  Subsidiárias;  (xi) Demonstrações
Financeiras;  (xii) Aprovação  Concorrencial;  (xiii) Ativos;  (xiv) Imóveis;  (xv) Contratos
Relevantes;  (xvi) Operações  com  Partes  Relacionadas;  (xvii) Contas  Bancárias;
(xviii) Garantias;  (xix)  Procedimentos  Administrativas  e  Judiciais  (xx) Tributos;
(xxi) Questões  Trabalhistas;  (xxii) Questões  Ambientais;  (xxiii) Direitos  de  Propriedade
Intelectual;  (xxiv) Seguros;  (xxv) Corrupção;  (xxvi) Divulgação  Ampla  e  Irrestrita  de
Informações; (xxvii) Comissões; (xxviii) Alvará Sanitário; (xxix) Alvarás de Funcionamento e
Auto  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros;  (xxx)  Contratos  Financeiros;  (xxxi)  Anuência
Prévia  nos  Contratos  Comerciais;  (xxxii)  Contratos  com  Entidades  Públicas;  (xxxiii)
Credenciamentos; (xxxiv) Operação Ceará; e (xxxv) Equipamentos. 

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigam-se a indenizar as partes com relação a todas e quaisquer perdas
resultantes de: (a) qualquer ato, circunstância, acontecimento, evento, fato, ocorrência ou
omissão com relação a sociedade, ocorrido antes da assinatura do Contrato de Compra e
Venda de  Quotas  e  Outras  Avenças  celebrado,  de  qualquer  natureza,  inclusive  (entre
outros) de natureza fiscal ou trabalhista, seja materializada ou não, mesmo que a perda se
torne  conhecida  ou  se  concretize  após  a  data  da  assinatura  do  contrato,
independentemente de tal ato,  circunstância,  acontecimento, evento,  fato, ocorrência ou
omissão (i) ser divulgado no contrato ou ter sido divulgado durante a auditoria conduzida
pela  compradora;  ou  (ii)  representar  uma  violação  de  qualquer  declaração  e  garantia
prestada no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças; ou (b) violação,
infração ou imprecisão relativamente a qualquer das declarações e garantias prestadas
pelos  vendedores  no  Contrato  de  Compra  e  Venda  de  Quotas  e  Outras  Avenças;  ou
(c) violação,  quebra,  descumprimento  ou  inobservância,  total  ou  parcial,  de  qualquer
obrigação ou avença assumida pelos vendedores no Contrato  de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e



Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Como garantia das obrigações de indenização dos vendedores previstas no contrato,  o
respectivo valor em discussão poderá ser retido das parcelas do preço de aquisição, sendo
o valor retido pago pela Companhia após o término de cada uma das reclamações de
terceiros existentes, seja por meio de decisão final transitada em julgado e não passível de
recurso com efeitos  res judicata de uma autoridade competente, ou por meio de acordo
homologado  em  juízo,  e  desde  que  tenham  sido  julgadas  ou,  de  qualquer  forma,
encerradas, de forma favorável à Chromosome e/ou à Companhia, total ou parcialmente.

5 Descrever o propósito do negócio

A Companhia teve por objetivo expandir suas operações na Cidade de São Paulo, incluindo
atividades de (i) laboratórios clínicos; e (ii) exames e diagnósticos laboratoriais na área de
genética, medicina de reprodução, biologia molecular e citogenética.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i) obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e
(ii) complementação das operações da Companha,  fortalecendo, assim,  sua posição de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a Chromosome são, resumidamente e dentre outros: (i)  a
obtenção  de  potenciais  sinergias  operacionais  e  financeiras  com  impactos  diretos  em
receitas,  custos  e  despesas  operacionais; e  (ii) a  complementação  das  operações  da



Companhia,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de  liderança  no  setor  de  medicina
diagn6stica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  da  Chromosome  constitui  uma  oportunidade
estratégica e complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição
de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil. Adicionalmente estima-se captura
de importantes sinergias para a Companhia e para a Chromosome com a efetivação da
transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia  do laudo  de avalição para  aquisição da totalidade das  quotas da  Chromosome,
preparado pela B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R”) em conformidade com o
previsto no artigo 256 da Lei  das S.A.,  anexo à presente proposta da administração e
disponível no  website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A B2R é uma empresa com muitos anos de experiência, dedicada à assessoria financeira e
estratégica  em operações de compra  e  venda de  empresas,  capitalização  de  ativos  e
reestruturações  societárias  e  no  processo  de  avaliação  de  uma  empresa  para
determinação de seu valor justo com base na projeção de seus indicadores financeiros e
operacionais. A B2R se destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria
de valor, entregando expertise em avaliações.

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


14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  B2R  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.



Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

C.M.D

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por  cento)  do  capital  social  da  C.M.D.  –  Campos  Medicina  Diagnóstica  Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Bernardes Borges, n° 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 20.053.174/0001-20 (“C.M.D”).

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade empresária limitada, com sede
na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, n° 372, Centro,
CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.053.174/0001-20.

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

50.000 (cinquenta mil) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores ou integrantes do bloco de controle da C.M.D que sejam partes
relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável



3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 1.906.936,19 (negativo)

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2017 - R$ 546.300,00; e

(iii) 2018 - R$ 1.297.315,31 (negativo).

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 William Roberto Campos,  brasileiro,  solteiro, biomédico,  portador da cédula de
identidade  RG  nº 46.688.299-1  SSP/SP  e  inscrita  no  CPF/MF  sob  o
nº 381.158.178-30,  residente  e  domiciliado  na  Alameda Paternon,  nº 65,  Jardim
Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214; e

4.1.2 Ana Clara Campos, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade
RG  nº 43.688.299-1  SSP/SP  e  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  nº 323.397.928-27,
residente e domiciliada na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu,
Estado de São Paulo, CEP 13.302-214. 

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

50.000 (cinquenta mil) quotas, representativas de 100% (cem por cento) do capital social
total de emissão da C.M.D.

4.3 Preço total;

R$ 2.674.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais).

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

R$ 53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

4.5 Forma de pagamento;

Valor de R$ 1.588.786,55 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e
seis reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 59,42% do preço total, na data de
assinatura  do  Contrato  de  Compra  e  Venda  de  Quotas  e  Outras  Avenças.  O  valor
remanescente será pago em 3 (três) parcelas de R$ 361.737,82 (*) (trezentos e sessenta e
um mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), nas respectivas datas:
11/05/2020; 10/05/2021; e 09/05/2022. 

(*) valor a ser corrigido pela variação de 100% (cem por cento) do CDI, ou do índice que vier a
substituí-lo, apurado no período compreendido entre 09 de maio de 2019 e a data do seu efetivo
pagamento pela Compradora aos Vendedores.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;



Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os vendedores, individualmente e de forma solidária, neste ato, prestam à Compradora as
declarações  e  garantias  relativas  aos  seguintes  temas:  (i) Poder  e  autorização;  (ii)
Propriedade  das  Quotas;  (iii)  Ausência  de  Litígios  sobre  Participações  Societárias;  (iv)
Vigência e Exequibilidade; (v) Solvência; (vi) Procedimentos Judiciais e Administrativos.

Os vendedores, individualmente e de forma solidária,, prestaram declarações e garantias
em  nome  da  C.M.D.  relativas  aos  seguintes  temas:  (i) Vigência  e  Exequibilidade;
(ii) Solvência;  (iii) Constituição  e  Situação  Regular;  (iv) Inexistência  de  Violação;
(v) Documentos Societários e Procurações; (vi) Autorizações; (vii) Inexistência de Restrição
às  Atividades;  (viii) Inexistência  de  Alterações  Relevantes;  (ix) Licenças;  (x) Filiais  e
Subsidiárias;  (xi) Demonstrações  Financeiras;  (xii) Aprovação  Concorrencial;  (xiii) Ativos;
(xiv) Imóveis;  (xv) Contratos  Relevantes;  (xvi) Operações  com  Partes  Relacionadas;
(xvii) Contas Bancárias;  (xviii) Garantias;  (xix) Procedimentos Administrativos e Juidiciais
(xx) Tributos;  (xxi) Questões  Trabalhistas;  (xxii) Questões  Ambientais;  (xxiii) Direitos  de
Propriedade  Intelectual;  (xxiv) Seguros;  (xxv) Corrupção;  (xxvi) Divulgação  Ampla  e
Irrestrita  de  Informações;  (xxvii) Comissões;  (xxviii) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros;  (xxix)  Anuência  prévia  nos  Contratos  Comerciais;  (xxx)  Contratos  com
Entidades Públicas; e (xxxi) Credenciamentos.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigam-se a indenizar as partes com relação a todas e quaisquer perdas
resultantes  de:  qualquer  ato,  circunstância,  acontecimento,  evento,  fato,  ocorrência  ou
omissão com relação a sociedade,  ocorrido antes de 9 de maio de 2019, de qualquer
natureza, inclusive (entre outros) de natureza fiscal ou trabalhista, seja materializada ou
não, mesmo que a perda se torne conhecida ou se concretize após a data mencionada
acima,  independentemente  de  tal  ato,  circunstância,  acontecimento,  evento,  fato,
ocorrência  ou  omissão  (i)  ser  divulgado  no  contrato  ou  ter  sido  divulgado  durante  a
auditoria  conduzida  pela  compradora;  ou  (ii)  representar  uma  violação  de  qualquer
declaração  e  garantia  prestada  no  Contrato  de  Compra  e  Venda  de  Quotas  e  Outras
Avenças  celebrado  em  9  de  maio  de  2019;  ou  violação,  infração  ou  imprecisão
relativamente  a  qualquer  das  declarações  e  garantias  prestadas  pelos  vendedores;
violação, quebra, descumprimento ou inobservância, total ou parcial, de qualquer obrigação
ou avença assumida pelos vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Como  garantia  da  obrigação  dos  Vendedores  de  indenizar  uma  perda  à  uma  parte
indenizada da compradora, a compradora poderá compensar, reter ou excutir, conforme o
caso, os valores devidos no âmbito da Operação obedecendo-se a seguinte ordem: (a)
parcelas  a  prazo  do  preço  de  aquisição  e  pagamento  adicional;  (b)  aluguéis  mensais
referentes  aos  contratos  de  locação  celebrados  na  data  da  assinatura  do  contrato  de
compra e venda de quotas e outras avenças,  celebrado em 9 de maio de 2019; e (c)
excussão da alienação fiduciária, sendo que as cada categoria dos valores da operação



somente poderá ser utilizada uma vez que os recursos da categoria anterior não sejam
suficientes para fazer frente à perda em questão.

Além disso, como garantia das obrigações de indenização dos vendedores previstas no
contrato,  o  respectivo  valor  em discussão  poderá ser  retido  das parcelas  do preço de
aquisição, sendo o valor retido pago pela Companhia após o término de cada uma das
reclamações de terceiros existentes, seja por meio de decisão final transitada em julgado e
não passível de recurso com efeitos res judicata de uma autoridade competente, ou por
meio de acordo homologado em juízo, e desde que tenham sido julgadas ou, de qualquer
forma, encerradas, de forma favorável à C.M.D. e/ou à Companhia, total ou parcialmente.

5 Descrever o propósito do negócio

A  Compradora  teve  por  objetivo  expandir  suas  operações  no  Estado  de  São  Paulo,
incluindo atividades de análises clínicas e serviços de ultrassonografia.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a C.M.D., resumidamente e dentre outros: (i) obtenção de
potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos e
despesas operacionais; e (ii) complementação das operações da Companhia, fortalecendo,
assim, sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.



10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes sinergias para a Companhia e para C.M.D. com a efetivação da transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia do laudo de avalição para aquisição da totalidade das quotas da C.M.D., preparado
pela B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R”) em conformidade com o previsto no
artigo 256 da Lei das S.A., anexo à presente proposta da administração e disponível no
website da  Companhia  (www.dasa3.com.br),  da  B3  (www.b3.com.br)  e  da  CVM
(www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A B2R é uma empresa com muitos anos de experiência, dedicada à assessoria financeira e
estratégica  em operações de compra  e  venda de  empresas,  capitalização  de  ativos  e
reestruturações  societárias  e  no  processo  de  avaliação  de  uma  empresa  para
determinação de seu valor justo com base na projeção de seus indicadores financeiros e
operacionais. A B2R se destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria
de valor, entregando expertise em avaliações.

14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  B2R  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

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


14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.



Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

ITULAB

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da  ITULAB - Laboratório de Análises Clinicas de Itu
Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Município de Itu, Estado de São Paulo,
na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 54.337.670/0001-27 (“ITULAB”).

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

ITULAB - Laboratório de Análises Clinicas de Itu Ltda., sociedade empresária limitada
com sede no Município de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges,
nº 227, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.337.670/0001-27.

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

152.916 (cento e cinquenta e duas mil, novecentas e dezesseis) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores  ou integrantes  do  bloco  de controle  da  ITULAB que sejam
partes relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável



3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 15.191.737,13

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(ii) 2017 - R$ 199.217,40 (negativo); e

(iv) 2018 - R$ 358.855,08.

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 Maurício Carvalho Campos, brasileiro, casado, biomédico, portador da cédula de
identidade RG nº 7.256.138-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 964.571.638-
15, residente e domiciliado na Alameda Paternon, nº 65, Jardim Plaza Athenee, Itu,
Estado de São Paulo, CEP 13.302-214; e

4.1.2 Célia  Aparecida  Banzi  Campos,  brasileira,  casada,  empresária,  portadora  da
cédula  de  identidade  RG  nº 11.770.813  SSP/SP  e  inscrita  no  CPF/MF  sob  o
nº 046.349.958-16,  residente e  domiciliada na Alameda Paternon,  nº  65,  Jardim
Plaza Athenee, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.302-214. 

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

152.916 (cento e cinquenta e dois mil, novecentas e dezesseis) quotas, representativas de
100% (cem por cento) do capital social total de emissão da ITULAB.

4.3 Preço total;

R$ 5.288.885,35 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais e trinta e cinco centavos).

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 34,58 (trinta e quatro vírgula cinquenta e oito reais).

4.5 Forma de pagamento;

Valor  de  R$ 3.142.449,48  (três  milhões,  cento  e  quarenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e
quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 59,42% do preço total,
pago em 9 de maio de 2019, na data da assinatura do contrato. O valor remanescente será
pago em 3 (três) parcelas de R$ 715.478,62 (*) (setecentos e quinze mil, quatrocentos e
setenta  e  oito  reais  e  sessenta  e  dois  centavos),  nas  respectivas  datas:  11/05/2020;
10/05/2021; e 09/05/2022. 

(*) valor a ser corrigido pela variação de 100% (cem por cento) do CDI, ou do índice que vier a
substituí-lo, apurado no período compreendido entre 09 de maio de 2019 e a data do seu efetivo
pagamento pela Compradora aos Vendedores.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;



Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os vendedores, individualmente e de forma solidária, neste ato, prestam à Compradora as
declarações  e  garantias  relativas  aos  seguintes  temas:  (i) Poder  e  autorização;  (ii)
Propriedade  das  Quotas;  (iii)  Ausência  de Litígios  sobre  Participações  Societárias;  (iv)
Vigência e Exequibilidade; (v) Solvência; (vi) Procedimentos Judiciais e Administrativos.

Os vendedores, individualmente e de forma solidária,, prestaram declarações e garantias
em  nome  da  ITULAB  relativas  aos  seguintes  temas:  (i) Vigência  e  Exequibilidade;
(ii) Solvência;  (iii) Constituição  e  Situação  Regular;  (iv) Inexistência  de  Violação;
(v) Documentos Societários e Procurações; (vi) Autorizações; (vii) Inexistência de Restrição
às  Atividades;  (viii) Inexistência  de  Alterações  Relevantes;  (ix) Licenças;  (x) Filiais  e
Subsidiárias;  (xi) Demonstrações  Financeiras;  (xii) Aprovação  Concorrencial;  (xiii) Ativos;
(xiv) Imóveis;  (xv) Contratos  Relevantes;  (xvi) Operações  com  Partes  Relacionadas;
(xvii) Contas Bancárias;  (xviii) Garantias;  (xix) Procedimentos Administrativos e Juidiciais
(xx) Tributos;  (xxi) Questões  Trabalhistas;  (xxii) Questões  Ambientais;  (xxiii) Direitos  de
Propriedade  Intelectual;  (xxiv) Seguros;  (xxv) Corrupção;  (xxvi) Divulgação  Ampla  e
Irrestrita  de  Informações;  (xxvii) Comissões;  (xxviii) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros;  (xxix)  Anuência  prévia  nos  Contratos  Comerciais;  (xxx)  Contratos  com
Entidades Públicas; e (xxxi) Credenciamentos.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigam-se a indenizar as partes com relação a todas e quaisquer perdas
resultantes  de:  qualquer  ato,  circunstância,  acontecimento,  evento,  fato,  ocorrência  ou
omissão com relação a sociedade,  ocorrido antes de 9 de maio de 2019, de qualquer
natureza, inclusive (entre outros) de natureza fiscal ou trabalhista, seja materializada ou
não, mesmo que a perda se torne conhecida ou se concretize após a data mencionada
acima,  independentemente  de  tal  ato,  circunstância,  acontecimento,  evento,  fato,
ocorrência  ou  omissão  (i)  ser  divulgado  no  contrato  ou  ter  sido  divulgado  durante  a
auditoria  conduzida  pela  compradora;  ou  (ii)  representar  uma  violação  de  qualquer
declaração  e  garantia  prestada  no  Contrato  de  Compra  e  Venda  de  Quotas  e  Outras
Avenças  celebrado  em  9  de  maio  de  2019;  ou  violação,  infração  ou  imprecisão
relativamente  a  qualquer  das  declarações  e  garantias  prestadas  pelos  vendedores;
violação, quebra, descumprimento ou inobservância, total ou parcial, de qualquer obrigação
ou avença assumida pelos vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Como  garantia  da  obrigação  dos  Vendedores  de  indenizar  uma  perda  à  uma  parte
indenizada da compradora, a compradora poderá compensar, reter ou excutir, conforme o
caso, os valores devidos no âmbito da Operação obedecendo-se a seguinte ordem: (a)
parcelas  a  prazo  do  preço  de  aquisição  e  pagamento  adicional;  (b)  aluguéis  mensais
referentes  aos  contratos  de  locação  celebrados  na  data  da  assinatura  do  contrato  de
compra e venda de quotas e outras avenças,  celebrado em 9 de maio de 2019; e (c)
excussão da alienação fiduciária, sendo que as cada categoria dos valores da operação



somente poderá ser utilizada uma vez que os recursos da categoria anterior não sejam
suficientes para fazer frente à perda em questão.

Além disso, como garantia das obrigações de indenização dos vendedores previstas no
contrato,  o  respectivo  valor  em discussão  poderá ser  retido  das parcelas  do preço de
aquisição, sendo o valor retido pago pela Companhia após o término de cada uma das
reclamações de terceiros existentes, seja por meio de decisão final transitada em julgado e
não passível de recurso com efeitos res judicata de uma autoridade competente, ou por
meio de acordo homologado em juízo, e desde que tenham sido julgadas ou, de qualquer
forma, encerradas, de forma favorável à ITULAB e/ou à Companhia, total ou parcialmente.

5 Descrever o propósito do negócio

A  Compradora  teve  por  objetivo  expandir  suas  operações  no  Estado  do  São  Paulo,
incluindo (i) laboratórios clínicos, (ii) tomografia, (iii) de raio x, radioagnósticos e radiologia;
(iv) diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante;  (v) diagnóstico por registro
gráfico  ECG,  EEG  e  outros  exames  analógicos;  e  (vi)  complementação  diagnóstica  e
terapêutica  não  especificados  anteriormente  e  das  atividades  de  unidades  móveis
terrestres equipadas apenas de laboratório de análises clínicas.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.



9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a ITULAB, resumidamente e dentre outros: (i) obtenção
de potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos
e  despesas  operacionais; e  (ii) complementação  das  operações  da  Companhia,
fortalecendo, assim, sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes sinergias para a Companhia e para ITULAB com a efetivação da transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia do laudo de avalição para aquisição da totalidade das quotas da ITULAB, preparado
pela B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R”) em conformidade com o previsto no
artigo 256 da Lei das S.A., anexo à presente proposta da administração e disponível no
website da  Companhia  (www.dasa3.com.br),  da  B3  (www.b3.com.br)  e  da  CVM
(www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A B2R é uma empresa com muitos anos de experiência, dedicada à assessoria financeira e
estratégica  em operações de compra  e  venda de  empresas,  capitalização  de  ativos  e

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


reestruturações  societárias  e  no  processo  de  avaliação  de  uma  empresa  para
determinação de seu valor justo com base na projeção de seus indicadores financeiros e
operacionais. A B2R se destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria
de valor, entregando expertise em avaliações.

14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  B2R  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.



Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

São Camilo

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia
São Camilo Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado
do Paraná, na Rua das Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 05.992.718/0001-25 (“São Camilo”);

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

Laboratório  de  Anatomia  Patológica  e  Citopatologia  São  Camilo  Ltda.,  sociedade
empresária  limitada  com sede na Cidade de  Maringá,  Estado  do Paraná,  na Rua das
Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-
25

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

871.800 (oitocentas e setenta e uma mil e oitocentas) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores ou integrantes do bloco de controle da São Camilo que sejam
partes relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;



Não aplicável

3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 553.233,91

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2016 - R$ 216.984,27; e

(v) 2017 - R$ 120.642,87 (negativo).

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 LÉO SÉRGIO RUGGERI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal
de bens, farmacêutico-bioquímico, portador da cédula de identidade RG nº 548926,
expedida pela SSP-PR e inscrito no CRF/PR sob o nº 1.005 e no CPF/MF sob nº
172.757.099-53, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2002, Centro, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e

4.1.2 SÉRGIO PIVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
médico, portador da cédula de identidade RG nº 3.797.357, expedida pela SSP-SP
e  inscrito  no  CRM/PR  sob  o  nº  5.900  e  no  CPF/MF  sob  nº  533.022.658-91,
residente e domiciliado na Rua Felipe Camarão, nº 614, Zona 02, na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná.

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

871.800 (oitocentas e setenta e uma mil e oitocentas) quotas, representativas de 100%
(cem por cento) do capital social total de emissão da São Camilo.

4.3 Preço total;

R$ 5.483.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais).

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 6,28 (seis reais e vinte e oito centavos).

4.5 Forma de pagamento;

O  montante  total  de  R$ 4.660.550,00  (quatro  milhões,  seiscentos  e  sessenta  mil,
quinhentos e cinquenta reais) na data de assinatura do Contrato.

O montante total de R$ 274.150,00 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta
reais) na data do 1º aniversário, ressalvado que havendo valores referentes ao Ajuste de
Preço devidos pelos Vendedores à Companhia ou a Perdas passíveis de indenização, tais
valores serão total ou parcialmente compensados com o que for devido pelos Vendedores
à Companhia.



O montante total de R$ 548.300,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e trezentos reais) em
5 (cinco) parcelas sucessivas de R$ 109.660,00 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta
reais), a serem pagas no 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aniversários do Contrato.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;

Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os  vendedores,  conjuntamente,  prestaram  à  Companhia  as  declarações  e  garantias
relativas aos seguintes temas: (i) Poder e Autorização; (ii) Efeito Vinculante, Exequibilidade;
(iii) Inexistência  de  Violação,  Consentimentos;  (iv) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros; (v) Anuência Prévia nos Contratos Comerciais; (vi) Contratos com Entidades
Públicas; (vii) Credenciamentos; (viii) Titularidade das Quotas; (ix) Direito sobre as Quotas;
(x) Ausência  de  Litígios  Sobre  Quotas;  (xi) Constituição  e  Operações  Regulares;
(xii) Documentos  Constitutivos  e  Societários;  (xiii) Capital  Social  das  Sociedades;
(xiv) Outras  Participações  e  Filiais;  (xv) Acordos  de  Quotistas,  Acionistas  ou  Similares;
(xvi) Declarações  Financeiras  das  Sociedades,  Livros  e  Registros  das  Sociedades;
(xvii) Contas a Receber e a Pagar; (xviii) Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Outras
Vantagens  Pecuniárias;  (xix) Dívidas  com  Fornecedores;  (xx) Caixa  e  Endividamento
Líquido;  (xxi) Estoques;  (xxii) Curso  Normal  dos  Negócios;  (xxiii) Ausência  de  Eventos
Extraordinários;  (xxiv) Propriedade  Intelectual;  (xxv) Dados  Pessoais;  (xxvi) Licenças;
(xxvii) Ativos;  (xxviii) Imóveis;  (xxix) Ausência  de  Passivos;  (xxx) Contencioso;
(xxxi) Tributos;  (xxxii) Colaboradores;  (xxxiii) Não  Violação;  (xxxiv) Contratos  das
Sociedades;  (xxxv) Contratos  por  Espécie;  (xxxvi) Procurações;  (xxxvii) Transações  com
Partes  Relacionadas;  (xxxviii) Seguros;  (xxxix) Ambiental;  (xl)  Pagamentos  Irregulares;
(xli) Leis Anticorrupção; (xlii) Comissão; (xliii) Cônjuges e/ou Companheiros em Regime de
União Estável; (xliv) Divulgação Ampla e Irrestrita de Informações.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigaram-se, por si e solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável,
a indenizar, reembolsar, defender e isentar a Compradora, a Sociedade, qualquer uma de
suas  respectivas  ou  qualquer  um  de  seus  sócios,  administradores,  representantes,
sucessores ou cessionários (ou os sócios, administradores, representantes, sucessores ou
cessionários  de qualquer  uma de suas  Afiliadas),  em relação  à totalidade  de qualquer
Perda,  que  represente  uma  despesa  incorrida  e  não  indenizada  por  qualquer  Parte
Indenizável da Compradora que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada a: (i)
quaisquer atos,  fatos,  atividades,  omissões ou contingências materializadas ou não,  de
qualquer natureza, cujo o fato gerador ocorra até a presente data (ainda que seus efeitos e/
ou Perdas somente se materializem após tal data) com relação à Sociedade, aos Negócios,
às Partes Relacionadas dos Vendedores (atuais ou passadas) ou à quaisquer Pessoas,
inclusive em razão de sucessão das obrigações e responsabilidades dos Vendedores e de
suas Partes Relacionadas, tenham ou não sido revelados à Compradora no Contrato, em
seus Anexos, na Auditoria, ou em qualquer outro instrumento, documento ou comunicação
relativo  às  operações  previstas  no  Contrato,  e  independentemente  do  disposto  nas
declarações e garantias constantes  da  Cláusula 5; (ii)  infração, falsidade, inexatidão ou
violação de qualquer declaração prestada pelos Vendedores no Contrato; (iii)  violação ou
não  cumprimento,  parcial  ou  total,  de  qualquer  avença  ou  obrigação  dos  Vendedores
contida no Contrato  ou nos Documentos da Operação (ou que possa ser  considerada,



razoavelmente, decorrência lógica ou necessária das avenças ou obrigações contidas no
Contrato  ou  nos  Documentos  da  Operação);  (iv)  quaisquer  contingências  envolvendo
Partes  Relacionadas  dos  Vendedores;  ou  (v)  Tributos  decorrentes  das  operações
contempladas no Contrato de responsabilidade dos Vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Retenção de parcela do preço de aquisição conforme indicado no item 4.5 acima.

5 Descrever o propósito do negócio

A Compradora teve por objetivo expandir suas operações no Estado do Paraná, incluindo a
prestação de serviços de anatomia patológica, citopatologia, imuno-histoquímica e exames
afins.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os  planos  da  Administração  para  a  São  Camilo,  resumidamente  e  dentre  outros:
(i) obtenção de potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em
receitas,  custos  e  despesas  operacionais; e  (ii) complementação  das  operações  da



Companhia,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de  liderança  no  setor  de  medicina
diagnóstica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes  sinergias  para  a  Companhia  e  para  a  São  Camilo  com  a  efetivação  da
transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia  do  laudo  de  avalição  para  aquisição  da  totalidade  das  quotas  da  São  Camilo,
preparado pela Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda. (“Crowe”) em conformidade
com o previsto no artigo 256 da Lei das S.A., anexo à presente proposta da administração
e disponível no website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A Crowe é uma empresa com muitos anos de experiência, foi fundada em 1915 na cidade
de  Nova  Iorque,  EUA,  dedicada  à  assessoria  financeira  e  estratégica,  auditoria,
procedimentos  acordados,  assurance,  relatórios  e  avaliação  IFRS  USGAAP,  avaliação
contábil,  procedimentos  e  relatório  de  impairment,  revisões  específicas.  A  Crowe  se
destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando
expertise em avaliações. 

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


14.3  Descrever como foram selecionados; e

A  Crowe  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.



Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

Ruggeri

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Ruggeri & Piva Ltda., sociedade empresária limitada
com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430,
Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-58 (“Ruggeri”).

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

Ruggeri  & Piva Ltda.,  sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá,
Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-58.

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

4.961.112 (quatro milhões, novecentas e sessenta e uma mil, cento e doze) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores  ou integrantes  do  bloco  de controle  da  Ruggeri  que  sejam
partes relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável

3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;



Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 9.431.556,90 (negativo)

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2016 - R$ 1.635.529,52; e

(vi) 2017 - R$ 3.173.137,97 (negativo).

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 LÉO SÉRGIO RUGGERI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal
de bens, farmacêutico-bioquímico, portador da cédula de identidade RG nº 548926,
expedida pela SSP-PR e inscrito no CRF/PR sob o nº 1.005 e no CPF/MF sob nº
172.757.099-53, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2002, Centro, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e

4.1.2 SÉRGIO PIVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
médico, portador da cédula de identidade RG nº 3.797.357, expedida pela SSP-SP
e  inscrito  no  CRM/PR  sob  o  nº  5.900  e  no  CPF/MF  sob  nº  533.022.658-91,
residente e domiciliado na Rua Felipe Camarão, nº 614, Zona 02, na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná;

4.1.3 JOÃO PEDRO JOCK PIVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de  bens,  farmacêutico  e  bioquímico, portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº
7.190.473-0, expedida pela SSP-PR e inscrito no CRF/PR sob o nº 17.542 e no
CPF/MF sob nº 026.802.669-60, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, nº
33, apto. 1.902, Zona 07, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.4 LÉO SÉRGIO MAIA RUGGERI, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de
identidade RG nº 6.012.305-5, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº
008.369.639-38, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2.002, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e

4.1.5 KARINA MAIA RUGGERI DONIDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 6.012.301-
2, expedida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 025.996.379-88, residente e
domiciliada na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto. 2.002, Zona 01, na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná.

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

4.961.112 (quatro  milhões,  novecentas  e  sessenta  e  uma  mil,  cento  e  doze)  quotas,
representativas de 100% (cem por cento) do capital social total de emissão da Ruggeri.

4.3 Preço total;

R$ 62.165.000,00 (sessenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais).



4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três centavos)

4.5 Forma de pagamento;

O montante total de R$ 52.840.250,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil,
duzentos e cinquenta reais) na data de assinatura do Contrato.

O montante total de R$ 3.108.250,00 (três milhões, cento e oito mil, duzentos e cinquenta
reais) na data do 1º aniversário, ressalvado que havendo valores referentes ao Ajuste de
Preço devidos pelos Vendedores à Companhia ou a Perdas passíveis de indenização, tais
valores serão total ou parcialmente compensados com o que for devido pelos Vendedores
à Companhia.

O montante total de R$ 6.216.500,00 (seis milhões, duzentos e dezesseis mil e quinhentos
reais)  em  5  (cinco)  parcelas  sucessivas  de  R$ 1.243.300,00  (um  milhão,  duzentos  e
quarenta e três mil e trezentos reais), a serem pagas no 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aniversários do
Contrato.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;

Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os  vendedores,  conjuntamente,  prestaram  à  Companhia  as  declarações  e  garantias
relativas aos seguintes temas: (i) Poder e Autorização; (ii) Efeito Vinculante, Exequibilidade;
(iii) Inexistência  de  Violação,  Consentimentos;  (iv) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros; (v) Anuência Prévia nos Contratos Comerciais; (vi) Contratos com Entidades
Públicas; (vii) Credenciamentos; (viii) Titularidade das Quotas; (ix) Direito sobre as Quotas;
(x) Ausência  de  Litígios  Sobre  Quotas;  (xi) Constituição  e  Operações  Regulares;
(xii) Documentos  Constitutivos  e  Societários;  (xiii) Capital  Social  das  Sociedades;
(xiv) Outras  Participações  e  Filiais;  (xv) Acordos  de  Quotistas,  Acionistas  ou  Similares;
(xvi) Declarações  Financeiras  das  Sociedades,  Livros  e  Registros  das  Sociedades;
(xvii) Contas a Receber e a Pagar; (xviii) Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Outras
Vantagens  Pecuniárias;  (xix) Dívidas  com  Fornecedores;  (xx) Caixa  e  Endividamento
Líquido;  (xxi) Estoques;  (xxii) Curso  Normal  dos  Negócios;  (xxiii) Ausência  de  Eventos
Extraordinários;  (xxiv) Propriedade  Intelectual;  (xxv) Dados  Pessoais;  (xxvi) Licenças;
(xxvii) Ativos;  (xxviii) Imóveis;  (xxix) Ausência  de  Passivos;  (xxx) Contencioso;
(xxxi) Tributos;  (xxxii) Colaboradores;  (xxxiii) Não  Violação;  (xxxiv) Contratos  das
Sociedades;  (xxxv) Contratos  por  Espécie;  (xxxvi) Procurações;  (xxxvii) Transações  com
Partes  Relacionadas;  (xxxviii) Seguros;  (xxxix) Ambiental;  (xl)  Pagamentos  Irregulares;
(xli) Leis Anticorrupção; (xlii) Comissão; (xliii) Cônjuges e/ou Companheiros em Regime de
União Estável; (xliv) Divulgação Ampla e Irrestrita de Informações.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigaram-se, por si e solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável,
a indenizar, reembolsar, defender e isentar a Compradora, a Sociedade, qualquer uma de
suas  respectivas  ou  qualquer  um  de  seus  sócios,  administradores,  representantes,
sucessores ou cessionários (ou os sócios, administradores, representantes, sucessores ou
cessionários  de qualquer  uma de suas  Afiliadas),  em relação  à totalidade  de qualquer
Perda,  que  represente  uma  despesa  incorrida  e  não  indenizada  por  qualquer  Parte



Indenizável da Compradora que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada a: (i)
quaisquer atos,  fatos,  atividades,  omissões ou contingências materializadas ou não,  de
qualquer natureza, cujo o fato gerador ocorra até a presente data (ainda que seus efeitos e/
ou Perdas somente se materializem após tal data) com relação à Sociedade, aos Negócios,
às Partes Relacionadas dos Vendedores (atuais ou passadas) ou à quaisquer Pessoas,
inclusive em razão de sucessão das obrigações e responsabilidades dos Vendedores e de
suas Partes Relacionadas, tenham ou não sido revelados à Compradora no Contrato, em
seus Anexos, na Auditoria, ou em qualquer outro instrumento, documento ou comunicação
relativo  às  operações  previstas  no  Contrato,  e  independentemente  do  disposto  nas
declarações e garantias constantes  da  Cláusula 5; (ii)  infração, falsidade, inexatidão ou
violação de qualquer declaração prestada pelos Vendedores no Contrato; (iii)  violação ou
não  cumprimento,  parcial  ou  total,  de  qualquer  avença  ou  obrigação  dos  Vendedores
contida no Contrato  ou nos Documentos da Operação (ou que possa ser  considerada,
razoavelmente, decorrência lógica ou necessária das avenças ou obrigações contidas no
Contrato  ou  nos  Documentos  da  Operação);  (iv)  quaisquer  contingências  envolvendo
Partes  Relacionadas  dos  Vendedores;  (v)  Reorganização  Pré-Venda,  incluindo,  sem
limitação, a doação pura de ações detidas pela Ruggeri & Piva de emissão do Hospital e
Maternidade Maringá S.A., sociedade por ações, com sede na Av. Cidade de Leiria, nº 356,
na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.114.500/0001-04
para  Léo  Maia  Ruggeri  e  Sérgio  Piva;  ou  (vi) Tributos  decorrentes  das  operações
contempladas no Contrato de responsabilidade dos Vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Retenção de parcela do preço de aquisição conforme indicado no item 4.5 acima.

5 Descrever o propósito do negócio

A Compradora teve por objetivo expandir suas operações no Estado do Paraná, incluindo
atividades de análises clínicas.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.



7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a Ruggeri, resumidamente e dentre outros: (i) obtenção
de potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos
e  despesas  operacionais; e  (ii) complementação  das  operações  da  Companhia,
fortalecendo, assim, sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes sinergias para a Companhia e para Ruggeri com a efetivação da transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.



13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia do laudo de avalição para aquisição da totalidade das quotas da Ruggeri, preparado
pela  Crowe Macro Consultoria  Empresarial  Ltda. (“Crowe”)  em conformidade com o
previsto no artigo 256 da Lei  das S.A.,  anexo à presente proposta da administração e
disponível no  website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A Crowe é uma empresa com muitos anos de experiência, foi fundada em 1915 na cidade
de  Nova  Iorque,  EUA,  dedicada  à  assessoria  financeira  e  estratégica,  auditoria,
procedimentos  acordados,  assurance,  relatórios  e  avaliação  IFRS  USGAAP,  avaliação
contábil,  procedimentos  e  relatório  de  impairment,  revisões  específicas.  A  Crowe  se
destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando
expertise em avaliações. 

14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  Crowe  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.

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


Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

Maringá

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem  por  cento)  do  capital  social  da  Maringá  Medicina  Nuclear  Ltda.,  sociedade
empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos
Dumont,  nº 3.452,  Zona  01,  CEP 87013-050,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o
nº 00.237.540/0001-93 (“Maringá”).

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

Maringá Medicina Nuclear Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.452, Zona 01, CEP 87013-050,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.237.540/0001-93.

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

9.600.000 (nove milhões e seiscentas mil) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores ou integrantes  do bloco de controle  da Maringá  que  sejam
partes relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável



3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 3.772.364,86

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2016 - R$ 187.312,16 (negativo); e

(vii) 2017 - R$ 979.749,09 (negativo).

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 ANTONIO FIEL CRUZ JUNIOR,  brasileiro,  casado sob  o regime  de comunhão
parcial  de  bens,  médico, portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº  12.692.453,
expedida pela SSP-PR e inscrito no CRM/PR sob o nº 14.467 e no CPF/MF sob nº
075.977.758-65,  residente e domiciliado na Rua Santa Joaquina de Vedruna, nº
1.099-B, Zona 05, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e

4.1.2 LÉO SÉRGIO RUGGERI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal
de bens, farmacêutico-bioquímico, portador da cédula de identidade RG nº 548926,
expedida pela SSP-PR e inscrito no CRF/PR sob o nº 1.005 e no CPF/MF sob nº
172.757.099-53, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2002, Centro, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.3 SÉRGIO PIVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
médico, portador da cédula de identidade RG nº 3.797.357, expedida pela SSP-SP
e  inscrito  no  CRM/PR  sob  o  nº  5.900  e  no  CPF/MF  sob  nº  533.022.658-91,
residente e domiciliado na Rua Felipe Camarão, nº 614, Zona 02, na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná;

4.1.4 JOÃO  MARCELO  MORAES  FALAVIGNA,  brasileiro,  casado  sob  o  regime  de
separação  total  de  bens,  médico,  portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº
6.334.042-1, expedida pela SSP-PR e inscrito no CRM/PR sob o nº 22.310 e no
CPF/MF sob nº 033.196.439-24, residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, nº
254, apto. 1.202, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.5 LAI PON MENG, brasileiro naturalizado, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 5.986.833-0, expedida
pela  SSP-PR  e  inscrito  no  CRM/PR  sob  o  nº  15.080  e  no  CPF/MF  sob  nº
628.888.119-87,  residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco,  nº  120, apto.
112, Edifício Itapuã, Zona 04, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.6 ADEMAR LUCAS JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 27.061.840-5, expedida
pela SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 293.646.188-07, residente e domiciliado
na Avenida José Alves Nendo, nº 1.760, casa 01, Jardim São Silvestre, na Cidade
de Maringá, Estado do Paraná;



4.1.7 ELAINE MIKA KAMIKAWA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de
bens, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 6.678.216-6, expedida pela
SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 026.472.518-08, residente e domiciliada na
Rua Natal, nº 613, Parque Residencial Cidade Nova, na Cidade de Maringá, Estado
do Paraná; e

4.1.8 LÉO SÉRGIO MAIA RUGGERI, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de
identidade RG nº 6.012.305-5, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº
008.369.639-38, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2.002, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

9.600.000  (nove  milhões  e  seiscentas  mil)  quotas,  representativas  de  100%  (cem por
cento) do capital social total de emissão da Maringá.

4.3 Preço total;

R$ 28.040.000,00 (vinte e oito milhões e quarenta mil reais).

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos)

4.5 Forma de pagamento;

O montante total de R$ 23.834.000,00 (vinte e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil
reais) na data de assinatura do Contrato.

O montante total de R$ 1.402.000,00 (um milhão, quatrocentos e dois mil reais) na data do
1º  aniversário,  ressalvado que  havendo valores referentes  ao Ajuste  de Preço devidos
pelos Vendedores à Companhia ou a Perdas passíveis de indenização, tais valores serão
total ou parcialmente compensados com o que for devido pelos Vendedores à Companhia.

O montante total de R$ 2.804.000,00 (dois milhões, oitocentos e quatro mil reais) em 5
(cinco)  parcelas  sucessivas  de  R$ 560.800,00  (quinhentos  e  sessenta  mil  e  oitocentos
reais), a serem pagas no 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aniversários do Contrato.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;

Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os  vendedores,  conjuntamente,  prestaram  à  Companhia  as  declarações  e  garantias
relativas aos seguintes temas: (i) Poder e Autorização; (ii) Efeito Vinculante, Exequibilidade;
(iii) Inexistência  de  Violação,  Consentimentos;  (iv) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros; (v) Anuência Prévia nos Contratos Comerciais; (vi) Contratos com Entidades
Públicas; (vii) Credenciamentos; (viii) Titularidade das Quotas; (ix) Direito sobre as Quotas;
(x) Ausência  de  Litígios  Sobre  Quotas;  (xi) Constituição  e  Operações  Regulares;
(xii) Documentos  Constitutivos  e  Societários;  (xiii) Capital  Social  das  Sociedades;
(xiv) Outras  Participações  e  Filiais;  (xv) Acordos  de  Quotistas,  Acionistas  ou  Similares;
(xvi) Declarações  Financeiras  das  Sociedades,  Livros  e  Registros  das  Sociedades;
(xvii) Contas a Receber e a Pagar; (xviii) Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Outras
Vantagens  Pecuniárias;  (xix) Dívidas  com  Fornecedores;  (xx) Caixa  e  Endividamento
Líquido;  (xxi) Estoques;  (xxii) Curso  Normal  dos  Negócios;  (xxiii) Ausência  de  Eventos



Extraordinários;  (xxiv) Propriedade  Intelectual;  (xxv) Dados  Pessoais;  (xxvi) Licenças;
(xxvii) Ativos;  (xxviii) Imóveis;  (xxix) Ausência  de  Passivos;  (xxx) Contencioso;
(xxxi) Tributos;  (xxxii) Colaboradores;  (xxxiii) Não  Violação;  (xxxiv) Contratos  das
Sociedades;  (xxxv) Contratos  por  Espécie;  (xxxvi) Procurações;  (xxxvii) Transações  com
Partes  Relacionadas;  (xxxviii) Seguros;  (xxxix) Ambiental;  (xl)  Pagamentos  Irregulares;
(xli) Leis Anticorrupção; (xlii) Comissão; (xliii) Cônjuges e/ou Companheiros em Regime de
União Estável; (xliv) Divulgação Ampla e Irrestrita de Informações.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigaram-se, por si e solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável,
a indenizar, reembolsar, defender e isentar a Compradora, a Sociedade, qualquer uma de
suas  respectivas  ou  qualquer  um  de  seus  sócios,  administradores,  representantes,
sucessores ou cessionários (ou os sócios, administradores, representantes, sucessores ou
cessionários  de qualquer  uma de suas  Afiliadas),  em relação  à totalidade  de qualquer
Perda,  que  represente  uma  despesa  incorrida  e  não  indenizada  por  qualquer  Parte
Indenizável da Compradora que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada a: (i)
quaisquer atos,  fatos,  atividades,  omissões ou contingências materializadas ou não,  de
qualquer natureza, cujo o fato gerador ocorra até a presente data (ainda que seus efeitos e/
ou Perdas somente se materializem após tal data) com relação à Sociedade, aos Negócios,
às Partes Relacionadas dos Vendedores (atuais ou passadas) ou à quaisquer Pessoas,
inclusive em razão de sucessão das obrigações e responsabilidades dos Vendedores e de
suas Partes Relacionadas, tenham ou não sido revelados à Compradora no Contrato, em
seus Anexos, na Auditoria, ou em qualquer outro instrumento, documento ou comunicação
relativo  às  operações  previstas  no  Contrato,  e  independentemente  do  disposto  nas
declarações e garantias constantes  da  Cláusula 5; (ii)  infração, falsidade, inexatidão ou
violação de qualquer declaração prestada pelos Vendedores no Contrato; (iii)  violação ou
não  cumprimento,  parcial  ou  total,  de  qualquer  avença  ou  obrigação  dos  Vendedores
contida no Contrato  ou nos Documentos da Operação (ou que possa ser  considerada,
razoavelmente, decorrência lógica ou necessária das avenças ou obrigações contidas no
Contrato  ou  nos  Documentos  da  Operação);  (iv)  quaisquer  contingências  envolvendo
Partes  Relacionadas  dos  Vendedores;  ou  (v)  Tributos  decorrentes  das  operações
contempladas no Contrato de responsabilidade dos Vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Retenção de parcela do preço de aquisição conforme indicado no item 4.5 acima.

5 Descrever o propósito do negócio

A Compradora teve por objetivo expandir suas operações no Estado do Paraná, incluindo
atividades  de  diagnóstico  por  imagem  nas  áreas  de  medicina  nuclear,  cintilografia  e
tratamentos  com  radioisótopos,  tomografia  computadorizada,  ressonância  magnética,
densitometria óssea, ultrassonografia, mamografia, PET/CT e radiologia.



6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.

Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a Maringá, resumidamente e dentre outros: (i) obtenção
de potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos
e  despesas  operacionais; e  (ii) complementação  das  operações  da  Companhia,
fortalecendo, assim, sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes sinergias para a Companhia e para Maringá com a efetivação da transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.



Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia do laudo de avalição para aquisição da totalidade das quotas da Maringá, preparado
pela  Crowe Macro Consultoria  Empresarial  Ltda. (“Crowe”)  em conformidade com o
previsto no artigo 256 da Lei  das S.A.,  anexo à presente proposta da administração e
disponível no  website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A Crowe é uma empresa com muitos anos de experiência, foi fundada em 1915 na cidade
de  Nova  Iorque,  EUA,  dedicada  à  assessoria  financeira  e  estratégica,  auditoria,
procedimentos  acordados,  assurance,  relatórios  e  avaliação  IFRS  USGAAP,  avaliação
contábil,  procedimentos  e  relatório  de  impairment,  revisões  específicas.  A  Crowe  se
destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando
expertise em avaliações.

14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  Crowe  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.

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


Informações exigidas pelo artigo 19 da ICVM 481 

Aliança

1 Descrever o negócio

A operação consiste na aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Aliança Biotecnologia Ltda., sociedade empresária
limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias,
nº 57,  Zona  04,  CEP 87014-270,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o  nº 08.284.269/0001-59
(“Aliança”).

2 Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação
da assembleia

A operação foi submetida à apreciação pela Assembleia Geral por preencher os requisitos
do artigo 256 da Lei  das  S.A.  e  ser,  portanto,  caracterizada como aquisição  relevante
conforme apontado no Laudo de Avaliação anexo à presente proposta.

3 Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

3.1 Informar o nome e qualificação;

Aliança  Biotecnologia  Ltda.,  sociedade  empresária  limitada  com sede  na  Cidade  de
Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias, nº 57, Zona 04, CEP 87014-270,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.284.269/0001-59.

3.2 Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas;

162.000 (cento e sessenta e duas mil) quotas.

3.3 Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital  social,  caso sejam partes relacionadas,  tal  como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto;

Não existem controladores ou integrantes do bloco de controle da Aliança que sejam partes
relacionadas da Companhia. 

3.4 Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:

3.4.1 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  ano,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos;

Não aplicável

3.4.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos;

Não aplicável

3.4.3 Cotação  mínima,  média  e  máxima  de  cada  mês,  nos  mercados  em  que  são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses;

Não aplicável



3.4.4 Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias;

Não aplicável

3.4.5 Valor  de  patrimônio  líquido  a  preços  de  mercado,  se  a  informação  estiver
disponível; e

R$ 255.638,44 (negativo)

3.4.6 Valor  do  lucro  líquido  anual  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

(i) 2016 - R$ 8.526,65 (negativo); e

(viii) 2017 - R$ 411.923,92 (negativo).

4 Principais termos e condições do negócio, incluindo:

4.1 Identificação dos vendedores;

4.1.1 KAREN IZUMI TAKEDA DE SÁ,  brasileira,  casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, bióloga,  portadora da cédula de identidade RG nº 13.209.207-9,
expedida pela SSP-PR e inscrita no CRBIO-7 sob o nº 50.886 e no CPF/MF sob nº
312.361.668-17, residente e domiciliada na Rua Pioneiro Antonio Castanha, nº 941,
Jardim Itália, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e

4.1.2 VALÉRIO AMÉRICO BALANI, brasileiro, solteiro, biólogo, portador da cédula de
identidade RG nº 6.722.408-6, expedida pela SSP-PR e inscrito no CRBIO-7 sob o
nº 50.887 e no CPF/MF sob nº 024.905.579-12, residente e domiciliado na Rua
Pioneiro Antonio Castanha, nº 965, casa B, Jardim Itália, na Cidade de Maringá,
Estado do Paraná;

4.1.3 ANTONIO FIEL CRUZ JUNIOR,  brasileiro,  casado sob  o regime  de comunhão
parcial  de  bens,  médico, portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº  12.692.453,
expedida pela SSP-PR e inscrito no CRM/PR sob o nº 14.467 e no CPF/MF sob nº
075.977.758-65,  residente e domiciliado na Rua Santa Joaquina de Vedruna, nº
1.099-B, Zona 05, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.4 JOÃO PEDRO JOCK PIVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de  bens,  farmacêutico  e  bioquímico, portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº
7.190.473-0, expedida pela SSP-PR e inscrito no CRF/PR sob o nº 17.542 e no
CPF/MF sob nº 026.802.669-60, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, nº
33, apto. 1.902, Zona 07, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná;

4.1.5 KARINA MAIA RUGGERI DONIDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 6.012.301-
2, expedida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 025.996.379-88, residente e
domiciliada na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto. 2.002, Zona 01, na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná;

4.1.6 IZABELLA MAIA RUGGERI, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de
identidade RG nº 8.673.397-8, expedida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº
055.076.969-62, residente e domiciliada na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2.002, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; e



4.1.7 LÉO SÉRGIO MAIA RUGGERI, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de
identidade RG nº 6.012.305-5, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº
008.369.639-38, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 89, apto.
2.002, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.

4.2 Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas;

162.000 (cento e sessenta e duas mil) quotas, representativas de 100% (cem por cento) do
capital social total de emissão da Aliança.

4.3 Preço total;

R$ 4.592.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais).

4.4 Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe;

Aproximadamente R$ 28,34 (vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

4.5 Forma de pagamento;

O montante total de R$ 3.903.200,00 (três milhões, novecentos e três mil e duzentos reais)
na data de assinatura do Contrato.

O montante total de R$ 229,600,00 (duzentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) na data
do 1º aniversário, ressalvado que havendo valores referentes ao Ajuste de Preço devidos
pelos Vendedores à Companhia ou a Perdas passíveis de indenização, tais valores serão
total ou parcialmente compensados com o que for devido pelos Vendedores à Companhia.

O montante total de R$ 459.200,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais)
em 5 (cinco) parcelas sucessivas de R$ 91.840,00 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta
reais), a serem pagas no 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aniversários do Contrato.

4.6 Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio;

Não aplicável.

4.7 Resumo das declarações e garantias dos vendedores;

Os  vendedores,  conjuntamente,  prestaram  à  Companhia  as  declarações  e  garantias
relativas aos seguintes temas: (i) Poder e Autorização; (ii) Efeito Vinculante, Exequibilidade;
(iii) Inexistência  de  Violação,  Consentimentos;  (iv) Anuência  Prévia  nos  Contratos
Financeiros; (v) Anuência Prévia nos Contratos Comerciais; (vi) Contratos com Entidades
Públicas; (vii) Credenciamentos; (viii) Titularidade das Quotas; (ix) Direito sobre as Quotas;
(x) Ausência  de  Litígios  Sobre  Quotas;  (xi) Constituição  e  Operações  Regulares;
(xii) Documentos  Constitutivos  e  Societários;  (xiii) Capital  Social  das  Sociedades;
(xiv) Outras  Participações  e  Filiais;  (xv) Acordos  de  Quotistas,  Acionistas  ou  Similares;
(xvi) Declarações  Financeiras  das  Sociedades,  Livros  e  Registros  das  Sociedades;
(xvii) Contas a Receber e a Pagar; (xviii) Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Outras
Vantagens  Pecuniárias;  (xix) Dívidas  com  Fornecedores;  (xx) Caixa  e  Endividamento
Líquido;  (xxi) Estoques;  (xxii) Curso  Normal  dos  Negócios;  (xxiii) Ausência  de  Eventos
Extraordinários;  (xxiv) Propriedade  Intelectual;  (xxv) Dados  Pessoais;  (xxvi) Licenças;
(xxvii) Ativos;  (xxviii) Imóveis;  (xxix) Ausência  de  Passivos;  (xxx) Contencioso;
(xxxi) Tributos;  (xxxii) Colaboradores;  (xxxiii) Não  Violação;  (xxxiv) Contratos  das
Sociedades;  (xxxv) Contratos  por  Espécie;  (xxxvi) Procurações;  (xxxvii) Transações  com
Partes  Relacionadas;  (xxxviii) Seguros;  (xxxix) Ambiental;  (xl)  Pagamentos  Irregulares;



(xli) Leis Anticorrupção; (xlii) Comissão; (xliii) Cônjuges e/ou Companheiros em Regime de
União Estável; (xliv) Divulgação Ampla e Irrestrita de Informações.

4.8 Regras sobre indenização dos compradores;

Os vendedores obrigaram-se, por si e solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável,
a indenizar, reembolsar, defender e isentar a Compradora, a Sociedade, qualquer uma de
suas  respectivas  ou  qualquer  um  de  seus  sócios,  administradores,  representantes,
sucessores ou cessionários (ou os sócios, administradores, representantes, sucessores ou
cessionários  de qualquer  uma de suas  Afiliadas),  em relação  à totalidade  de qualquer
Perda,  que  represente  uma  despesa  incorrida  e  não  indenizada  por  qualquer  Parte
Indenizável da Compradora que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada a: (i)
quaisquer atos,  fatos,  atividades,  omissões ou contingências materializadas ou não,  de
qualquer natureza, cujo o fato gerador ocorra até a presente data (ainda que seus efeitos e/
ou Perdas somente se materializem após tal data) com relação à Sociedade, aos Negócios,
às Partes Relacionadas dos Vendedores (atuais ou passadas) ou à quaisquer Pessoas,
inclusive em razão de sucessão das obrigações e responsabilidades dos Vendedores e de
suas Partes Relacionadas, tenham ou não sido revelados à Compradora no Contrato, em
seus Anexos, na Auditoria, ou em qualquer outro instrumento, documento ou comunicação
relativo  às  operações  previstas  no  Contrato,  e  independentemente  do  disposto  nas
declarações e garantias constantes  da  Cláusula 5; (ii)  infração, falsidade, inexatidão ou
violação de qualquer declaração prestada pelos Vendedores no Contrato; (iii)  violação ou
não  cumprimento,  parcial  ou  total,  de  qualquer  avença  ou  obrigação  dos  Vendedores
contida no Contrato  ou nos Documentos da Operação (ou que possa ser  considerada,
razoavelmente, decorrência lógica ou necessária das avenças ou obrigações contidas no
Contrato  ou  nos  Documentos  da  Operação);  (iv)  quaisquer  contingências  envolvendo
Partes  Relacionadas  dos  Vendedores;  ou  (v)  Tributos  decorrentes  das  operações
contempladas no Contrato de responsabilidade dos Vendedores.

4.9 Aprovações governamentais necessárias; e

Não aplicável.

4.10 Garantias outorgadas.

Retenção de parcela do preço de aquisição conforme indicado no item 4.5 acima.

5 Descrever o propósito do negócio

A Compradora teve por objetivo expandir suas operações no Estado do Paraná, incluindo
atividades  de  diagnóstico  molecular  em  humanos,  realização  de  pesquisas,
desenvolvimento, produção e comercialização de kits de diagnósticos e vacinas.

6 Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Dentre os maiores benefícios para a Companhia com a consecução do negócio em tela
encontram-se:  (i)  obtenção,  pela  Companhia,  de  potenciais  sinergias  operacionais  e
financeiras  com  impactos  diretos  em  receitas,  custos  e  despesas  operacionais  e  (ii)
complementação  das  operações  da  Companha,  fortalecendo,  assim,  sua  posição  de
liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

Os custos envolvidos na operação são apenas honorários de assessores legais, auditores
e consultores extemos, em linha com parâmetros de mercado.



Os riscos apresentados pela conclusão e implementação do negócio são os mesmos riscos
inerentes ao negócio no setor de medicina diagnóstica no qual a Companhia opera.

7 Informar  quais  custos  serão incorridos pela  companhia caso o negócio não seja
aprovado

Caso o negócio não seja aprovado, os custos a serem incorridos pela Companhia serão
honorários e despesas despendidos com os assessores legais,  auditores e consultores
externos  que  auxiliaram  na  operação,  incluindo  serviços  de  due  diligence,  avaliação
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da operação dos negócios.

Todavia, tal hipótese é descartada, uma vez que os acionistas controladores já adiantaram
que votarão favoravelmente a aprovação.

8 Descrever as fontes de recursos para o negócio

Caixa próprio gerado pelas atividades da Companhia.

9 Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido

Os planos da Administração para a Aliança, resumidamente e dentre outros: (i) obtenção
de potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos
e  despesas  operacionais; e  (ii) complementação  das  operações  da  Companhia,
fortalecendo, assim, sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica no Brasil.

10 Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio

Tendo em vista os motivos acima expostos, a Administração recomenda a aprovação da
operação,  uma  vez  que  a  aquisição  do  constitui  uma  oportunidade  estratégica  e
complementar às operações da Companhia, fortalecendo, assim, sua posição de liderança
no  setor  de  medicina  diagnóstica  no  Brasil.  Adicionalmente  estima-se  captura  de
importantes sinergias para a Companhia e para Aliança com a efetivação da transação.

11 Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

11.1 Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

11.2 Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.

12 Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à  companhia,  tal  como definidas  pelas  regras  contábeis  que tratam
desse  assunto,  com  participações  societárias  ou  outros  valores  mobiliários  ou
títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido

Item não aplicável até a conclusão da aquisição.



13 Fornecer  cópia  de  todos  os  estudos  e  laudos  de  avaliação,  preparados  pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

Cópia do laudo de avalição para aquisição da totalidade das quotas da Aliança, preparado
pela  Crowe Macro Consultoria  Empresarial  Ltda. (“Crowe”)  em conformidade com o
previsto no artigo 256 da Lei  das S.A.,  anexo à presente proposta da administração e
disponível no  website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

14 Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

14.1 Informar o nome;

Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.

14.2 Descrever sua capacitação;

A Crowe é uma empresa com muitos anos de experiência, foi fundada em 1915 na cidade
de  Nova  Iorque,  EUA,  dedicada  à  assessoria  financeira  e  estratégica,  auditoria,
procedimentos  acordados,  assurance,  relatórios  e  avaliação  IFRS  USGAAP,  avaliação
contábil,  procedimentos  e  relatório  de  impairment,  revisões  específicas.  A  Crowe  se
destaca de forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando
expertise em avaliações.

14.3 Descrever como foram selecionados; e

A  Crowe  foi  selecionada  pela  Companhia  em  função  de  critérios  de  qualificação,
independência e preço.

14.4 Informar  se  são  partes  relacionadas  à  companhia,  tal  como  definidas  pelas  regras
contábeis que tratam desse assunto.

Não aplicável.

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


ANEXO 8

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019

Informações exigidas pelo artigo 20 da ICVM 481 

Direito de Retirada

1 Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento
jurídico

1.2 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da  Chromosome Genética
Serviços Laboratoriais Ltda. (nova razão social de Dresch Martinhago Clínica Médica S/S
Ltda.), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo,  na  Alameda  dos  Maracatins,  nº 780,  15º  andar,  conjunto  1.504,  Indianópolis,
CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.403.656/0001-02. Conforme previsto no
Artigo 256 §2º da Lei das S.A., em uma aquisição por companhia aberta de controle de
qualquer sociedade, caso preço de aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos
três valores indicados no inciso II  do  caput do mesmo artigo,  o acionista dissidente da
deliberação de assembleia geral que aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se
da companhia mediante reembolso do valor de suas ações. 

1.3 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da C.M.D. – Campos Medicina
Diagnóstica Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Itu, Estado de
São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, n° 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 20.053.174/0001-20 (“C.M.D”). Conforme previsto no Artigo 256 §2º da
Lei das S.A., em uma aquisição por companhia aberta de controle de qualquer sociedade,
caso  preço  de  aquisição  ultrapasse  1,5x  (uma  vez  e  meia)  o  maior  dos  três  valores
indicados no inciso II do caput do mesmo artigo, o acionista dissidente da deliberação de
assembleia geral que aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se da companhia
mediante reembolso do valor de suas ações.

1.4 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da ITULAB - Laboratório de
Análises Clinicas de Itu Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Município de
Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-
025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.337.670/0001-27. Conforme previsto no Artigo 256
§2º da Lei  das S.A.,  em uma aquisição por companhia aberta de controle de qualquer
sociedade, caso preço de aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos três
valores  indicados  no  inciso  II  do  caput do  mesmo  artigo,  o  acionista  dissidente  da
deliberação de assembleia geral que aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se
da companhia mediante reembolso do valor de suas ações.

1.5 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da Laboratório de Anatomia
Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda., sociedade empresária limitada com sede
na  Cidade  de  Maringá,  Estado  do  Paraná,  na  Rua  das  Camélias,  nº 12,  Zona  05,
CEP 87080-340, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-25. Conforme previsto no
Artigo 256 §2º da Lei das S.A., em uma aquisição por companhia aberta de controle de
qualquer sociedade, caso preço de aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos
três valores indicados no inciso II  do  caput do mesmo artigo,  o acionista dissidente da



deliberação de assembleia geral que aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se
da companhia mediante reembolso do valor de suas ações.

1.6 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da  Ruggeri  & Piva Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua
Santos  Dumont,  nº 3.430,  Zona  01,  CEP 87013-050,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o
nº 75.309.237/0001-58.  Conforme previsto  no Artigo 256 §2º  da Lei  das S.A.,  em uma
aquisição  por  companhia  aberta  de  controle  de  qualquer  sociedade,  caso  preço  de
aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos três valores indicados no inciso II
do caput do mesmo artigo, o acionista dissidente da deliberação de assembleia geral que
aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do
valor de suas ações.

1.7 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da Maringá Medicina Nuclear
Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná,
na Rua Santos Dumont, nº 3.452, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 00.237.540/0001-93.  Conforme previsto  no Artigo 256 §2º  da Lei  das S.A.,  em uma
aquisição  por  companhia  aberta  de  controle  de  qualquer  sociedade,  caso  preço  de
aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos três valores indicados no inciso II
do caput do mesmo artigo, o acionista dissidente da deliberação de assembleia geral que
aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do
valor de suas ações.

1.8 Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da  Aliança Biotecnologia
Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná,
na Rua Conselheiro Tobias, nº 57, Zona 04, CEP 87014-270, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 08.284.269/0001-59.  Conforme previsto  no Artigo 256 §2º  da Lei  das S.A.,  em uma
aquisição  por  companhia  aberta  de  controle  de  qualquer  sociedade,  caso  preço  de
aquisição ultrapasse 1,5x (uma vez e meia) o maior dos três valores indicados no inciso II
do caput do mesmo artigo, o acionista dissidente da deliberação de assembleia geral que
aprovar referida aquisição terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do
valor de suas ações.

2 Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

Totalidade das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia.

3 Informar  a  data  da  primeira  publicação  do  edital  de  convocação  da
assembleia, bem como a data da comunicação do fato relevante referente à
deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso

O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária será disponibilizado em 13 de
novembro de 2019 no website da Companhia (www.dasa3.com.br), no website da B3 –
Brasil,  Bolsa,  Balcão  (www.b3.com.br)  e  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários
(www.cvm.gov.br).

Não houve divulgação de Fato Relevante referente aos fatos que ensejaram o direito de
recesso.

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


4 Informar  o  prazo  para  exercício  do  direito  de  recesso  e  a  data  que  será
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão
exercer o direito de recesso

O acionista deverá informar por escrito à companhia que pretende exercer o direito de
recesso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação da ata da
Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a operação. Este prazo é improrrogável e a
sua não observância significa que o acionista renunciou ao exercício do referido direito.

A administração da Companhia  esclarece que as novas ações eventualmente emitidas
caso reste aprovada a proposta do aumento de capital social, nos termos propostos pela
administração  da  Companhia,  em  âmbito  de  Reunião  de  Conselho  de  Administração
realizada em 07 de novembro de 2019, e submetida à apreciação dos acionistas na mesma
data, não serão consideradas para determinação dos titulares de ações da Companhia que
poderão exercer o direito de recesso aqui previsto. Deste modo, o dia 13 de novembro de
2019, data em que o edital de convocação será disponibilizado, será a data considerada
para a determinação dos titulares de ações da Companhia que poderão exercer referido
direito.

5 Informar  o  valor  do  reembolso  por  ação  ou,  caso  não  seja  possível
determiná-lo previamente, a estimativa da administração acerca desse valor

O valor  do  reembolso  por  ação,  em caso  do  exercício  do direito  de recesso,  será  de
R$ 10,54 (dez reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde ao valor patrimonial
por  ações  em  31  de  dezembro  de  2018,  último  balanço  patrimonial  aprovado  pela
Assembleia Geral, relativa ao exercício social de 2018.

6 Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

O valor do reembolso corresponde ao valor de patrimônio líquido constante do balanço
integrante das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de
2018,  conforme  aprovadas  pela  Assembleia  Geral,  dividido  pelo  número  de  ações  de
emissão da Companhia em 13 de novembro de 2019.

7 Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial

Nos termos e para os fins do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista
dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data
que atenda ao prazo de 60 (sessenta) dias previsto no referido dispositivo legal.

8 Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os
peritos ou empresas especializadas recomendadas pela administração

Não aplicável.



9 Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum

9.1 Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio líquido a
preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM

Não aplicável.

9.2 Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da operação são
menos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9.1 acima

Não aplicável.

9.3 Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido a preços
de mercado ou outro critério aceito pela CVM

Não aplicável.

10 Informar o valor  patrimonial  de cada ação apurado de acordo com último
balanço aprovado

R$ 10,54 (dez reais e cinquenta e quatro centavos)

11 Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o
recesso nos mercados em que são negociadas, identificando:

11.1 Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos

Cotação 2016 2017 2018
Máxima R$ 21,65 R$ 29,00 R$ 29,15
Média R$ 14,29 R$ 25,62 R$ 26,94

Mínima R$ 8,55 R$ 17,20 R$ 25,00

11.2 Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos

Cotação 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19

Máxima R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,15 R$ 29,15 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 31,00 R$ 29,10

Média R$ 27,96 R$ 27,60 R$ 27,38 R$ 26,94 R$ 26,44 R$ 27,03 R$ 29,24 R$ 28,77

Mínima R$ 25,90 R$ 26,01 R$ 25,01 R$ 25,00 R$ 26,00 R$ 25,98 R$ 27,00 R$ 28,00

11.3 Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses 

Cotação Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Máxima R$ 29,10 R$ 29,00 R$ 32,00 R$ 30,81 R$ 37,50 R$ 34,50

Média R$ 28,85 R$ 28,79 R$ 29,66 R$ 30,35 R$ 31,64 R$ 33,19

Mínima R$ 28,50 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 29,70 R$ 29,90 R$ 32,00

11.4 Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias



Cotação Últimos 90 dias
Máxima R$ 37,50
Média R$ 31,88

Mínima R$ 29,70



ANEXO 9

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019

Reforma Estatuto Social

Estatuto Atual Propostas de Alteração do Estatuto Origem / Justificativa / Efeitos
CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo  1º  -  DIAGNÓSTICOS  DA  AMÉRICA  S.A.

("Companhia")  é  uma sociedade  por  ações  que  se  rege

pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.
Parágrafo  Único  -  A  Companhia  poderá  utilizar-se  de

expressões específicas para realizar a identificação de seus

diferentes  segmentos  de  negócio,  expressões  estas  que

serão utilizadas como denominação fantasia.
Artigo 2º - A  Companhia  tem  sede  e  foro  na

Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá,

434, Alphaville, podendo instalar e encerrar filiais, agências,

depósitos,  escritórios,  representações  e  quaisquer  outros

estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação da

Diretoria.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social:
I. a  prestação  de  serviços  auxiliares  de  apoio

diagnóstico  (SAD)  a  pacientes  particulares  ou

através  de  empresas  conveniadas,  companhias

seguradoras,  entidades  de  assistência  médico-

hospitalar, outras modalidades de custeio da saúde,

incluindo  análises  clínicas  e  vacinação,

diretamente,  ou  em  caráter  suplementar,  por

intermédio de laboratórios contratados; bem como



outros  serviços  auxiliares  de  apoio  diagnóstico

(SAD),  exclusivamente  através  de  empresas

médicas especializadas, como exemplo nas áreas

de:  a)  citologia  e  anatomia  patológica;  b)

diagnóstico  por  imagem e métodos  gráficos;  e c)

medicina nuclear;
II. a prestação de serviços médicos ambulatoriais com

abrangência  para  consultas  médicas,

procedimentos  ambulatoriais,  procedimentos

ambulatoriais  com  recursos  para  realização  de

procedimentos  cirúrgicos  e  exames

complementares e administração de medicamentos

para pacientes particulares ou através de empresas

conveniadas,  companhias  seguradoras,  entidades

de  assistência  médico-hospitalar  ou  outras

modalidades de custeio da saúde
III. a  exploração  de  atividades  relativas  a:  (a)

realização de exames em alimentos e substâncias

para  fins  de  avaliar  riscos  ao  ser  humano;  (b)

importação,  para  uso  próprio,  de  equipamentos

médico-hospitalares, conjuntos para diagnósticos e

correlatos  em  geral;  (c)  elaboração,  edição,

publicação e distribuição de jornais, livros, revistas,

periódicos  e  outros  veículos  de  comunicação

escrita,  destinados  à  divulgação  científica  ou  das

atividades compreendidas no âmbito de atuação da

Companhia;  (d)  outorga  e  administração  de

franquia  empresarial,  compreendendo  fundo  de

propaganda e divulgação, treinamento e seleção de

mão-de-obra,  indicação  de  fornecedores  de

equipamentos e material de pesquisa, entre outros;

e.

III. a exploração de atividades relativas a: (a) realização de
exames em alimentos  e  substâncias  para  fins  de  avaliar
riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, de
equipamentos  médico-hospitalares,  conjuntos  para
diagnósticos e correlatos em geral; (c) elaboração, edição,
publicação  e  distribuição  de  jornais,  livros,  revistas,
periódicos  e  outros  veículos  de  comunicação  escrita,
destinados  à  divulgação  científica  ou  das  atividades
compreendidas no âmbito de atuação da Companhia;  (d)
outorga  e  administração  de  franquia  empresarial,
compreendendo  fundo  de  propaganda  e  divulgação,
treinamento  e  seleção  de  mão-de-obra,  indicação  de
fornecedores  de  equipamentos  e  material  de  pesquisa,
entre  outros; (e) serviços  de  consultoria  e  assessoria  na
área  de  saúde;  (f) atividades  de  serviços  de
complementação  diagnóstica  e  terapêutica;  (g) curso  de
aprendizagem  e  treinamento  gerencial  presencial  e  à
distância;  (h) atividades  de  consultoria  em  gestão
empresarial;  (i) comércio  atacadista  de  máquinas  e
equipamentos  de laboratório;  (j) Manutenção  e  reparação

A alteração  proposta  é  mera  formalidade  em
razão  do  novo  objeto  social  da  DASA  que
passará a desenvolver novas atividades.



de  aparelhos  eletromédicos  e  eletroterapêuticos  e
equipamentos  de  irradiação; e  (k) atividade  médica
ambulatorial  com  recursos  para  realização  de  exames
complementares;  e

IV a participação em outras sociedades, empresárias

ou  não  empresárias,  na  qualidade  de  sócia,

quotista ou acionista.

Artigo 4º - O prazo de duração  da Companhia  é

indeterminado.
CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS
Artigo  5º  - O  capital  social  totalmente  subscrito  e

integralizado  da  Companhia  é  de  R$  2.326.422.506,24

(dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos

e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro

centavos),  dividido  em  315.054.045  (trezentos  e  quinze

milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu 

capital social, independentemente de reforma estatutária, 

mediante emissão de novas ações, desde que o capital 

social não exceda 560.000.000 (quinhentos e sessenta 

milhões) de ações ordinárias.
Parágrafo Primeiro - Dentro dos limites autorizados neste

Artigo  poderá  a  Companhia,  mediante  deliberação  do

Conselho  de  Administração,  aumentar  o  capital  social

independentemente de reforma estatutária. O Conselho de

Administração  fixará  as  condições  da  emissão,  inclusive

preço, forma e prazo de integralização.
Parágrafo  Segundo  -  Dentro  do  limite  do  capital

autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a

emissão de bônus de subscrição.



Parágrafo Terceiro - Dentro do limite do capital autorizado

e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, o

Conselho de Administração poderá autorizar a Companhia

a  outorgar  opção  de  compra  de  ações  a  seus

administradores  e  empregados,  assim  como  aos

administradores e empregados de outras sociedades que

sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia,

sem direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo Quarto - É vedado à Companhia emitir partes

beneficiárias.
Artigo 7º  -  O capital  social  está representado por  ações

ordinárias e a cada ação ordinária corresponde o direito a

um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Artigo 8º - Todas as ações da Companhia serão escriturais

e, em nome de seus titulares, serão mantidas em conta de

depósito  junto  a  instituição  financeira  autorizada  pela

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Artigo 9º - A critério do Conselho de Administração, poderá

ser realizada emissão, sem direito de preferência ou com

redução do prazo de que trata o §4º do art. 171 da Lei n.º

6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada

("Lei n.º 6.404/76"), de ações e debêntures conversíveis em

ações  ou bônus  de subscrição,  cuja colocação seja feita

mediante  venda  em  bolsa  de  valores  ou  por  subscrição

pública,  ou ainda mediante permuta por  ações  em oferta

pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos

em lei, dentro do limite do capital autorizado.
CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
SEÇÃO I

DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente

uma  vez  por  ano  e,  extraordinariamente,  quando

convocada nos termos da lei ou deste Estatuto Social.



Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral

serão tomadas por maioria de votos.
Parágrafo  Segundo  -  A  Assembleia  Geral  só  poderá

deliberar sobre assuntos da ordem do dia constantes dos

respectivos editais de convocação.
Artigo 11 -  A Assembleia Geral será instalada e presidida

pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua

ausência,  pelo  Vice-Presidente  de  referido  órgão,  sendo

que,  na ausência de ambos,  será presidida por  acionista

escolhido  pelos  presentes  observado  o  previsto  no

Parágrafo  Primeiro  do  Artigo  10  acima.  O Presidente  da

Assembleia Geral indicará o secretário.
Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral deverá observar

que o exercício do voto de acionista signatário de acordo de

acionistas  devidamente  arquivado  na  sede  social

corresponda  à  instrução  de  voto  proferida  nos  seus

respectivos termos, cujos efeitos aplicam-se à Companhia.
Parágrafo  Segundo  - A  Companhia  poderá  solicitar  no

anúncio de convocação que o Acionista apresente, com até

48  (quarenta  e  oito)  horas  de  antecedência  à  data  de

realização  da  Assembleia  Geral,  os  documentos

necessários para a sua participação.
Parágrafo  Terceiro  -  Os  órgãos  da  administração  da

Companhia  devem buscar  o engajamento dos acionistas,

favorecer  a  presença  em  Assembleia  Geral  e  o  correto

entendimento das matérias a serem deliberadas, bem como

facilitar a indicação e eleição de candidatos ao Conselho de

Administração  e  Conselho  Fiscal,  quando  instalado,  de

acordo com as normas estabelecidas pela CVM.
Parágrafo  Quarto  - As  atas  das  Assembleias  Gerais

devem  permitir  o  pleno  entendimento  das  discussões

havidas  na  respectiva  Assembleia  Geral,  ainda  que

lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a

identificação dos votos proferidos pelos acionistas.



Artigo  12  -  Compete  à  Assembleia  Geral,  além  das

atribuições previstas em lei:
I. Eleger  e  destituir  os  membros  do  Conselho  de

Administração;
II. Indicar  o  Presidente  e  o  Vice  Presidente  do

Conselho de Administração;
III. Fixar  os  honorários  globais  dos  membros  do

Conselho  de  Administração  e  da Diretoria,  assim

como a  remuneração  dos  membros  do  Conselho

Fiscal, se instalado; 
IV. Atribuir  bonificações  em  ações  e  decidir  sobre

eventuais  desdobramentos  ou  grupamentos  de

ações;
V. Aprovar plano de outorga de opção de compra de

ações  aos  seus  administradores  e  empregados,

assim como aos administradores e empregados de

outras sociedades que sejam controladas direta ou

indiretamente pela Companhia;
VI. Deliberar,  de  acordo  com  proposta  apresentada

pela administração, sobre a destinação do lucro do

exercício  e  a  distribuição  de  dividendos  e

bonificações da Companhia,  bem como a criação

de quaisquer reservas, exceto as obrigatórias; 
VII. Eleger  o liquidante,  bem como o Conselho Fiscal

que deverá funcionar no período de liquidação;
VIII. Deliberar o cancelamento do registro de companhia

aberta da Companhia; e
IX. Escolher a empresa especializada responsável pela

preparação  de  laudo  de  avaliação  das  ações  da

Companhia, em caso de cancelamento de registro

de  companhia  aberta  ou  OPA (conforme  definido

abaixo) por concentração de ações.
SEÇÃO II

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Sub-Seção I



Das Disposições Gerais
Artigo 13 - A Companhia será administrada pelo Conselho

de Administração e pela Diretoria.
. Parágrafo  Único  - Os  administradores  deverão,

imediatamente após a investidura nos respectivos cargos,

comunicar  à  B3  S.A.  –  Brasil,  Bolsa,  Balcão  ("B3")  a

quantidade e as características dos valores mobiliários de

emissão da Companhia de que sejam titulares,  direta  ou

indiretamente,  inclusive  seus  derivativos,  na  forma  da

regulamentação vigente.

Artigo 14 -  A Assembleia  Geral  fixará uma verba global

anual  para distribuição entre os administradores e caberá

ao  Conselho  de  Administração  deliberar  sobre  a

distribuição da verba individualmente, observado o disposto

neste Estatuto Social.
Artigo  15  -  Observada  a  convocação  regular  na  forma

deste  Estatuto  Social,  qualquer  dos  órgãos  de

administração  se  reúne  validamente  com  a  presença  da

maioria de seus membros e delibera pelo voto da maioria

dos  presentes,  exceto  se  de outra  forma expressamente

previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo Único - Somente será dispensada a convocação

prévia  de  todos  os  administradores  para  reunião,  como

condição de sua validade, se estiverem presentes todos os

membros  do  órgão  a  se  reunir,  admitida,  para  este  fim,

verificação de presença  mediante  apresentação de votos

por  escrito  entregues  por  outro  membro  ou  enviados  à

Companhia previamente à reunião.
Artigo 16 - Os membros dos órgãos da administração da

Companhia  deverão  observar,  no  que  for  aplicável,  as

disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede

social,  e  não  serão computados  os  votos  proferidos  nas

reuniões  dos  órgãos  da  administração  em  violação  ao



disposto em tais acordos de acionistas.
Sub-Seção II

Do Conselho de Administração
Artigo 17 - O Conselho de Administração é composto por,

no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos

eleitos  e  destituíveis  pela  Assembleia  Geral,  sendo  um

conselheiro Presidente e um Vice-Presidente, com mandato

de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro -  Na Assembleia Geral  Ordinária,  os

acionistas  deverão  deliberar  qual  o  número  efetivo  de

membros do Conselho de Administração.
Parágrafo  Segundo  - Os  membros  do  Conselho  de

Administração serão investidos nos seus cargos mediante a

assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao

atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros

do  Conselho  de  Administração  deverão  permanecer  em

seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam

eleitos  seus  substitutos,  exceto  se  de  outra  forma  for

deliberado pela Assembleia Geral.
Parágrafo  Terceiro  -  Os  membros  do  Conselho  de

Administração deverão ter reputação ilibada, não podendo

ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que

(a)  ocupar  cargos  em  sociedades  que  possam  ser

consideradas concorrentes da Companhia; ou (b) tiver ou

representar  interesse  conflitante  com  a  Companhia;  não

poderá  ser  exercido  o  direito  de  voto  pelo  membro  do

Conselho  de  Administração  caso  se  configurem,

supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.
Parágrafo Quarto - Na eleição dos membros do Conselho

de Administração, se não tiver sido solicitado o processo de

voto múltiplo na forma da lei, a Assembleia Geral deverá

votar  através  de  chapas,  previamente  apresentadas  por

escrito à Companhia até 5 (cinco) dias antes da data para a

qual  estiver  convocada  a  Assembleia,  sendo  vedada  a



apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista

ou conjunto de acionistas. A mesa não aceitará o registro

de qualquer chapa, nem o exercício do direito de voto na

eleição dos membros do Conselho de Administração,  em

circunstâncias que configurem violação às disposições da

lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo  Quinto  -  O  membro  do  Conselho  de

Administração  não  poderá  ter  acesso  a  informações  ou

participar  de  reuniões  de  Conselho  de  Administração,

relacionadas  a  assuntos  sobre  os  quais  tenha  ou

represente interesse conflitante com a Companhia, ficando

expressamente vedado o exercício do seu direito de voto.
Parágrafo Sexto -  O Conselho de Administração poderá

criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos,

sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os

membros da administração e/ou outras pessoas.
Artigo 18 - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho

de Administração serão indicados pela Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro - Caberá ao Presidente do Conselho de

Administração coordenar as atividades do órgão, buscando

a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de

seus  membros,  servindo  de  elo  entre  o  Conselho  de

Administração e a Diretoria, bem como presidir as reuniões

do Conselho de Administração e na sua ausência, ao Vice-

Presidente de referido órgão,  sendo que, na ausência de

ambos, os membros presentes definirão quem presidirá a

reunião.
Parágrafo  Segundo - Nas deliberações  do Conselho de

Administração será atribuído ao Presidente do Conselho de

Administração o voto de qualidade no caso de empate na

votação.
Parágrafo  Terceiro  -  Ocorrendo  vacância  do  cargo  de

conselheiro,  os  demais  membros  do  Conselho  de

Administração nomearão seu substituto,  que servirá até a



primeira  Assembleia  Geral,  quando  então  será  eleito

substituto  para  completar  o  mandato  do  membro

substituído. Para os fins deste Estatuto Social, considerar-

se-á ocorrida a vacância em caso de morte, incapacidade

permanente, renúncia, destituição ou ausência injustificada

por mais de três reuniões consecutivas.
Artigo  19  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,

ordinariamente,  trimestralmente,  e,  extraordinariamente,

sempre  que  convocado  pelo  Presidente  do  Conselho  de

Administração  ou  pelo  Vice-Presidente  do  Conselho  de

Administração.  As  reuniões  do  Conselho  poderão  ser

realizadas,  excepcionalmente,  por  conferência  telefônica,

vídeo conferência, correio eletrônico ou por qualquer outro

meio  de comunicação  no qual  haja  prova inequívoca  da

manifestação de voto.
Parágrafo  Primeiro  -  As convocações  para  as  reuniões

serão  feitas  por  escrito  com  antecedência  mínima  de  5

(cinco) dias, por meio de carta, entrega pessoal, e-mail ou

qualquer forma que permita a comprovação do recebimento

da convocação pelo destinatário.
Parágrafo Segundo - Todas as deliberações do Conselho

de Administração constarão de atas lavradas no Livro de

Atas de Reuniões do Conselho de Administração assinadas

pelos  conselheiros  presentes.  As  atas  de  reuniões  do

Conselho  de  Administração  devem  ser  redigidas  com

clareza  e  registrar  as  decisões  tomadas,  as  pessoas

presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.
Parágrafo  Terceiro  -  Nas  reuniões  do  Conselho  de

Administração são admitidos o voto escrito antecipado e o

voto proferido por correio eletrônico ou por qualquer outro

meio de comunicação, computando-se como presentes os

membros  que  assim  votarem;  serão  ainda  considerados

presentes à reunião os membros que dela participem por



meio de conferência telefônica, ou outro meio que permita a

identificação do Conselheiro e a comunicação simultânea

com todas as demais pessoas presentes à reunião.
Parágrafo Quarto - Será dispensada a convocação de que

trata  o  Parágrafo  Primeiro  deste  Artigo  se  estiverem

presentes  à  reunião  todos  os  membros  em exercício  do

Conselho de Administração.
Artigo 20 - Compete ao Conselho de Administração, além

de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei  ou

pelo Estatuto Social, nos termos e limites estabelecidos em

Assembleia Geral:
I. Exercer  as  funções  normativas  das  atividades  da

Companhia,  podendo  avocar  para  seu  exame  e

deliberação  qualquer  assunto  que  não  se

compreenda  na  competência  privativa  da

Assembleia Geral ou da Diretoria;
II. Fixar  a  orientação  geral  dos  negócios  da

Companhia;
III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
IV. Atribuir  aos  Diretores  as  respectivas  funções,

atribuições  e  limites  de alçada  não  especificados

neste Estatuto Social inclusive designando o Diretor

de  Relações  com  Investidores,  observado  o

disposto neste Estatuto Social;
V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral,

quando  julgar  conveniente,  ou  no caso  do  Artigo

132 da Lei n.º 6404/76;
VI. Definir os valores e princípios éticos da Companhia

e de suas controladas e zelar pela manutenção da

transparência da Companhia e de suas controladas

no  relacionamento  com  todas  as  partes

interessadas;
VII. Rever  anualmente  o  sistema  de  governança

corporativa da Companhia e de suas controladas,



visando a aprimorá-lo, bem como definir os órgãos

envolvidos  para  a  revisão  e  o  aprimoramento  do

sistema de governança corporativa da Companhia

e de suas controladas;
VIII. Fiscalizar  a  gestão  dos  Diretores,  examinando,  a

qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e

solicitando informações sobre contratos celebrados

ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
IX. Apreciar os resultados trimestrais das operações da

Companhia,  bem  como  deliberar  sobre  a

distribuição  de  dividendos  intermediários  ou

intercalares, na forma prevista neste Estatuto Social

e na lei;
X. Escolher e destituir os auditores independentes, os

quais  deverão  ser  uma  das  quatro  maiores

empresas internacionais  de auditoria,  observando-

se,  nessa  escolha,  o  disposto  na  legislação

aplicável;
XI. Convocar os auditores independentes para prestar os

esclarecimentos que entender necessários;
XII. Apreciar o Relatório da Administração e as contas

da  Diretoria  e  deliberar  sobre  sua  submissão  à

Assembleia Geral;
XIII. Aprovar: (a) os orçamentos anuais da Companhia e

suas  respectivas  alterações,  em especial  aquelas

que,  no  conjunto,  signifiquem  um  aumento  nas

despesas  superior  ao  equivalente  a  R$

15.000.000,00  (quinze  milhões  de  reais);  (b)  os

planos  anuais  e  quinquenais  de  negócios  da

Companhia;  (c)  os  projetos  de  expansão  e  os

programas  de  investimento  da  Companhia,  bem

como acompanhar sua execução;
XIV. Manifestar-se  sobre  os  termos  e  condições  e

aprovar  proposta  para:  (a)  operações  de



mudança do tipo jurídico da Companhia, incluindo

transformação,  cisão,  incorporação  (e

incorporação de ações) e fusão que envolvam a

Companhia;  (b)  a  criação  e  extinção  de

controladas  ou  subsidiárias  integrais;  (c)  a

aquisição ou alienação parcial ou total de ações,

quotas,  participações  em quaisquer  sociedades,

ou  outros  valores  mobiliários  conversíveis  ou

permutáveis  em  ações  de  emissão  da

Companhia; (d) a participação da Companhia em

outras sociedades, ou empreendimentos, no país

ou no exterior;  e (e) reorganizações societárias,

aumentos  de  capital  e  outras  transações  que

derem  origem  à  mudança  de  controle  da

Companhia ou de suas controladas, e consignar

se elas asseguram tratamento justo e equitativo

aos acionistas da Companhia;
XV. Emitir  parecer  em relação a qualquer  OPA tendo

por  objeto  ações  ou  valores  mobiliários

conversíveis ou permutáveis por ações de emissão

da Companhia, o qual  deverá conter,  entre outras

informações  relevantes,  opinião  da  administração

sobre eventual  aceitação da OPA e sobre o valor

econômico da Companhia;
XVI. Manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto

a ser submetido à Assembleia Geral;
XVII. Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos

limites  autorizados  no  Artigo  6º  deste  Estatuto

Social  fixando as condições de emissão, inclusive

preço  e  prazo  de  integralização,  podendo,  ainda,

excluir  (ou  reduzir  prazo  para)  o  direito  de

preferência  nas  emissões  de  ações,  bônus  de

subscrição  e  debêntures  conversíveis,  cuja



colocação seja feita mediante venda em bolsa ou

por  subscrição  pública  ou  em  oferta  pública  de

aquisição de controle, nos termos estabelecidos em

lei;
XVIII. Deliberar  sobre  a  aquisição  pela  Companhia  de

ações de sua própria emissão ou sobre a emissão

de  opções  de venda  e  compra referenciadas  em

ações  de  emissão  da  Companhia,  para

manutenção  em  tesouraria  e/ou  posterior

cancelamento ou alienação;
XIX. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição,

como previsto no Parágrafo Segundo do Artigo 6º

deste Estatuto Social;
XX. Outorgar  opção  de  compra  de  ações  aos

administradores,  empregados  e  prestadores  de

serviços  da  Companhia,  assim  como  aos

administradores,  empregados  e  prestadores  de

serviços  de  outras  sociedades  que  sejam

controladas  direta  ou  indiretamente  pela

Companhia,  sem  direito  de  preferência  para  os

acionistas  nos  termos  dos  planos  aprovados  em

Assembleia Geral;
XXI. Estabelecer  a política  geral  de  salários  e demais

políticas gerais de pessoal,  incluindo, mas não se

limitando a, quaisquer benefícios, bônus, qualquer

outro  componente  de remuneração e participação

nos resultados da Companhia;
XXII. Deliberar  sobre  a  emissão  de  debêntures  não

conversíveis  em ações,  nos  termos do Artigo 59,

parágrafo  1º,  da  Lei  n.º  6.404/76;  e  notas

promissórias  e  outros  títulos  de  dívida  não

conversíveis em ações, para distribuição pública ou

privada,  estabelecendo  todos  os  seus  termos  e



condições;
XXIII. Autorizar  a  Companhia  a  prestar  garantias  a

obrigações  de  suas  controladas  e/ou  subsidiárias

integrais,  sempre  que  o  conjunto  de  operações

realizadas num período de 3 (três) meses supere a

quantia  equivalente  a  R$  15.000.000,00  (quinze

milhões  de  reais);  ficando,  entretanto,

expressamente vedada a outorga de garantias pela

Companhia a obrigações de terceiros;
XXIV. Aprovar  qualquer  aquisição ou alienação de bens

não  prevista  no  orçamento  anual  e  que,  no

conjunto,  o  valor  anual  envolva  um  valor  de

mercado  superior  ao  equivalente  a

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
XXV. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da

Companhia ou a outorga de garantias  a terceiros

por obrigações da própria Companhia, em qualquer

desses  casos não prevista no orçamento  anual  e

que,  no  conjunto,  o  valor  anual  seja  superior  ao

equivalente a R$ 15.000.000,00  (quinze milhões de

reais); sendo que tal aprovação pelo Conselho de

Administração  será  desnecessária  nas  hipóteses

em que o oferecimento da garantia seja necessário

para  defender  os  interesses  da  Companhia  em

procedimentos  administrativos  ou  processos

judiciais nos quais a Companhia seja parte;
XXVI. Aprovar  a  obtenção  de  qualquer  financiamento,

incluindo  operações  de  leasing,  em  nome  da

Companhia, não prevista no orçamento anual e em

que,  no  conjunto,  o  valor  anual  seja  superior  a

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); sendo

que, na hipótese de repactuação das condições do

financiamento  que  impliquem  aumento  do  valor



e/ou  acréscimo  das  garantias  originalmente

contratadas,  será  necessária  nova  aprovação  do

Conselho de Administração;
XXVII. Aprovar  a  contratação  da  instituição  depositária

prestadora dos serviços de ações escriturais;
XXVIII. Requerer  falência,  recuperação  judicial  ou

extrajudicial pela Companhia;
XXIX. Dispor,  observadas  as  normas  deste  Estatuto

Social  e da legislação vigente,  sobre a ordem de

seus  trabalhos  e  adotar  ou  baixar  normas

regimentais para seu funcionamento;
XXX. Aprovar,  com voto afirmativo de pelo menos 75%

(setenta  e  cinco  por  cento)  dos  membros  do

Conselho  de  Administração  presentes  em  uma

reunião  regularmente  convocada,  qualquer

transação ou conjunto de transações cujo valor seja

igual ou superior ao equivalente a R$ 1.000.000,00

(um  milhão  de  reais)  entre  a  Companhia  e  (a)

acionistas  que  exercem  o  poder  de  controle  da

Companhia, tal como previsto no art. 116 da Lei n°

6.404/76  ("Acionista(s)  Controlador(es)"),  (b)

qualquer  pessoa  física,  incluindo  o  cônjuge  e

parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que

detenha,  direta  ou  indiretamente,  o  controle  dos

Acionistas Controladores da Companhia que sejam

pessoas jurídicas,  ou (c) qualquer  pessoa jurídica

em  que  quaisquer  dos  Acionistas  Controladores,

direta  ou  indiretamente,  incluindo  o  cônjuge  e

parentes  até  terceiro grau,  detenham participação

societária.  A  aprovação  do  Conselho  de

Administração  prevista  neste  inciso  não  será

necessária para negócios relacionados à aquisição

ou ao arrendamento mercantil de equipamentos de



análises  clínicas  e  de  diagnósticos  por  imagem.

Independentemente  do  valor  envolvido,  todas  as

transações entre a Companhia e as pessoas acima

previstas  devem  ser  realizadas  em  termos  e

condições  de  mercado  (arm's  length).  Fica

assegurada  a  qualquer  membro  do  Conselho  de

Administração  a  possibilidade  de  requisitar  uma

avaliação  independente  de  qualquer  transação

prevista neste inciso; e
XXXI. Autorizar  a  realização  de  operações  envolvendo

qualquer  tipo de instrumento financeiro  derivativo,

assim considerados quaisquer contratos que gerem

ativos  e  passivos  financeiros  para  suas  partes,

independente  do  mercado  em  que  sejam

negociados  ou  registrados  ou  da  forma  de

realização, e exclusivamente para fins de proteção

patrimonial (hedge); qualquer proposta envolvendo

as  operações  aqui  descritas  deverá  ser

apresentada  ao  Conselho  de  Administração  pela

Diretoria da Companhia, subscrita por pelo menos

dois diretores, sendo um deles necessariamente o

Diretor  Financeiro,  devendo  constar  da  referida

proposta, no mínimo, as seguintes informações: (a)

avaliação sobre a relevância dos derivativos para a

posição financeira e os resultados da Companhia,

bem  como  a  natureza  e  extensão  dos  riscos

associados  a  tais  instrumentos;  (b)  objetivos  e

estratégias  de  gerenciamento  de  riscos,

particularmente,  a política de proteção patrimonial

(hedge); e (c)  riscos associados a cada estratégia

de atuação no mercado, adequação dos controles

internos  e  parâmetros  utilizados  para  o



gerenciamento  desses  riscos.  Não  obstante  as

informações  mínimas  que  devem  constar  da

proposta,  os  membros  do  Conselho  de

Administração  poderão  solicitar  informações

adicionais sobre as tais operações, incluindo, mas

não  se  limitando,  a  quadros  demonstrativos  de

análise de sensibilidade.
Sub-Seção III

Da Diretoria
Artigo  21  - A  Diretoria,  cujos  membros  serão  eleitos  e

destituíveis  a  qualquer  tempo  pelo  Conselho  de

Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no

máximo  25  (vinte  e  cinco)  Diretores,  todos  eleitos  pelo

Conselho  de  Administração,  dentre  os  quais,

necessariamente,  haverá  a  designação  de  um  Diretor

Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações

com Investidores, um Diretor Geral e os demais membros

serão denominados Diretores sem designação específica,

devendo o Conselho de Administração, no ato de eleição,

atribuir  suas  respectivas  competências  e  eventuais

denominações.  O  cargo  de  Diretor  de  Relações  com

Investidores  poderá  ser  exercido  cumulativamente  com o

de  Diretor  Geral,  de  Diretor  Presidente  e/ou  de  Diretor

Financeiro.
Parágrafo  Primeiro  - A  eleição  da  Diretoria  ocorrerá,

preferencialmente,  na  mesma  data  da  realização  da

Assembleia Geral Ordinária,  podendo a posse dos eleitos

coincidir com o término do mandato dos seus antecessores.

Os Diretores, que serão eleitos para um mandato de até 3

(três) anos, podendo ser reeleitos, tomarão posse mediante

assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao

atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo  Segundo  - Os  membros  da  Diretoria  não



reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos

até a posse dos novos Diretores.
Parágrafo  Terceiro -  Na  hipótese  de  impedimento

definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á o seguinte:

(a)  quando  do  Diretor  Presidente,  Diretor  Financeiro  ou

Diretor  Geral,  será  imediatamente  convocada  reunião  do

Conselho  de  Administração  para  que  seja  preenchido  o

cargo ou deliberada a cumulação de atribuições; e (b) nos

demais  casos  caberá  ao  Diretor  Geral  indicar,  havendo

ausência ou impedimento eventual de qualquer Diretor, um

Diretor substituto que cumulará as atribuições de seu cargo

com  as  do  Diretor  substituído,  devendo  ser  realizada,

dentro de 30 (trinta) dias no máximo, reunião do Conselho

de  Administração  para  eleição  do  substituto,  que

completará o mandato do Diretor substituído.
Parágrafo  Quarto  - A  ausência  ou  impedimento  de

qualquer Diretor por período contínuo superior a 30 (trinta)

dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração,

determinará o término do respectivo mandato, aplicando-se

o disposto no Parágrafo Terceiro deste Artigo.
Parágrafo  Quinto  - Um  Diretor  não  poderá  substituir,

simultaneamente,  mais  do  que  um  outro  Diretor.  No

entanto,  poderá  haver  a  cumulação  pelo  Diretor  de

Relações  com  Investidores  de  um  ou  mais  cargos,

observadas as limitações previstas no “caput” deste Artigo.
Parágrafo Sexto -  A Diretoria reunir-se-á por convocação

de seu Diretor  Geral,  por  seu  Diretor  Financeiro,  ou  por

quaisquer  dois  Diretores  em  conjunto,  sempre  que  os

interesses sociais o exigirem. As reuniões, que realizar-se-

ão na sede social da Companhia, serão instaladas com a

presença  da  maioria  de  seus  membros,  dentre  eles

necessariamente  o Diretor  Geral  ou  o Diretor  Financeiro,

sendo as respectivas  deliberações  tomadas  pelo  voto  da



maioria dos membros presentes.  Serão lavradas no Livro

competente atas com as correspondentes deliberações.
Artigo 22 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar

os  atos  necessários  à  consecução  do  objeto  social,  por

mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar

bens, renunciar  a direitos, transigir e acordar, observadas

as  disposições  legais  ou  estatutárias  pertinentes  e  as

deliberações  tomadas  pela  Assembleia  Geral  e  pelo

Conselho  de  Administração,  especialmente  no  que  se

refere  às  matérias  previstas  nos  Artigos  12  e  20  deste

Estatuto Social, respectivamente. Compete-lhe administrar

e gerir os negócios da Companhia, especialmente:
I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as

deliberações  do  Conselho  de  Administração  e  da

Assembleia Geral;
II. Gerir  os  negócios  da  Companhia,  com

observância aos limites de risco e às diretrizes aprovadas

pelo Conselho de Administração;
III. Submeter,  anualmente,  à  apreciação  do

Conselho de Administração, o Relatório da Administração e

as  contas  da  Diretoria,  acompanhados  do  relatório  dos

auditores  independentes,  bem  como  a  proposta  de

aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; e
IV. Avaliar, anualmente, a eficácia das políticas e dos

sistemas  de  gerenciamento  de  riscos  e  de  controles

internos da Companhia e de suas controladas, bem como

do  programa  de  integridade/conformidade  (compliance)  e

prestar  contas ao Conselho de Administração sobre essa

avaliação; e
V. Apresentar, trimestralmente, ao Conselho de 

Administração, o balancete econômico-financeiro e 

patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas.
Artigo 23 - Compete  ao  Diretor  Presidente

coordenar atividades estratégicas da Companhia, analisar e



planejar  novas  oportunidades  de  negócios  e  de

investimentos  que  tenham como objetivo  a  expansão  da

Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele

cometidos pelo Conselho de Administração, observadas a

política e orientação previamente traçadas pelo Conselho

de Administração:
I. Coordenar  e  supervisionar  as  atividades

exercidas pelo Diretor Geral;
II. Propor  planos  estratégicos  e  projetos  de

expansão, prospectar, analisar e negociar oportunidades de

investimentos para a Companhia e avaliar novas atividades

a  serem  desenvolvidas  e/ou  realizadas  dentro  do  objeto

social  da  Companhia,  inclusive  a  partir  do  exame  da

viabilidade econômico-  financeira de novas oportunidades

de  negócios,  observadas  as  competências  do  Diretor

Financeiro;
III.  Coordenar,  planejar,  supervisionar  e  dirigir  as

atividades  relacionadas  ao  desenvolvimento  de

negócios estratégicos para a Companhia;
IV. Acompanhar  e analisar  o desempenho de cada

negócio  estratégico  em  operação  visando  à

melhoria  contínua  dos  resultados  obtidos  pela

Companhia; e
V. Anualmente,  elaborar  e apresentar  ao Conselho

de Administração o plano anual de negócios e o

orçamento anual da Companhia.

Parágrafo  Único  –  O  Diretor  Presidente  não  poderá

acumular  o  cargo  de  Presidente  do  Conselho  de

Administração da Companhia.
Artigo 24 - Compete  ao  Diretor  Financeiro,  além

das funções,  atribuições  e poderes  a ele conferidos  pelo

Conselho  de  Administração,  e  observadas  a  política  e



orientação  previamente  traçadas  pelo  Conselho  de

Administração
I. Propor  alternativas  de  financiamento  e  aprovar

condições  financeiras  dos  negócios  da

Companhia;
II. Administrar  o  caixa  e  as  contas  a  pagar  e  a

receber da Companhia;
III. Implementar e manter mecanismos, processos e

programas  eficazes  de  monitoramento  e

divulgação  do  desempenho  financeiro  e

operacional  e  dos  impactos  das  atividades  da

Companhia na sociedade e no meio ambiente; e
IV. Dirigir  as  áreas  contábil,  de  planejamento

financeiro e fiscal/tributária.
Artigo  25 -  Compete  ao  Diretor  Geral,  observadas  as

competências  dos  demais  Diretores  da  Companhia,  bem

como  a  política  e  orientação  previamente  traçadas  pelo

Conselho de Administração, além das funções, atribuições

e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração:
I. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
II. Coordenar a política de pessoal,  organizacional,

gerencial, operacional e de marketing da Companhia;
III.  Superintender as atividades de administração da

Companhia, coordenando e supervisionando as atividades

dos  demais  membros  da  Diretoria,  exceto  pelo  Diretor

Presidente;
IV. Administrar os assuntos de caráter societário em

geral; e
V. Administrar,  gerir  e  superintender  os  negócios

sociais;
VI. Supervisionar  o  cumprimento  das  políticas  e

normas  estabelecidas  pelo  Conselho  de  Administração  e

das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e
VII. Coordenar,  administrar,  fiscalizar  e  gerenciar  a

prática  de  atos  necessários  para  a  consecução  dos



negócios sociais da Companhia; e
Artigo  26 -  A  competência  dos  demais  Diretores  da

Companhia, além das funções, atribuições e poderes a eles

cometidos  por  lei,  será  determinada  pelo  Conselho  de

Administração,  podendo,  inclusive,  ser  criadas

denominações específicas no ato de eleição.
Parágrafo Único - O Diretor de Relações com Investidores

será  responsável  por  prestar  informações  ao  público

investidor,  à CVM e às bolsas de valores e mercados de

balcão organizado em que a Companhia estiver registrada,

e  manter  atualizado  o  registro  de  companhia  aberta  da

Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação

aplicável às companhias abertas.
Artigo  27 -  A  Companhia  será  representada  (a)  por

quaisquer  2  (dois)  diretores  em conjunto;  ou  (b)  por  um

diretor e um procurador nomeado com poderes específicos,

observado o disposto no parágrafo abaixo; ou ainda (c) por

um  ou  mais  procuradores,  observado  o  disposto  no

parágrafo único abaixo.
Parágrafo Único - As procurações  serão outorgadas em

nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores em

conjunto.  As  procurações  outorgadas  deverão  especificar

os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo

de 3 (três) anos. Para fins de representação judicial ou para

fins  de  representação  perante  repartições  aduaneiras,

Receita  Federal,  Secretarias  Estaduais  da  Fazenda,

Prefeituras,  INSS,  FGTS,  Delegacias  Regionais  do

Trabalho,  Delegacias  de  Polícia,  órgãos  de  proteção  e

defesa  do  consumidor,  dentre  outros  órgãos  públicos,

excepcionalmente,  a Companhia poderá ser representada

de  forma  isolada,  por  qualquer  Diretor  ou  qualquer

procurador,  desde que devidamente  constituído  na forma

deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de



representação judicial  serão outorgadas sem limitação do

prazo de validade.
SEÇÃO III

DO CONSELHO FISCAL
Artigo  28 -  O  Conselho  Fiscal  da  Companhia  com  as

atribuições estabelecidas em lei será composto de 3 (três) a

5 (cinco) membros e igual número de suplentes.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal não funcionará em

caráter  permanente  e  somente  será  instalado  mediante

convocação dos acionistas, de acordo com as disposições

legais.
Parágrafo Segundo - A posse dos membros do Conselho

Fiscal é condicionada ao atendimento dos requisitos legais

aplicáveis.  Os  membros  do  Conselho  Fiscal  deverão,

imediatamente após a investidura nos respectivos cargos,

comunicar  à  B3  a  quantidade  e  as  características  dos

valores  mobiliários  de  emissão  da  Companhia  de  que

sejam  titulares,  direta  ou  indiretamente,  inclusive  seus

derivativos, na forma da regulamentação vigente.
Parágrafo Terceiro -  O regulamento interno aplicável  ao

Conselho Fiscal será estabelecido pela Assembleia Geral.
Parágrafo Quarto - As disposições acima estabelecidas no

que se refere à convocação, procedimentos e reuniões do

Conselho de Administração aplicar-se-ão,  no que couber,

às reuniões do Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IV

DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Artigo 29 -  O exercício social se inicia em 1º de janeiro e

se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo  Primeiro  -  Ao fim de cada exercício  social,  a

Diretoria  fará  elaborar,  com  observância  dos  preceitos

legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras,

sem  prejuízo  de  outras  demonstrações  exigidas  por



regulamento de listagem das ações da Companhia:
(a) balanço patrimonial;

(b) demonstração  das  mutações  do

patrimônio líquido;

(c) demonstração do resultado do exercício;

(d) demonstração dos fluxos de caixa; e

(e) demonstração do valor adicionado.
Parágrafo  Segundo  -  Integrando  as  demonstrações

financeiras  do  exercício,  o  Conselho  de  Administração

apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a

destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do

disposto neste Estatuto e na lei.
Parágrafo  Terceiro  -  O  lucro  líquido  do  exercício  terá

obrigatoriamente a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a formação da

reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do

capital social subscrito;
(b)  pagamento  de  dividendo  obrigatório,

observado o disposto no Artigo 30 deste Estatuto

Social e a lei;
(c) constituição  de  reserva  de  lucros  e

distribuição  de  dividendos  além  dos  dividendos

obrigatórios nas condições da lei.
Artigo 30 - Os acionistas terão direito a receber, em cada

exercício,  a  título  de  dividendos,  um  percentual  mínimo

obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro

líquido  do  exercício,  observado  o  decréscimo  da

importância  destinada,  no  exercício,  à  constituição  da

reserva legal.

Parágrafo Primeiro - Sempre que o montante do dividendo

mínimo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro

líquido  do  exercício,  a  administração  poderá  propor,  e  a

Assembleia  Geral  aprovar,  destinar  o  excesso  à



constituição  de  reserva  de  lucros  a  realizar,  conforme

dispõe o Artigo 197 da Lei n.º 6.404/76.
Parágrafo Segundo -  A Assembleia Geral poderá atribuir

aos  administradores  uma  participação  nos  lucros,

observados os limites legais pertinentes. É condição para

pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas

do  dividendo  obrigatório  a  que  se  refere  este  Artigo.

Sempre que for levantado balanço semestral e com base

nele  forem  pagos  dividendos  intermediários  em  valor  ao

menos igual a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro

líquido  do  período,  calculado  nos  termos  deste  Artigo,

poderá  ser  paga  por  deliberação  do  Conselho  de

Administração,  aos  Administradores,  uma participação no

lucro semestral, ad referendum da Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral pode deliberar, a

qualquer  momento,  distribuir  dividendos  à  conta  de

reservas de lucros de exercícios anteriores, assim mantidos

por força de deliberação da Assembleia Geral,  depois de

atribuído  em  cada  exercício,  aos  acionistas,  o  dividendo

obrigatório a que se refere este Artigo.
Parágrafo Quarto - A Companhia poderá levantar balanços

semestrais  ou  em  períodos  menores.  O  Conselho  de

Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos

a débito da conta de lucro apurado em balanço semestral

ad  referendum  da  Assembleia  Geral.  O  Conselho  de

Administração  poderá,  ainda,  declarar  dividendos

intermediários  a  débito  da  conta  de  reservas  de  lucros

existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo Quinto -  Os dividendos não reclamados em 3

(três) anos prescrevem em favor da Companhia.
Parágrafo Sexto - O Conselho de Administração deliberará

sobre  o  pagamento  ou  crédito  de  juros  sobre  o  capital

próprio,  ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que



apreciar  as  demonstrações  financeiras  relativas  ao

exercício  social  em  que  tais  juros  foram  pagos  ou

creditados.
CAPÍTULO V

DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO POR

CONCETRAÇÃO DE AÇÕES
Artigo  31  - Qualquer  Acionista  Comprador  que  venha  a

adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo (a) de ações

de  emissão  da  Companhia;  ou  (b)  de  outros  direitos,

inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão

da  Companhia  em  quantidade  igual  ou  superior  a  15%

(quinze por cento) do seu capital social deverá efetivar uma

oferta pública  para  aquisição da totalidade das ações  de

emissão da Companhia ("OPA"), observando-se o disposto

na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da

B3 e os termos deste Artigo. O Acionista Comprador deverá

solicitar o registro da referida OPA no prazo máximo de 30

(trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que

resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade

igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social

da Companhia.
Parágrafo  Primeiro  - A  OPA  deverá  ser  (a)  dirigida

indistintamente  a  todos  os  acionistas  da  Companhia,  (b)

efetivada em leilão a ser realizado na B3, (c) lançada pelo

preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo

Segundo  deste  Artigo,  e  (d)  paga  à  vista,  em  moeda

corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de

emissão da Companhia.
Parágrafo  Segundo -  O preço de aquisição na OPA de

cada  ação  de  emissão  da  Companhia  não  poderá  ser

inferior ao maior valor entre (a) o valor econômico apurado

em laudo de avaliação ("Valor Econômico"); (b) 100% (cem

por  cento)  do  preço de emissão das  ações  em qualquer



aumento de capital realizado mediante distribuição pública

ocorrido no período de 12 (doze) meses que anteceder a

data em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos

termos deste Artigo 31, devidamente atualizado pelo IPCA

até o momento do pagamento; (c) 100% (cem por cento) da

cotação  unitária  média  das  ações  de  emissão  da

Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior

à  realização  da  OPA,  ponderada  pelo  volume  de

negociação,  na bolsa de valores em que houver  o maior

volume  de  negociações  das  ações  de  emissão  da

Companhia e (d) 100% (cem por cento) do maior valor pago

pelo  Acionista  Comprador  por  ações  da  Companhia  em

qualquer  tipo  de  negociação,  no  período  de  12  (doze)

meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a

realização  da  OPA nos  termos  deste  Artigo  31.  Caso  a

regulamentação  da  CVM aplicável  à  OPA prevista  neste

caso determine a adoção de um critério de cálculo para a

fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia

na OPA que resulte em preço de aquisição superior, deverá

prevalecer na efetivação da OPA prevista aquele preço de

aquisição  calculado  nos  termos  da  regulamentação  da

CVM.
Parágrafo Terceiro - A realização da OPA mencionada no

caput deste  Artigo  não  excluirá  a  possibilidade  de  outro

acionista  da  Companhia,  ou,  se  for  o  caso,  a  própria

Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da

regulamentação aplicável.
Parágrafo Quarto - O Acionista Comprador deverá atender

eventuais  solicitações  ou  exigências  da CVM dentro  dos

prazos prescritos na regulamentação aplicável.
Parágrafo Quinto - Na hipótese do Acionista Comprador

não cumprir com as obrigações impostas por este Artigo,

inclusive  no  que  concerne  ao  atendimento  dos  prazos



máximos (a) para a realização ou solicitação do registro da

OPA; ou (b) para atendimento das eventuais solicitações ou

exigências  da  CVM,  o  Conselho  de  Administração  da

Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na

qual  o  Acionista  Comprador  não  poderá  votar,  para

deliberar  sobre  a suspensão do exercício dos direitos  do

Acionista  Comprador  que  não  cumpriu  com  qualquer

obrigação imposta  por  este  Artigo,  conforme disposto  no

Artigo  120  da  Lei  n.º  6.404/76,  sem  prejuízo  da

responsabilidade  do  Acionista  Comprador  por  perdas  e

danos causados aos demais acionistas em decorrência do

descumprimento das obrigações impostas por este Artigo
Parágrafo Sexto - O disposto neste Artigo não se aplica na

hipótese  de  uma  pessoa  se  tornar  titular  de  ações  de

emissão  da  Companhia  em  quantidade  superior  a  15%

(quinze por cento) do total das ações de sua emissão em

decorrência (a) de sucessão legal, sob a condição de que o

acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias

contados do evento relevante; (b) da incorporação de uma

outra sociedade pela  Companhia,  (c)  da incorporação de

ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (d) da

subscrição  de  ações  da  Companhia,  realizada  em  uma

única  emissão  primária,  que  tenha  sido  aprovada  em

Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada

pelo seu Conselho de Administração,  e cuja proposta  de

aumento de capital tenha determinado a fixação do preço

de  emissão  das  ações  com  base  em  valor  econômico

obtido  a  partir  de  um  laudo  de  avaliação  econômico-

financeira  da  Companhia  e  realizada  por  empresa

especializada  com experiência  comprovada  em avaliação

de companhias abertas.
Parágrafo Sétimo - Para fins do cálculo do percentual de



15% (quinze por cento)  do capital  total  descrito  no  caput

deste  Artigo,  não  serão  computados  os  acréscimos

involuntários  de  participação  acionária  resultantes  de

cancelamento  de ações  em tesouraria ou de redução do

capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Parágrafo Oitavo – O laudo de avaliação de que trata o

Parágrafo  Segundo  acima  deverá  ser  elaborado  por

instituição  ou  empresa  especializada,  com  experiência

comprovada e independente quanto ao poder  de decisão

da  Companhia,  seus  administradores  e  controladores,

devendo  o  laudo  também  satisfazer  os  requisitos  do

parágrafo  1º  do  Artigo  8º  da  Lei  n.º 6.404/76  e conter  a

responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo Artigo

da Lei. A escolha da instituição ou empresa especializada

responsável  pela  determinação  do  Valor  Econômico  da

Companhia  é  de  competência  privativa  do  Conselho  de

Administração.  Os  custos  de  elaboração  do  laudo  de

avaliação  deverão  ser  assumidos  integralmente  pelo

Acionista Comprador.
Parágrafo Nono - Para fins exclusivos deste Artigo 31, os

termos  abaixo  iniciados  em  letras  maiúsculas  terão  os

seguintes significados:
"Acionista Comprador" significa qualquer pessoa, incluindo,

sem limitação,  qualquer pessoa natural  ou jurídica,  fundo

de  investimento,  condomínio,  carteira  de  títulos,

universalidade de direitos, ou outra forma de organização,

residente,  com  domicílio  ou  com  sede  no  Brasil  ou  no

exterior, ou Grupo de Acionistas.
"Grupo de Acionistas"  significa o conjunto  de 2 (dois)  ou

mais  acionistas  da Companhia:  (a)  que  sejam partes  de

acordo  de  voto;  (b)  se  um  for,  direta  ou  indiretamente,

acionista controlador  ou sociedade controladora do outro,

ou  dos  demais;  (c)  que  sejam  sociedades  direta  ou



indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto

de  pessoas,  acionistas  ou  não;  ou  (d)  que  sejam

sociedades, associações, fundações, cooperativas e trusts,

fundos  ou  carteiras  de  investimentos,  universalidades  de

direitos  ou  quaisquer  outras  formas  de  organização  ou

empreendimento  com  os  mesmos  administradores  ou

gestores,  ou,  ainda,  cujos  administradores  ou  gestores

sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela

mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não.

No  caso  de  fundos  de  investimentos  com  administrador

comum, somente serão considerados como um Grupo de

Acionistas  aqueles  cuja  política  de  investimentos  e  de

exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos

respectivos  regulamentos,  for  de  responsabilidade  do

administrador, em caráter discricionário.
Artigo 32 - É facultada a formulação de uma única OPA,

visando  a  mais  de  uma  das  finalidades  previstas  neste

Capítulo V ou na regulamentação emitida pela CVM, desde

que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas

as  modalidades  de  OPA  e  não  haja  prejuízo  para  os

destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM

quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 33 - A Companhia,  no  caso de cancelamento  do

registro  de  companhia  aberta,  ou  os  acionistas

responsáveis  pela  realização  da  OPA,  conforme  assim

definidos  neste  Estatuto  Social  e/ou  nas  demais

regulamentações expedidas pela CVM, poderão viabilizar a

sua efetivação por  intermédio  de terceiros,  sem que isso

signifique qualquer exoneração da obrigação de realizar a

OPA pela Companhia e/ou pelos acionistas responsáveis,

conforme  o  caso,  sempre  com  observância  das  regras

aplicáveis.
Artigo 34 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão



resolvidos  pela  Assembleia  Geral  e  regulados  de acordo

com o que preceitua a Lei n 6.404/76.
CAPÍTULO VI

DO JUÍZO ARBITRAL
Artigo 35 - A Companhia, seus acionistas, administradores

e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por

meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do

Mercado,  toda  e  qualquer  disputa  ou  controvérsia  que

possa surgir  entre  eles,  relacionada com ou oriunda,  em

especial,  da  aplicação,  validade,  eficácia,  interpretação,

violação  e  seus  efeitos,  das  disposições  contidas  na Lei

n.º 6.404/76,  neste  Estatuto  Social,  nas  normas  editadas

pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do

Brasil  e  pela  CVM,  bem  como  nas  demais  normas

aplicáveis  ao  funcionamento  do  mercado  de  capitais  em

geral  e  do  Regulamento  de  Arbitragem  da  Câmara  de

Arbitragem do Mercado.
CAPÍTULO VII

DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 36 - A Companhia entrará em liquidação nos casos

determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o

liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que

deverá  funcionar  nesse  período,  obedecidas  as

formalidades legais.
CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 37 - É vedado à Companhia conceder financiamento

ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer

modalidade,  para  negócios  estranhos  aos  interesses

sociais.
Artigo 38 - As publicações ordenadas pela Lei n. 6.404/76

serão realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e

no Jornal "Diário Comércio, Indústria & Serviços.
Artigo 39 - O disposto no Artigo 31 deste Estatuto Social



não se aplica aos atuais acionistas que já sejam titulares de

15%  (quinze  por  cento)  ou  mais  do  total  de  ações  de

emissão  da  Companhia  e  seus  sucessores  na  data  da

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de março

de 2006, aplicando-se exclusivamente àqueles investidores

que  adquirirem  ações  e  se  tornarem  acionistas  da

Companhia após tal Assembleia Geral.


