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LAUDO: SP – 0289/2019 – 1

DATA BASE: 30/09/2019

SOLICITANTE: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A ., sociedade anônima, com
sede na Cidade de Barueri, na Alameda Jurua, 434, Alphaville,
CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.486.650/0001-83,
doravante denominada DASA.

OBJETIVO: Determinação do valor do patrimônio líquido contábil de CMD
CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, sociedade limitada, com
sede na Cidade de Itu, na Rua Joaquim Bernardes, 372, CEP 13300-
025, inscrita no CNPJ sob nº 20.053.174/0001-20, doravante
denominada CMD, para fins de incorporação pela DASA, nos
termos dos arBgos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, e arBgo 1.116 e
seguintes do Código Civil.
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1. INTRODUÇÃO 

A DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA., doravante denominada DIRETO, com
sede na Avenida São Luis, 112, Conjuntos 602 e 603,, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ sob no 01.623.210/0001-07, foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido
contábil de CMD, para fins de incorporação em DASA, nos termos do arBgo 1.116 e seguintes do
Código Civil.

Na elaboração deste trabalho, foram uBlizados dados e informações fornecidos por terceiros, na
forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As esBmaBvas uBlizadas neste
processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, o
seguinte:

§ Balancete Patrimonial analíBco de CMD, encerrado em 30 de Setembro de 2019.
§ Demonstrações Financeiras Completas encerradas em 30 de Setembro de 2019.
§ Carta de Representação da Administração.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e parBcularizado obedece criteriosamente
os princípios fundamentais descritos a seguir:

§ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na
operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses.

§ A DIRETO assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as
implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis,
códigos ou regulamentos próprios.

§ Os honorários profissionais da DIRETO não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões
deste Relatório.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

• O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Uniform Standards of Professional Appraisal Prac3ce
(USPAP) e Interna3onal Valua3on Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por
diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda,
Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de
Avaliadores de Negócios (CBAN), etc.

§ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões
expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e
levantamentos verdadeiros e corretos.

§ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das
mesmas estão conBdas e citadas no referido Relatório.

§ Para efeito de projeção, parBmos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, aBngindo as empresas em questão, que não os
listados no presente Relatório.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

§ O controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram,
dificultaram ou praBcaram quaisquer atos que tenham ou possam ter compromeBdo o
acesso, a uBlização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias
de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões conBdas neste trabalho.

§ O Relatório apresenta todas as condições limitaBvas impostas pelas metodologias adotadas,
quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões conBdas no mesmo.

§ O Relatório foi elaborado pela DIRETO e ninguém, a não ser os seus próprios consultores,
preparou as análises e correspondentes conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

§ Para elaboração deste Relatório, a DIRETO uBlizou informações e dados de históricos
auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da
empresa ou obBdos das fontes mencionadas. Sendo assim, a DIRETO assumiu como
verdadeiros e coerentes os dados e informações obBdos para este Relatório e não tem
qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.

§ O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos
trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a DIRETO não está expressando opinião
sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.

§ Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus
sócios, diretores, credores ou a outras partes como consequência da uBlização dos dados e
informações fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.

§ Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios,
visando ao objeBvo já descrito.
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Exame da documentação de suporte já mencionada, objeBvando verificar uma escrituração feita
em boa forma e obedecendo às disposições legais regulamentares, normaBvas e estatutárias
que regem a matéria, de acordo com as "PráBcas Contábeis Adotadas no Brasil".

Foram examinados os livros de contabilidade de CMD e todos os demais documentos
necessários à elaboração deste laudo, que foi realizado a parBr do balanço encerrado em 30 de
Setembro de 2019 (Anexo 1).

Apuraram os peritos que os aBvos e os passivos de CMD encontram-se devidamente
contabilizados.
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5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS

Foram examinados os livros de contabilidade de CMD e todos os demais documentos necessários
à elaboração deste laudo.

Apuraram os peritos que o valor do Patrimônio Líquido de CMD , para fins de incorporação por
DASA, é de R$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta
centavos), a descoberto em 30 de Setembro de 2019.

O acervo líquido a ser incorporado em DASA, é de R$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil
e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), a descoberto.
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5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE CMD

11

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS SALDO EM 
30/09/2019

ATIVO CIRCULANTE 2.549.572,12  
Disponível  543.487,12     
Contas a receber 1.127.020,85  
Tributos e contribuições a recuperar 38.488,21       
Crédito com pessoas ligadas 834.203,49     
Outros créditos 6.372,45         

ATIVO NÃO CIRCULANTE -                  

ATIVO PERMANENTE -                  

TOTAL DO ATIVO 2.549.572,12  

PASSIVO CIRCULANTE 3.240.789,82  
Fornecedores 1.180.199,47  
Empréstimos e financiamentos 23.240,64       
Obrigações trabalhistas 80.828,79       
Tributos e contribuições a recolher 286.083,68     
Impostos parcelados 79.421,58       
Outros débitos 1.591.015,66  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (691.217,70)    
Capital social 1.350.000,00  
Lucros (prejuízos) acumulados (2.041.217,70) 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.549.572,12  

CMD CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 
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6. CONCLUSÃO 

À luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base
estudos da DIRETO, concluíram os peritos que o acervo líquido a ser incorporado é de R$
691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), a
descoberto na data base de 30 de Setembro de 2019.

Estando o laudo SP-0287/2015-1 concluído, composto por 12 (doze) folhas digitadas de um lado
e 01 (um) anexos, a DIRETO Contabilidade, Gestão e Consultoria, CRC/SP-2SP019566/O-5, abaixo
representada legalmente por seu diretor, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
que, porventura, se façam necessários.

São Paulo, 05 de Novembro de 2019.

DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA NILTON MARTINS DA SILVA
CRC/SP 2SP019.566/O-5 CRC/SP 1SP223300/O-7
SILVINEI CORDEIRO TOFFANIN
DIRETOR EXECUTIVO
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7. RELAÇÃO DE ANEXOS

13

C.M.D. CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ (MF): 20.053.174/0001-20
Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019

Ativo Passivo

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 543.487,12        Fornecedores 1.180.199,47     
Contas a receber de clientes 1.127.020,85     Empréstimos e financiamentos 23.240,64          
Impostos a recuperar 38.488,21          Impostos a pagar 286.083,68        
Partes relacionadas 834.203,49        Impostos parcelados 79.421,58          
Outros créditos 6.372,45            Salários, encargos sociais e férias a pagar 80.828,79          

Adiantamento de clientes 1.591.015,66     
2.549.572,12     

3.240.789,82     

Patrimônio líquido
Capital social 1.350.000,00     
Reserva de lucros 302.142,40        
Prejuízo acumulado (1.395.864,53)    
Resultado do período (947.495,57)       

(691.217,70)       

Total do ativo 2.549.572,12     Total do passivo e patrimônio líquido 2.549.572,12     

Linaldo Vilar Junior
Diretor

Tiago Garcia Moraes
Contador - CRC 1SP280542/O

José Agote
Diretor
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7. RELAÇÃO DE ANEXOS
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C.M.D. CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ (MF): 20.053.174/0001-20
Demonstração de resultado

Período findo em 30 de setembro de 2019

Receita operacional bruta de serviços 2.790.045,21                   

Deduções
Impostos sobre as vendas (21.366,92)                       

Receita operacional líquida 2.768.678,29                   

Custo dos serviços prestados (90,00)                              

Lucro Bruto  2.768.588,29                   

Despesas gerais e administrativas (3.995.349,22)                  

Prejuízo antes das receitas financeiras liquidas (1.226.760,93)                  

Receitas financeiras 403.212,17                      
Despesas financeiras (123.946,81)                     

Receitas financeiras líquidas 279.265,36                      

Prejuízo líquido do exercício (947.495,57)                     

José Agote
Diretor

Linaldo Vilar Junior
Diretor

Tiago Garcia Moraes
Contador - CRC 1SP280542/O
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LAUDO: SP – 0288/2019 – 1

DATA BASE: 30/09/2019

SOLICITANTE: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A ., sociedade anônima, com
sede na Cidade de Barueri, na Alameda Jurua, 434, Alphaville,
CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.486.650/0001-83,
doravante denominada DASA.

OBJETIVO: Determinação do valor do patrimônio líquido contábil de UNIBIO
LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, sociedade limitada,
com sede na Cidade de Capivari, na Rua Padre Fabiano, 796, CEP
13360-000, inscrita no CNPJ sob nº 12.565.285/0001-07, doravante
denominada UNIBIO, para fins de incorporação pela DASA, nos
termos dos ar[gos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, e ar[go 1.116 e
seguintes do Código Civil.
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1. INTRODUÇÃO 

A DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA., doravante denominada DIRETO, com
sede na Avenida São Luis, 112, Conjuntos 602 e 603,, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ sob no 01.623.210/0001-07, foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido
contábil de UNIBIO, para fins de incorporação em DASA, nos termos do ar[go 1.116 e seguintes
do Código Civil.

Na elaboração deste trabalho, foram u[lizados dados e informações fornecidos por terceiros, na
forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As es[ma[vas u[lizadas neste
processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, o
seguinte:

§ Balancete Patrimonial analí[co de UNIBIO, encerrado em 30 de Setembro de 2019.
§ Demonstrações Financeiras Completas encerradas em 30 de Setembro de 2019.
§ Carta de Representação da Administração.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e par[cularizado obedece criteriosamente
os princípios fundamentais descritos a seguir:

§ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na
operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses.

§ A DIRETO assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as
implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis,
códigos ou regulamentos próprios.

§ Os honorários profissionais da DIRETO não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões
deste Relatório.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

• O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Uniform Standards of Professional Appraisal Prac3ce
(USPAP) e Interna3onal Valua3on Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por
diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda,
Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de
Avaliadores de Negócios (CBAN), etc.

§ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões
expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e
levantamentos verdadeiros e corretos.

§ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das
mesmas estão con[das e citadas no referido Relatório.

§ Para efeito de projeção, par[mos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, a[ngindo as empresas em questão, que não os
listados no presente Relatório.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

§ O controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram,
dificultaram ou pra[caram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprome[do o
acesso, a u[lização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias
de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões con[das neste trabalho.

§ O Relatório apresenta todas as condições limita[vas impostas pelas metodologias adotadas,
quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões con[das no mesmo.

§ O Relatório foi elaborado pela DIRETO e ninguém, a não ser os seus próprios consultores,
preparou as análises e correspondentes conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

§ Para elaboração deste Relatório, a DIRETO u[lizou informações e dados de históricos
auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da
empresa ou ob[dos das fontes mencionadas. Sendo assim, a DIRETO assumiu como
verdadeiros e coerentes os dados e informações ob[dos para este Relatório e não tem
qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.

§ O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos
trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a DIRETO não está expressando opinião
sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.

§ Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus
sócios, diretores, credores ou a outras partes como consequência da u[lização dos dados e
informações fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.

§ Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios,
visando ao obje[vo já descrito.
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Exame da documentação de suporte já mencionada, obje[vando verificar uma escrituração feita
em boa forma e obedecendo às disposições legais regulamentares, norma[vas e estatutárias
que regem a matéria, de acordo com as "Prá[cas Contábeis Adotadas no Brasil".

Foram examinados os livros de contabilidade de UNIBIO e todos os demais documentos
necessários à elaboração deste laudo, que foi realizado a par[r do balanço encerrado em 30 de
Setembro de 2019 (Anexo 1).

Apuraram os peritos que os a[vos e os passivos de UNIBIO encontram-se devidamente
contabilizados.
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5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS

Foram examinados os livros de contabilidade de UNIBIO e todos os demais documentos
necessários à elaboração deste laudo.

Apuraram os peritos que o valor do Patrimônio Líquido de UNIBIO , para fins de incorporação por
DASA, é de 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), em 30 de Setembro de 2019.

O acervo líquido a ser incorporado em DASA, é de 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).
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5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE UNIBIO

11

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS SALDO EM 
30/09/2019

ATIVO CIRCULANTE 1.366.619,21  
Disponível  862.813,95     
Contas a receber 499.878,71     
Tributos e contribuições a recuperar 1.516,01         
Outros créditos 2.410,54         

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.009.755,20  
Crédito com pessoas ligadas 2.009.755,20  

ATIVO PERMANENTE 5.740,42         
Imobilizado 5.740,42         

TOTAL DO ATIVO 3.382.114,83  

PASSIVO CIRCULANTE 1.043.887,87  
Fornecedores 81.526,53       
Empréstimos e financiamentos -                  
Obrigações trabalhistas 84.203,74       
Tributos e contribuições a recolher 47.343,30       
Impostos parcelados 287.796,77     
Débitos com pessoas ligadas 168.895,24     
Adiantamento de clientes 368.965,36     
Outros débitos 5.156,93         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.338.226,96  
Capital social 330.000,00     
Lucros (prejuízos) acumulados 2.008.226,96  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.382.114,83  

-                  

UNIBIO LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 
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6. CONCLUSÃO 

À luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base
estudos da DIRETO, concluíram os peritos que o acervo líquido a ser incorporado é de 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), na data base de 30 de Setembro de 2019.

Estando o laudo SP-0287/2015-1 concluído, composto por 12 (doze) folhas digitadas de um lado
e 01 (um) anexos, a DIRETO Contabilidade, Gestão e Consultoria, CRC/SP-2SP019566/O-5, abaixo
representada legalmente por seu diretor, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
que, porventura, se façam necessários.

São Paulo, 05 de Novembro de 2019.

DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA NILTON MARTINS DA SILVA
CRC/SP 2SP019.566/O-5 CRC/SP 1SP223300/O-7
SILVINEI CORDEIRO TOFFANIN
DIRETOR EXECUTIVO
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7. RELAÇÃO DE ANEXOS
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UNIBIO - LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ (MF): 12.565.285/0001-97
Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019

Ativo Passivo

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 862.813,95        Fornecedores 81.526,53          
Contas a receber de clientes 499.878,71        Impostos a pagar 47.343,30          
Impostos a recuperar 1.516,01            Impostos parcelados 287.796,77        
Outros créditos 2.410,54            Salários, encargos sociais e férias a pagar 84.203,74          

Adiantamento de clientes 368.965,36        
1.366.619,21     Partes relacionadas 168.895,24        

Outras contas a pagar 5.156,93            

1.043.887,87     

Não circulante Patrimônio líquido
Partes relacionadas 2.009.755,20     Capital social 330.000,00        
Imobilizado 5.740,42            Reserva de lucros 1.427.333,71     

Resultado do período 580.893,25        
2.015.495,62     

2.338.226,96     

Total do ativo 3.382.114,83     Total do passivo e patrimônio líquido 3.382.114,83     

Linaldo Vilar Junior
Diretor

Tiago Garcia Moraes
Contador - CRC 1SP280542/O

José Agote
Diretor
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UNIBIO - LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ (MF): 12.565.285/0001-97
Demonstração de resultado

Período findo em 30 de setembro de 2019

Receita operacional bruta de serviços 2.021.052,00                   

Deduções
Impostos sobre as vendas (12.220,60)                       

Receita operacional líquida 2.008.831,40                   

Custo dos serviços prestados (130,00)                            

Lucro Bruto  2.008.701,40                   

Despesas gerais e administrativas (1.385.512,42)                  

Lucro antes das despesas financeiras liquidas 623.188,98                      

Receitas financeiras 2.315,17                          
Despesas financeiras (44.610,90)                       

Despesas financeiras líquidas (42.295,73)                       

Lucro líquido do período 580.893,25                      

José Agote
Diretor

Linaldo Vilar Junior
Diretor

Tiago Garcia Moraes
Contador - CRC 1SP280542/O


