INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
(Companhia Aberta)
ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
1.
Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2018, às 15:00 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar, Bairro
Funcionários, CEP 30140-070.
2.
Convocação e Presenças: Editais de convocação publicados: (i) no Diário Oficial
de Minas Gerais, nas edições dos dias 13, 14 e 15 de novembro, Caderno 2, nas páginas
01; 03 e 01, respectivamente; e (ii) no jornal Estado de Minas, nas edições dos dias 13,
14 e 15 de novembro de 2018, nas páginas 14 de cada edição, conforme o disposto no
artigo 124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e atualmente
em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”). Instalada a Assembleia na presença de
acionistas detentores de ações equivalentes a aproximadamente 70,45% (setenta inteiros
e quarenta e cinco centésimos por cento) do capital votante da Companhia, conforme
assinatura dos presentes no Livro de Presença dos Acionistas.
3.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mario Tavernard Martins de Carvalho
(“Presidente”), e secretariados pelo Sr. Wagner Eustáquio Duarte Júnior (“Secretário”).
4.
Ordem do dia:
(i) deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação
(“Incorporação”), pela Companhia, da controlada da Companhia, PRA VOCÊ –
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Afonso Vaz de Melo, nº 465, Loja 1027, bairro Barreiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.697.760/0001-56 (“Incorporada”);
(ii) ratificar a nomeação efetuada pela Diretoria da Companhia, e aprovada pelo
Conselho de Administração e, também, pela Administração da Incorporada, da empresa
de avaliação especializada Soltz, Mattoso & Mendes Auditores, sociedade simples, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº
732, 9º andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/O, para a elaboração do laudo de

avaliação contábil do patrimônio líquido da Incorporada, para fins da Incorporação
(respectivamente “Soltz” e “Laudo de Avaliação”);
(iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; e
(iv) deliberar sobre a Incorporação.
5.
Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a
presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com a
omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da
Lei das Sociedades por Ações, sendo propostas e aprovadas a dispensa da leitura (i) do
Laudo de Avaliação e do Protocolo; e (ii) do Edital de Convocação. Foram registrados
votos em consonância com o disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia. Em seguida, o Presidente da mesa esclareceu que a Companhia, nesta data,
é titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da
Incorporada, de modo que as receitas, ativos e passivos da Incorporada encontram-se
integralmente refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, pela
aplicação do método de consolidação. Portanto, (i) a Incorporação não resultará em
aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia; (ii) não
haverá relação de substituição de participações societárias dos não controladores da
Incorporada por ações da Companhia, tendo em vista esta é a única acionista da
Incorporada. Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em
consultas formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos do
disposto na Deliberação CVM nº 559, de 18 de novembro de 2008, não se aplica ao
presente caso o disposto no artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho
de 2015. Após os esclarecimentos, seguiram-se as deliberações, conforme registrado
abaixo:
5.1. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 91.702.087
(noventa e um milhões, setecentos e dois mil e oitenta e sete) votos a favor, o Protocolo
celebrado entre a Companhia e a Incorporada, na forma do Anexo I à presente ata, o qual
prevê a incorporação da Incorporada pela Companhia. O Protocolo estabelece os termos
e condições gerais da Incorporação, as suas justificativas e o critério de avaliação do
acervo a ser absorvido pela Companhia. Conforme esclarecido e constante do Protocolo:
(i) a Incorporação não acarretará aumento de capital da Companhia, dado que a totalidade
do patrimônio da Incorporada já está refletido em seu patrimônio consolidado; (ii) não
haverá relação de substituição de participações societárias dos não controladores da
Companhia por ações da Companhia, tendo em vista esta é a única sócia da Incorporada.
5.2. Ratificar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 91.702.087
(noventa e um milhões, setecentos e dois mil e oitenta e sete) votos a favor, a contratação
da Soltz, conforme qualificada no item (ii) da ordem do dia acima, para elaborar o Laudo
de Avaliação.

5.3. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 91.702.087
(noventa e um milhões, setecentos e dois mil e oitenta e sete) votos a favor, o Laudo de
Avaliação, elaborado com base no valor contábil da Incorporada, na forma do Anexo II à
presente ata.
5.4. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 91.702.087
(noventa e um milhões, setecentos e dois mil e oitenta e sete) votos a favor, em razão da
aprovação dos termos e condições do Protocolo e dos demais itens da ordem do dia, bem
como dos esclarecimentos efetuados a respeito da reestruturação societária pretendida, a
realização da Incorporação, autorizando e ratificando a prática de todos os atos
necessários à sua implementação. Com a Incorporação, a Companhia assume todos os
ativos e passivos da Incorporada, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. Os
administradores da Companhia estão expressamente autorizados a proceder a todos os
atos necessários à baixa e extinção da sociedade incorporada.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por
todos os presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia. Acionistas: REGINA
PARDINI e VICTOR CAVALCANTI PARDINI (p.p. Mario Tavernard Martins de
Carvalho); ÁUREA MARIA PARDINI (p.p. João Luís Cesconi); COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); CALIFORNIA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); LEGAL
AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD (p.p. Ricardo José Martins
Gimenez); PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND (p.p.
Ricardo José Martins Gimenez); NORGES BANK (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS (p.p. Ricardo
José Martins Gimenez); DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND
TRUS (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); NATIONAL RAILROAD
RETIREMENT INVESTMENT TRUST (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INSTITUTIONAL TRUST (p.p. Ricardo
José Martins Gimenez); STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND (p.p.
Ricardo José Martins Gimenez); WISDOMTREE EMERGING MARKETS
SMALLCAP DIVIDEND FUND (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); ISHARES MSCI
EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF (p.p. Ricardo José Martins
Gimenez); SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F. (p.p. Ricardo José
Martins Gimenez); VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES
OF (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP
BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); ISHARES
III PUBLIC LIMITED COMPANY (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); NTGI-QM
COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING (p.p. Ricardo José

Martins Gimenez); THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD. RE: FIDELITY
GLOBAL S (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); ST ST MSCI EMERGING MKT
SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND (p.p. Ricardo José Martins
Gimenez); ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF (p.p. Ricardo José Martins
Gimenez); PYRAMIS GR TR F E B PL: PYRAMIS SEL INTER S C P C POOL (p.p.
Ricardo José Martins Gimenez); PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY SMALL
CAP COMMINGLED POOL (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); CORNERSTONE
ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F (p.p.
Ricardo José Martins Gimenez); VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); STICHTING
DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL (p.p. Ricardo José
Martins Gimenez); VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT
FUNDS TRUST (p.p. Ricardo José Martins Gimenez);
Belo Horizonte/MG, 30 de novembro de 2018.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em termo próprio.
__________________________________
Mario Tavernard Martins de Carvalho
(Presidente)

____________________________
Wagner Eustáquio Duarte Júnior
(Secretário)

ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2018
PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO

PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas, por seus respectivos administradores,
têm entre si certo e aj ustado celebrar o presente Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação
("Protocolo"), de acordo com os artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei
das Sociedades por Ações"):
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, CEP 30140-070 ("Companhia"); e
PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, sociedade anônima de capita l fechado, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de M inas Gerais, na Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 465, Loja
1027, bairro Bar reiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.697.760/0001-56, ("Incorporada");

l. JUSTIFICAÇÃO
A Companhia é detentora da integralidade do capital social da Incorporada, a qual atua no mesmo ramo
da Companhia, qual seja o ramo de Medicina Diagnóstica. É do interesse da Companhia consolidar as suas
at ividades e patrimônios, bem como simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando,
assim, uma redução dos seus custos adm inistrativos e operacionais, além de integração dos negócios e
na geração de sinergias daí decorrentes.
2. CAPITAL SOCIAL
2.1.

Capita l Social do INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 336.074.140,16 (trezentos e trinta e seis
milhões, setenta e quatro mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos), totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 130.978.595 (cento e t rinta milhões, novecentas e setenta e oito mil,
quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
2.2.

Capital Social da PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A

A PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A possui capita l social, subscr ito e integralizado,
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal.

3. INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DAS INCORPORADAS.
3.1.

Data Base e Avaliação

O laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada foi elaborado pela empresa Soltz, Mattoso & Mendes
Auditores lndependentes-EPP, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Afonso Pena, nº 732 - 92 andar, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.692.848/0001-94 e no
CRC/MG sob o nº 002684/ 0-o ("Soltz"), em conformidade com o disposto no art. 227 da Lei das Sociedades
por Ações, ad referendum dos acionistas/sócios das Partes ("Laudos de Avaliação"), tendo sido concluído
que:
a)

O patrimônio líquido da PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A a ser
incorporado pela Companhia foi avaliado no montante total negativo de R$ 674.157,11
(seiscentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e onze centavos) com base no
seu valor contábil, na data de 31 de julho de 2018 ("Data Base"), de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, conforme demonstrado nos livros e registros contábeis da
sociedade incorporada.

3.2.
O patrimônio líquido da Incorporada, conforme avaliação descrita acima, será integralmente
absorvido pela Companh ia, incluindo as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e efetiva
incorporação da Incorporada pela Companhia. Os bens, direitos e obrigações da Incorporada a ser
transferido à Companhia são aqueles descritos no respectivo laudo de avaliação.
3.3.
Ausência de Aumento de Capital: a Incorporação não resu ltará em aumento ou redução do
patrimônio líquido da Companhia, tendo em vista que a Companhia é titular de 100% do capital socia l
total da Incorporada, e o patrimônio líquido da mesma encontra-se integralmente refletido no patrimônio
líquido da Companhia, em decorrência da aplicação do método de consolidação. Por esse motivo, não
haverá emissão de novas ações ordinárias pela Compan hia em substituição ao seu atual investimento na
Incorporada, não havendo ainda qualquer relação de troca. Não haverá alteração do capital social ou do
estatuto social da Companhia.
3.4.
Extinção da Incorporada: com a incorporação da Incorporada e a consequente versão de todo o
patrimônio líquido da mesma para a Companh ia, a Incorporada será extinta nos termos do disposto no
artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo aos administradores da Companhia promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação.
3.5.
Dispensa do laudo de ava liação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e de
demonstrações financeiras: conforme recentes entendimentos da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") já demonstrados em consultas formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos
termos do disposto na Deliberação CVM nº 559, de 18 de novembro de 2008, não se aplica ao presente
caso o disposto no artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução
CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
4.

Ações da Incorporadora, Relação de Substituição e Direitos Políticos e Patrimoniais.

4.1.
Ausência de Critério de Determinação da Relação de Substituição e Avaliação: considerando que
a Incorporada é integralmente controlada pela Companhia (inexistindo, portanto, acionistas minoritários
na Incorporada), a totalidade das ações de emissão da Incorporada será extinta.
4.2.
Inexistência de Relação de Substituição: tendo em vista que inexistem sócios não controladores
da Incorporada, posto que esta é integralmente controlada pela Companh ia, não há que se falar em
relação de substituição de ações de minoritários da Incorporadora por ações da Companhia.

5.

Demais Condições Aplicáveis à Incorporação.

5.1.
Atos Societários: será realizada Assembleia Geral Extraordinária da Incorporada e Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada
neste Protocolo.
5.2.
Inexistência de Direito de Retirada: conforme acima referido, não há que se falar em dissidência
e exercício do direito de retirada de acionista, visto que a Incorporada não possui acionista não
controlador.
5.3.
Sucessão: a Companhia sucederá a Incorporada em seus direitos e obrigações, respondendo
solidariamente pelas obrigações da Companhia nos termos do disposto nos artigos 227 e 232, da Lei das
Sociedades por Ações.
5.4.
Autorização: uma vez aprovada a incorporação da Incorporada, os diretores da Companhia ficam
responsáveis e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e
condições pactuados neste Protocolo, nos termos da legislação aplicáve l.
5.5.
Foro: fica eleito o Foro da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.

,,.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte/MG, 05 de novembro de 2018.

INSTITUTO HERMES PARDINI

S./

Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva
Cargo: Diretor sem designação especifica

TESTEM~ - , t _

/ l "/J-ll~
Nom.J:!i Ana Paula C. Bentes
CPF: 856.011.446-72

-~~
~ n a n d o José Maneio Ramos
CPF: 289.132.838-83

ANEXO II
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2018
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Soltz,
611 Mattoso
- - &Mendes
Auditores
Independentes

Av. Afonso Pena, 732 - 9° andar
Ccp: 30130-003 - Belo l lorizontc - MG - Brasil
Tcl.: (31) 3274-2900
e-mail: solt1(i, sohzauditorcs.com.br

LDO-18/001

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL APURADO
POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS DA COMPANHIA PRA VOCÊ - CENTRO
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DO
SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.

Aos Acionistas e Administradores do
PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A
Belo Horizonte - MG

SOLTZ, MATTOSO & MENDES Auditores Independentes, empresa
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 332-8,
inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais sob o nº 2.684/0
e no CNPJ/MF sob o nº. 18.692.848/0001-94, com seus atos constitutivos
registrados no Cartório Jero Oliva - Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº
28.583, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte - MG , na Avenida Afonso
Pena, nº 732 - 9° andar, neste ato representada por seus sócios responsáveis,
lsaias Rotstein Soltz, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/MG sob o nº.
18.253/0-6, RG nº M-434.245/PC-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
009.311.286-68 e José Roberto de Almeida Mendes, brasileiro, viúvo, contador,
inscrito no CRC/MG sob o nº 19.932/0-9, RG nº. M-505.870/SSP-MG e inscrito no
CPF/MF sob o nº 006.715.256-20, nomeada pela administração da PRA VOCÊ CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A ("Companhia") para proceder à
avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de julho de 20 18, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus
trabalhos.

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO
1. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de julho de 2018 da
Companhia PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A
("Companhia") tem por objetivo suportar a incorporação do patrimônio líquido
da Companhia pelo INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS
2. A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e
preparação de informações contábeis de acord o com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que ela
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SOLTZ, MATTOSO
&MENDES
determinou como necessários para permitir a elaboração de tais informações
contábeis livres de distorção relevante , independentemente se causada por
fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela
Companhia está descrito no anexo li do laudo avaliação.

ALCANCE DOS
INDEPENDENTE

TRABALHOS

E

RESPONSABILIDADE

DO

AUDITOR

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor
contábil do patrimônio líquido da Companhia em 31 de julho de 2018 , com
base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico
03/2014, aprovado pelo CFC por meio da Resolução 2014/CTA20, que prevê
a aplicação de procedimentos de exames de auditoria no balanço patrimonial.
Assim, efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Companhia de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem
o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que o
patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração de nosso laudo de
avaliação está livre de distorção relevante.
4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante no patrimônio líquido,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração do
balanço patrimonial da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.

CONCLUSÃO
5. Com base nos trabalhos efetuados concluímos que o Patrimônio Líquido
Contábil da PRA VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A se
apresenta negativo em R$ 674.157, 11 (Seiscentos e setenta e quatro mil,
cento e cinquenta e sete reais e onze centavos), na data base de 31 de julho
de 2018, conforme Balanço Patrimonial Intermediário na mesma data, extraído
dos registros contábeis, resumido no Anexo 1, e representa, em todos os
aspectos as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2

SOLTZ, MATTOSO
&MENDES
OUTROS ASSUNTOS

6. Em atendimento aos
informamos que:

requisitos da Comissão de Valores Mobiliários,

a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de
interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que
represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós
prestados e que estão acima descritos, e
b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos
administradores da Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar
ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o
acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2018

SOLTZ, MATTOSO & MENDES
Auditores Independentes
CRCMG Nº 002.684/0

Isa· s Rotstein
Conta or CRCMG_~1 ~=-...;;:

José Roberto de Almeida Mendes
Contador CRCMG 19.932/0-9
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ANEXO 1

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2018 DA PRA
VOCÊ - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, PARA FINS DE
INCORPORAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELO INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A.
(Em R$)

31/07/2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Outros ativos
Total do ativo circulante

565,58
12.883,76
2 .954,98
16.404,32

Não circulante
Imobilizado
Total do ativo não circulante

9.916,67
9.916,67

26.320,99

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações fisca is, sociais e salários
Outros credores
Outros passivos
Total do passivo circulante

37.934,45
71 .007 ,55
356.342,38
27.648,2 1
492.932,59

Não circulante
Obrigações com partes relacionadas
Total do passivo não circulante

207.545,51
207.545,51

Total do passivo

700.478,10

Patrimônio líquido

(67 4.157 ,11)

Total do passivo e patrimônio líquido

26.320,99
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ANEXO li
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao
valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou
passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao
valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado .

Ativos financeiros
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas:
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos
financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial.
(i)

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem ativos
financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Ganhos ou
perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

(ii)

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado
ativo. Os empréstimos e recebíveis (inclusive valores a receber de clientes)
são mensurados pelo valor de custo amortizado, deduzidos de qualquer
perda por redução do valor recuperável.
A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros
efetiva, exceto para créditos de curto prazo, quando o reconhecimento dos
juros seria imaterial.

(iii)

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável
no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor
recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva
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da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um
ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial,
com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.
(iv)

Baixa de ativos e passivos financeiros
A Companhia baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou
quando o ativo é transferido, junto com substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade, para outra Companhia. Na baixa de um ativo
financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a
soma da contrapartida recebida e a receber é reconhecida no resultado.
A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações da
Companhia são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença
entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga
e a pagar é reconhecida no resultado.

Passivos financeiros
Os passivos financeiros (incluindo empréstimos, fornecedores e outras contas a
pagar) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa
de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros
estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem
parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou
descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou , quando
apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil
líquido.
(v)

Provisões
São reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida)
resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores
de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das
considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada
período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à
obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa
estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do
dinheiro é relevante) .
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Quando alguns ou todos os benefícios econom1cos requeridos para a
liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um
terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for
virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
(vi)

Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social, apresentada na
demonstração do resultado, representa a soma dos impostos correntes e
diferidos.
Impostos correntes
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no
lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado
na demonstração do resultado, pois exclui receitas ou despesas tributáveis
ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente.
Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
sobre as diferenças temporárias no final de cada período de relatório entre
os saldos de ativos e passivos reconhecidos no balanço patrimonial e as
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável ,
incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos
passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças
temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos
sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for
provável que a empresa apresentará lucro tributável futuro em montante
suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser
utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de
cada período de relatório e, quando não for mais provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo
o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas
aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o
ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação
tributária vigente no final de cada período de relatório, ou quando uma nova
legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos
impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que
resultariam da forma na qual a Companhia espera, no final de cada período
de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.
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O imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos são
reconhecidos como despesa ou receita no resultado do período, exceto
quando estão relacionados com itens registrados em outros resultados
abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os
impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros
resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido,
respectivamente.
(vii)

Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas cancelamentos, descontos
comerciais e/ou glosas e outras deduções similares.
As receitas de prestação de serviços são reconhecidas mensalmente
mediante a efetividade da prestação dos serviços e quando benefícios
econômicos decorrentes da transação são considerados prováveis,
independentemente se faturados ou não. Os serviços prestados e não
faturados são registrados na rubrica "Receita líquida de prestação de
serviços" . ./
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