
 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

ao Comunicado ao Mercado divulgado em 12 de novembro de 2018, que, após a realização das 

análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 100% (cem por 

cento) do capital social da Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda., pela DASA está 

dispensada da ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se enquadra 

nas hipóteses previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019. 

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

ao Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de maio de 2019, que, após a realização das 

análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 100% (cem por 

cento) do capital social da UNIBIO - LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., pela DASA 

está dispensada da ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se 

enquadra nas hipóteses previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019.  

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

ao Comunicado ao Mercado divulgado em 04 de junho de 2019, que, após a realização das 

análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 100% (cem por 

cento) do capital social da LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA., pela DASA está dispensada da 

ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se enquadra nas hipóteses 

previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019. 

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

aos Esclarecimentos ao Ofício 714/2018-SAE/GAE 1 divulgado em 17 de abril de 2018, que, após 

a realização das análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 

100% (cem por cento) do capital social da Cromossomo Participações V S.A., pela DASA está 

dispensada da ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se enquadra 

nas hipóteses previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019. 

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

ao Comunicado ao Mercado divulgado em 26 de agosto de 2019, que, após a realização das 

análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 80% (oitenta por 

cento) do capital social da CPCLIN - Centro de Pesquisas Clinicas Ltda., pela DASA está 

dispensada da ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se enquadra 

nas hipóteses previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019. 

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Diagnósticos da América S.A. (“DASA”), sociedade anônima com sede na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 61.486.650/0001-83, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento 

ao Comunicado ao Mercado divulgado em 01 de fevereiro de 2019, que, após a realização das 

análises necessárias, a aquisição de participação societária representativa de 75% (setenta e 

cinco por cento) do capital social da DB GENÉTICA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA., pela DASA 

está dispensada da ratificação pelos acionistas em assembleia geral, uma vez que não se 

enquadra nas hipóteses previstas no artigo 256 da Lei Nº 6.404/76. 

 

Barueri, 18 de novembro de 2019.  

 

   

________________________________________________________ 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 


