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Edital de Convocação
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Grupo Pardini” ou “Companhia”) convidados a comparecer
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE” ou “Assembleia”), a ser realizada no dia 12 de
novembro 2021, às 10:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar (auditório),
a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
1.

Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na XV de novembro, n.º 184, 3º andar, Centro, CEP 01.013904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.687.992/0001-07, para elaborar o laudo de avaliação do
patrimônio do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda., sociedade
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.978.805/0001-65, com sede na Cidade de Belém, Estado do
Pará, na Avenida Braz de Aguiar, n.º 99, bairro Nazaré, CEP 66.035-385 (“Laboratório Paulo Azevedo”),
elaborado em atendimento ao artigo 256 da lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e “Laudo de Avaliação Laboratório Paulo Azevedo”,
respectivamente);

2.

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Laboratório Paulo Azevedo;

3.

Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e votante do
Laboratório Paulo Azevedo;

4.

Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua do
Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.281.922/0001-70, para elaborar o laudo de avaliação do patrimônio do APC – Laboratório de
Anatomia Patológica e Citologia Ltda. (“APC”), sociedade limitada, com sede na Avenida Rebouças, nº
1.104, Conjunto 16, bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 58.795.022/0001-75, elaborado em atendimento ao artigo 256 Lei das Sociedades por Ações
(“Laudo de Avaliação APC”);

5.

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação APC;

6.

Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e votante do APC;

7.

Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, que passará a
denominar-se Grupo Pardini S.A., e a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da
Companhia, e sua consolidação, de modo a refletir a nova razão social da Companhia.
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INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

A Proposta da Administração da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Hermes Pardini S.A.
(“Proposta da Administração”), bem como as informações e documentos previstos no art. 124 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução
da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), relacionados às
matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia,
no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.gov.br/cvm) e no
website da B3 (www.b3.com.br).

(ii)

A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração. Sem
prejuízo das informações detalhadas na Proposta da Administração, a Companhia destaca as seguintes
informações sobre a participação na AGE:
Acionista presente: para participar da AGE, solicita-se ao acionista que apresente (i) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia,
na forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, datado de no máximo, dois dias antes da data da
realização da AGE, (ii) o acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá
comparecer à AGE munido de documentos que comprovem sua identidade e (iii) no caso de acionista
pessoa jurídica, deverá apresentar cópia dos documentos societários que comprovem os poderes de
representação.
Acionista representado por procurador: as procurações poderão ser outorgadas de forma física,
observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e na Proposta da Administração. O representante
legal do acionista deverá comparecer à AGE munido da procuração e demais documentos indicados na
Proposta da Administração.
Medidas para a Assembleia em decorrência do Coronavírus (COVID-19): A Administração da
Companhia, frente aos desdobramentos da disseminação do Coronavírus (COVID-19) e em compromisso
com a saúde e o bem-estar das pessoas, irá adotar as seguintes medidas para fins da Assembleia:
1. Visando a facilitar a participação dos acionistas na Assembleia, a Companhia informa que (i)
dispensará o cumprimento das formalidades de reconhecimento de firma, autenticação,
notarização, consularização ou apostilamento dos documentos listados na Proposta da
Administração, necessários para permitir a participação dos seus acionistas na Assembleia; (ii)
dispensará a apresentação de tradução juramentada dos documentos de representação dos
acionistas estrangeiros, bastando que os acionistas enviem cópias das versões originais de tais
documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres; e (iii) permitirá que os
documentos relacionados a participação dos acionistas na Assembleia, sejam enviados em
formato digital, exclusivamente ao endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br.
2. Informa que intensificou medidas de proteção e higienização de seus ambientes e solicita aos
acionistas que pretendam participar da Assembleia que enviem confirmação de presença ao e-
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mail ri@grupopardini.com.br, para que seja possível disponibilizar equipe treinada para garantir
o cumprimento de medidas de segurança.
(iii)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às
propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do email: ri@grupopardini.com.br.
Belo Horizonte, 22 de outubro 2021.
__________________________________________________
Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração
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Procedimentos e Prazos
1. Local e Quórum de Instalação
Os acionistas deverão comparecer na sede social, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º
andar (auditório), ser realizada no dia 12 de novembro 2021, às 10:00 horas.
Para a instalação em primeira convocação da Assembleia, será necessária a presença de, pelo menos, 1/4 (um
quarto) do capital social votante da Companhia, na forma da lei, exceto quanto à deliberação do item 7 da ordem
do dia, em relação à qual, será necessária a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do capital social votante
da Companhia, na forma da lei, dado que este item inclui a proposta de alteração no Estatuto Social.
O quórum de deliberação para as matérias da ordem do dia da AGE é de maioria absoluta de votos, não se
computando os votos em branco, nos termos do artigo 129, “caput”, da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não se atinja qualquer dos referidos quóruns de instalação, proceder-se-á a nova convocação, com, pelo
menos 8 (oito) dias de antecedência da realização da Assembleia, após a qual a Assembleia será instalada
mediante presença de qualquer número de acionistas.
2. Informações gerais sobre documentação
a. Acionista presente
A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na AGE logo após a publicação do
Edital de Convocação. Solicita-se que os acionistas que optarem por participar pessoalmente da AGE efetuem
seu cadastramento até o dia 10 de novembro 2021, mediante o envio dos documentos necessários aos cuidados
da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia:
Diretoria de Relações com Investidores
Endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br
No dia da AGE, a Companhia iniciará o trabalho de cadastramento de acionistas para tomar parte na assembleia
às 09h00 na sede social, no local da Assembleia. O acionista que desejar participar da AGE deverá se apresentar
portando os documentos indicados na tabela a seguir, salvo se já entregues no cadastramento prévio.
Lembramos que a solicitação de cadastramento prévio tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação da
AGE, não representando qualquer óbice à participação do acionista.
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Acionista
Pessoa Física

Documentos Requisitados
- Cópia do documento de identificação com uma foto do acionista. Exemplos:
RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
- Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia.

Cópias dos seguintes documentos:
- comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Pessoa Jurídica
- estatuto social consolidado ou contrato social mais recente e documentos
societários que possam evidenciar a representação legal do Acionista; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.
Cópias dos seguintes documentos:
- comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
- regulamento consolidado mais atualizado do fundo;
Acionista constituído sob
- estatuto social ou atos constitutivos consolidado(s) mais atualizado(s) do
a forma de Fundo de
administrador ou gestor, conforme o caso, de acordo com a política de voto do
Investimento
fundo e documentos societários que possam evidenciar poderes de
representação; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.

b. Acionista representado por procurador
O acionista que não puder comparecer à AGE poderá ser representado por procurador, constituído há menos de
1 (um) ano e na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da lei das Sociedades por Ações, somente poderão
ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos:
(i) ser acionista ou administrador da Companhia;
(ii) ser advogado; ou
(iii) ser instituição financeira.
Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM, em
reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade do procurador
ser:
(i) acionista ou administrador da Companhia;
(ii) advogado; ou
(iii) instituição financeira.
A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas representados por procurador logo após a publicação
do Edital de Convocação. Solicita-se que os acionistas que optarem por ser representados por procurador
efetuem seu cadastramento até o dia 10 de novembro 2021, mediante o envio dos documentos necessários aos
cuidados da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia:
Diretoria de Relações com Investidores
Endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br
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No dia da AGE, a Companhia iniciará o trabalho de cadastramento de acionistas representados por procurador
para tomar parte na Assembleia às 09h00 na sede social, local da Assembleia. O procurador do acionista deverá
se apresentar portando os seguintes documentos, salvo se já entregues no cadastramento prévio:
Acionista

Documentos Requisitados
Procuração e documento de identificação com foto; e
Pessoa Física
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia
Procuração e documento de identificação com foto;
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Cópias dos seguintes documentos:
Pessoa Jurídica
- estatuto social consolidado ou contrato social mais recente e documentos
societários que possam evidenciar a representação legal do Acionista; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.
Procuração e documento de identificação com foto;
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Cópias dos seguintes documentos:
Acionista constituído sob - regulamento consolidado mais atualizado do fundo;
a forma de Fundo de
- estatuto social ou atos constitutivos consolidado(s) mais atualizado(s) do
Investimento
ddadministrador ou gestor, conforme o caso, de acordo com a política de voto
dddo fundo e documentos societários que possam evidenciar poderes de
ddrepresentação; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.

A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos, bastando que o acionista envie cópias das
versões originais de tais documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres.
Lembramos que a solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que pretendem fazer-se
representar por Procurador legalmente constituído, tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação da
AGE, não representando qualquer óbice à sua participação.
Medidas para a Assembleia em decorrência do Coronavírus (COVID-19): A Administração da Companhia, frente
aos desdobramentos da disseminação do Coronavírus (COVID-19) e em compromisso com a saúde e o bem-estar
das pessoas, irá adotar as seguintes medidas para fins da Assembleia:
1. Visando a facilitar a participação dos acionistas na Assembleia, a Companhia informa que (i) dispensará o
cumprimento das formalidades de reconhecimento de firma, autenticação, notarização, consularização
ou apostilamento dos documentos listados a Proposta da Administração, necessários para permitir a
participação dos seus acionistas na Assembleia; (ii) dispensará a apresentação de tradução juramentada
dos documentos de representação dos acionistas estrangeiros, bastando que o acionistas envie cópias
das versões originais de tais documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres; e (iii)
permitirá que os documentos relacionados a participação dos acionistas na Assembleia sejam enviados
em formato digital, exclusivamente ao endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br.
2. Informa que intensificou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede
aqueles que optarem por comparecer na Assembleia e solicita que enviem confirmação de presença ao
e-mail ri@grupopardini.com.br, para que seja possível disponibilizar equipe treinada para garantir o
cumprimento de medidas de segurança.
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Proposta da Administração
1.
Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na XV de novembro, n.º 184, 3º andar, Centro, CEP 01.013904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.687.992/0001-07, para elaborar o laudo de avaliação do patrimônio do
Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 04.978.805/0001-65, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Braz de Aguiar, n.º
99, bairro Nazaré, CEP 66.035-385 (“Laboratório Paulo Azevedo”), elaborado em atendimento ao artigo 256
da lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e “Laudo de
Avaliação Laboratório Paulo Azevedo”, respectivamente)
1.1.

Proposta da Administração

As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora estão indicadas no
Anexo I (A) desta Proposta da Administração. A cópia da proposta de trabalho constitui seu Anexo II (A).
A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Crowe Macro GCA
Consultoria Empresarial Ltda. para a elaboração do Laudo de Avaliação Laboratório Paulo Azevedo.
2.

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação do Laboratório Paulo Azevedo

2.1.

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação
Laboratório Paulo Azevedo - Anexo III (A) - e, após, aprovem-no sem ressalvas.
3.
Deliberar sobre a ratificação aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e votante
do Laboratório Paulo Azevedo
Nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia e os
sócios da adquirida Laboratório Paulo Azevedo, em 18 de junho de 2021 (“Contrato de Aquisição Laboratório
Paulo Azevedo”), a Companhia adquiriu a totalidade das quotas de emissão da adquirida, representativas da
totalidade de seu capital social.
O Laboratório Paulo Azevedo é líder no mercado de Medicina Diagnóstica (PSC) no estado do Pará. Fundado em
1941, conta com 22 unidades localizadas em Belém e outros seis municípios do Estado do Pará, e possui cerca
de 600 colaboradores diretos. Referência em Análises Clínicas, Anatomia Patológica e Oncohematologia, o
laboratório responde também pelo atendimento a quatro hospitais, realizando exames destas especialidades.
Em 2020, o Laboratório Paulo C. Azevedo realizou cerca de 4,5 milhões de exames, com receita bruta de,
aproximadamente, R$ 82 milhões.
A aquisição deverá ser aprovada pelos acionistas da Companhia, em razão do disposto nos artigos 247, parágrafo
único, e 256, inciso I, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”).
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Por meio da Aquisição, a Companhia adquirirá, junto aos atuais sócios da adquirida, 455.021.970 (quatrocentos
e cinquenta e cinco milhões, vinte e um mil, novecentos e setenta) quotas de emissão da adquirida,
representando a totalidade de seu capital social, pelo montante base de R$127.000.000,00 (cento e vinte e sete
milhões de reais) (“Preço de Aquisição Laboratório Paulo Azevedo”). O Preço de Aquisição Laboratório Paulo
Azevedo será pago em 4 (quatro) parcelas, sendo R$58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões) pagos à vista na
data de fechamento da aquisição (18 de junho de 2021), R$38.100.000,00 (trinta e oito milhões e cem mil reais)
em 12 meses após a data de fechamento, R$25.400.000,00 (vinte e cinco milhões e quatrocentos mil reais) em
24 meses após a data de fechamento, R$12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil reais) em 60 meses após
a data de fechamento. Além disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajuste para cima ou para baixo por
variação da dívida líquida e/ou capital de giro, conforme previsto no Contrato de Aquisição Laboratório Paulo
Azevedo.
Maiores informações sobre a aquisição do Laboratório Paulo C. Azevedo estão descritas no Anexo IV (A).
3.1.

Proposta da Administração

A Administração da Companhia recomenda que sejam analisadas as condições da aquisição Laboratório Paulo
Azevedo descritas no Anexo IV (A), aprovando-a sem ressalvas.
4.
Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua
do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.281.922/0001-70, para elaborar o laudo de avaliação do patrimônio do APC – Laboratório de Anatomia
Patológica e Citologia Ltda. (“APC”), sociedade limitada, com sede na Avenida Rebouças, nº 1.104, Conjunto
16, bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
58.795.022/0001-75, elaborado em atendimento ao artigo 256 Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de
Avaliação APC”)
4.1.

Proposta da Administração

As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora está indicada no
Anexo I (B) desta Proposta da Administração. A cópia da proposta de trabalho constitui o Anexo II (B) desta
Proposta da Administração.
A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria
Empresarial Ltda. para a elaboração do Laudo de Avaliação APC.
5.

Deliberar sobre Laudo de avaliação APC

5.1.

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação APC
- Anexo III (B) - e, após, aprovem-no sem ressalvas.
6.
Deliberar sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e
votante do APC
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Nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia e os
sócios da adquirida APC, em 02 de agosto de 2021 (“Contrato de Aquisição APC”), a Companhia adquiriu a
totalidade das quotas de emissão da adquirida, representativas da totalidade do seu capital social.
O APC é um laboratório referência no país em painéis de imuno-histoquímica e hibridização “in situ”, realizadas
em biópsia de peças cirúrgicas com amplo espectro de diagnóstico em Oncologia. Com a aquisição, o Grupo
Pardini pretende ampliar a oferta dos serviços especializados em Oncologia para todo o país por meio de
hospitais, médicos, indústria farmacêutica, além dos mais de 6 mil laboratórios parceiros Lab-to-Lab. Outro
objetivo é fortalecer e agregar uma grande expertise em Imuno-histoquimica à Rede Astro (Path to Path), que
está conectando Patologistas de todo o país em plataforma virtual inédita que conecta médicos patologistas de
todo o Brasil, agregando ainda mais acesso, intercâmbio e garantindo ao paciente acesso diagnóstico
especializado em todo o território nacional.
Com mais de 30 anos de tradição, o APC foi fundado por médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo e, desde 1987, é liderado pelo Dr. Roberto Falzoni, também Patologista do Serviço da Divisão de
Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Nos termos dos instrumentos da aquisição, foi firmado
o compromisso de que ele permanecerá à frente da operação do APC e passará a ser responsável pela área de
Anatomia Patologia e Imuno-histoquimica do Grupo Pardini.
A aquisição deverá ser aprovada pelos acionistas da Companhia, em razão do disposto no artigo 256, inciso II,
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Por meio da aquisição do APC, a Companhia adquirirá, junto aos atuais sócios da adquirida, 621.145 (seiscentas
e vinte e uma mil, cento e quarenta e cinco) quotas de emissão da adquirida, representando a totalidade de seu
capital social, pelo montante base de R$18.680.448,52 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos
e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) (“Preço de Aquisição APC”). O Preço de Aquisição APC será
pago em 4 (quatro) parcelas, sendo R$5.680.448,52 (cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) pagos à vista na data de fechamento da aquisição,
R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) que em 12 meses após a data de fechamento,
R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em 24 meses após a data de fechamento,
R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em 60 meses após a data de fechamento. Além
disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajuste para cima ou para baixo por variação da dívida líquida,
conforme previsto no contrato de compra e venda.
Maiores informações sobre a aquisição do APC estão descritas no Anexo IV (B).
Conforme melhor detalhado no Anexo V desta proposta, a Companhia informa que a deliberação a respeito da
aquisição do APC conferirá aos acionistas da Companhia dela dissidentes o direito de recesso, no prazo de 30
(trinta) dias contados na data de publicação da ata da AGE. Nesse sentido, farão jus ao direito de retirada os
acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data da divulgação do Fato Relevante que
divulgou a aquisição do APC (02 de agosto de 2021), inclusive (“Data de Corte”). Os acionistas titulares de ações
ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão reembolsados pelo número de ações que possuírem
no momento de exercício do direito de recesso, até no máximo o número de ações de que eram titulares na
Data de Corte.
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As ações de emissão da Companhia adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito
de recesso. Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do
exercício do direito de recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação.
Com base nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2020, as quais já foram divulgadas pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2021, o valor de patrimônio líquido por ação é de R$ 5,74 (cinco
reais e setenta e quatro centavos).
6.1.

Proposta da Administração

A Administração da Companhia recomenda que sejam analisadas as condições da aquisição do APC, descritas
no Anexo IV (B), aprovando-a sem ressalvas.
7.
Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, que passará a
denominar-se Grupo Pardini S.A., e a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, e
sua consolidação, de modo a refletir a nova razão social da Companhia
A Administração da Companhia recomendou a modificação de sua denominação social pela Assembleia Geral.
Conforme artigo 13, inciso (iii) do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar a alteração do
Estatuto Social da Companhia.
A proposta de alteração do artigo 1º do Estatuto Social tem como objetivo refletir a nova razão social da
Companhia.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 11º, I e II, da instrução CVM nº 481/09, o relatório
detalhando a origem e justificativa da alteração proposta, a análise dos seus efeitos jurídicos e econômicos, bem
como a cópia do estatuto social contendo, em destaque, a alteração proposta constam como Anexo VI (A),
Anexo VI (B) e Anexo VII, respectivamente, à presente Proposta da Administração disponível nos websites da
CVM (www.gov.br/cvm), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri).
7.1.

Proposta da Administração

A Administração da Companhia recomenda a aprovação da alteração acima proposta, nos termos dispostos e
justificados.
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Anexo I (A) – Informações Indicadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com Relação à
Empresa Avaliadora (Aquisição Laboratório Paulo Azevedo)
1. Listar os avaliadores recomendados pela administração
A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12
de novembro de 2021, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 481/09, a ratificação da nomeação da
seguinte empresa de avaliação especializada a qual foi responsável pela elaboração do laudo de avaliação
contábil do patrimônio líquido da adquirida, nos termos desta proposta:
Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na XV
de novembro, nº 184, 3º andar, Centro, CEP 01.013-904, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.687.992/0001-07.
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
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.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados
Nos termos do Anexo 21 da iCVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta de
trabalho e remuneração do avaliador recomendado - Anexo II (A).
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
Até a data da presente Proposta, não havia qualquer relação entre os avaliadores recomendados e quaisquer
partes relacionadas à Companhia, conforme definidas nas regras contábeis aplicáveis.
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Anexo I (B) – Informações Indicadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com Relação à
Empresa Avaliadora (Aquisição APC)
1. Listar os avaliadores recomendados pela administração
A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12
de novembro de 2021, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 481/09, a ratificação da nomeação da
seguinte empresa de avaliação especializada a qual foi responsável pela elaboração do laudo de avaliação
contábil do patrimônio líquido da adquirida, nos termos desta proposta:
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70.
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A Apsis é uma empresa com 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados a assessoria
contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é regularmente
inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, estando habilitada para o desenvolvimento
dos serviços contratados.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados
Nos termos do Anexo 21 da ICVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta de
trabalho e remuneração do avaliador recomendado - Anexo II (B).
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
Nos últimos 3 anos, a Apsis atuou como empresa avaliadora, em todos os casos, para fins do atendimento ao
artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações:
(i) do patrimônio da sociedade Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda., sociedade limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.075.074/0001-07, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
(ii) do patrimônio da sociedade Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 12.338.563/0001-73, com sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
A Apsis tem atuado, ainda, em outras avaliações financeiras da Companhia, necessárias no curso normal de seus
negócios.
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Anexo II (A) – Proposta de Trabalho da Empresa Avaliadora (Aquisição Laboratório
Paulo Azevedo)
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Sobre a Crowe
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VISÃO GERAL DA CROWE GLOBAL

+148
Países

+800
Escritórios

+41 mil
Profissionais

4.2b
Receitas
Globais USD

9ª
Maior rede de
Auditoria e
Consultoria

Source: IAB World Survey 2021, using data from 2020.
Crowe ”é o nome da marca sob a qual as firmas-membro da rede Crowe Global operam e fornecem serviços profissionais, e essas firmas juntas formam a rede Crowe Global de firmas independentes de auditoria, consultoria e contabilidade. A Crowe pode ser usada para se referir a empresas
individuais, a várias dessas empresas ou a todas as empresas da rede Crowe Global. Crowe Macro (Brazil) e suas subsidiárias não são responsáveis por quaisquer atos ou omissões da Crowe Global ou de qualquer outro membro da Crowe Global, e a Crowe Macro (Brazil) e suas subsidiárias se
isentam especificamente de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação por atos ou omissões da Crowe Global ou qualquer outra firma membro da Crowe Global.
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CROWE Global - Mais de 100 anos de história
1915

1955

1963

1994

2001

2018

Os irmãos Horwath
& Horwath se
estabelecem em NYC
e desenvolvem suas
competências no
segmento Hoteleiro.

Diversificação da
atuação. Serviços de
Contabilidade,
Auditoria e Tributário
são estabelecidos.

21 firmas membro
em 21 países.

Primeira Organização
Contábil Internacional a
ter uma empresa
membro chinesa.

Fundação da
Macro Auditoria e
Consultoria no
Brasil

Redesign da
marca, de
CROWE Horwath
para
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1921

1960

Crescimento da
reputação;
Lançamento das
principais publicações
contábeis – ”Alarm
Clock”; ”Food Market
list and Hotel
Accounting”.

Cria-se a Horwath &
Horwath Internacional;
Realização da primeira
Reunião Anual
Internacional.

1972

1997

2012

2019

13a

Horwath Internacional
sobe ao 9º lugar entre
as maiores
Organizações de
Contabilidade do
mundo.

Macro Auditoria
e Consultoria
se torna firma
membro da
CROWE
Horwath
International.

209 firmas membro,
associados de
negócios e firmas
correspondentes em
mais de 148 países.
9ª Maior Rede
Global de Auditoria
e Consultoria.

maior
organização
Contábil
Internacional.

6

Crowe no Brasil
❖ 9 escritórios
❖ 500+ profissionais
❖ 1000+ clientes
Reconhecimentos:

✓ Melhor Empresa para se trabalhar – 2020 - LATAM - GPTW
✓ Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – Fortune
✓ Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GLASSDOOR
✓ Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GPTW USA
✓ Classificada como “Excelente” em serviços de Transactions Services pelo anuário
Leaders League
São Paulo (Capital, Campinas e Osasco)
Minas Gerais (Belo Horizonte)
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Paraná (Curitiba e Cascavel)
Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Amazonas (Manaus)
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Nossos serviços
AUDIT/RISK

TAX

CONSULTING

Auditoria

Revisão de Procedimentos
Fiscais

Serviços de Assessoria em TI

Procedimentos Acordados
Planejamentos Tributários

Serviços de Melhoria de
Desempenho (Performance)

Preços de Transferência

Planejamento de Negócios
Integração Pós-fusão

Avaliação Contábil

Estruturação e Assessoria
Tributária para Planos de
Sucessão e M&A

Procedimentos e Relatório de
Impairment

Revisão de Procedimentos
Trabalhistas

Revisões Especificas

Avaliação de Contingências
Tributárias e Trabalhistas

Assurance

Relatórios e Avaliação IFRS &
USGAAP

Gestão de Risco e Auditoria
Interna
SOX

Consultoria de
Gerenciamento de
Contingências.

Cybersecurity

Pacote Fiscal e FIN 48
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CORPORATE
FINANCE

BPM
Gestão Financeira

Assessoria para Venda (M&A)
Assessoria para Compra
(M&A)

Contabilidade local e
internacional

Impostos

Assessoria para
Levantamento de Recursos

Recursos Humanos e Folha
de Pagamento

Planejamento Financeiro de
Sucessão

Serviços de Avaliação
Econmica

Controladoria

Assessoria em Governança
Corporativa

Assessoria para Recuperação
Judicial

Tecnologia

Gestão de Projetos e
Performance
Investigação de Compra Due Diligence
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Nossos serviços de
Corporate Finance
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Nossa abordagem
One-stop shop

• M&A é uma prática complexa, em especial nos negócios cross-border. Navegar com êxito os desafios de M&A
requer recursos multidisciplinares que disponham não só de habilidades financeiras, mas também profundo
conhecimento tributário, trabalhista, de negócios, de tecnologia e legal em cada situação especifica;
• Oferecemos uma oferta abrangente de serviços para integrar todas as necessidades para uma transação bemsucedida.

Equipe dedicada
e experiente

• Nossos executivos são negociadores experientes e estarão ativamente envolvidos por todo o processo de
M&A, ajudando o cliente a maximizar o valor do negócio, antecipando obstáculos, mitigando riscos e agilizando
a transação;
• Nos comprometemos a gastar o tempo necessário para a transação, a fim de garantir uma rápida resposta a
situações impostas e as necessidades do cliente.

Conhecimento
local de alcance
global

• O líder de cada projeto cuidará do atendimento do cliente, apoiado por equipes locais e globais, as quais irão
executar um roteiro de trabalho consistente e integrado, onde quer estejam as contrapartes;
• Envolvemos os recursos necessários para apoiar a conclusão bem-sucedida de transações cross-border,
recorrendo a especialistas globais e regionais da Crowe International;
• Fornecemos serviços integrados pré e pós-negociação, ajudando os clientes durante todo o ciclo do negócio,
eliminando a necessidade de coordenação de vários provedores de serviços.

Soluções de
valor agregado
© 2021 Crowe Global

• Oferecemos uma ampla gama de serviços para investidores, compradores e vendedores com o objetivo de
simplificar todo o processo da transação, identificando riscos e oportunidades de sinergia, proporcionando
maior transparência, segurança e maior valor de negócio.
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Oferecemos serviços de assessoria
de padrão internacional

Nossa abordagem flexível e focada se adapta às necessidades
específicas de cada transação, tanto para clientes estratégicos como
para compradores financeiros, em transações envolvendo compra e
venda de empresas, bem como o levantamento de capital e busca de
financiamento empresarial.
© 2021 Crowe Global
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Serviços de Corporate Finance
Uma oferta de serviços completa e integrada para Transações
Suporte para
Compradores

Due Diligence

Suporte para
Vendedores

Suporte para
Captação de Recursos

Estruturação Tributária
Nossa abordagem
multidisciplinar em
apoio à M&A

Serviços de
Avaliação

Gerenciamento
de data room

Integração Pós-fusão

Assessoria para
Restruturação Financeira
© 2021 Crowe Global
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Nossa Liderança

Marcelo Tommasi

Luis Bracourt

Mario Alves

Bernardo Oliveira

Sócio, Líder de Corporate Finance

Sócio, Corporate Finance

Sócio, Líder de Due Diligence

Sócio, Líder de Tax

marcelo.tommasi@crowe.com.br
Marcelo Tommasi

luis.bracourt@crowe.com.br
Luis Bracourt

mario.alves@crowe.com.br
Mario Alves

bernardo.oliveira@crowe.com.br
Bernardo Oliveira

25 anos de experiência em Corporate
Finance. Liderança em dezenas de
projetos de assessoria em M&A,
considerando desde transações cross
border com empresas listadas, bem
como
transações
locais
para
empresas privadas do middle market,
incluindo mandatos de venda e de
compra. Conhecimento da indústria de
Private Equity, especialização em
avaliação de empresas,
tendo
coordenado e executado mais de 100
valuations no âmbito de Fairness
Opinion e assessoria para transações.

Mais de 20 anos de experiência
trabalhando para empresas de IT
líderes em seus segmentos. Liderança
na expansão comercial e expansão
internacional,
principalmente
na
América Latina, além de gestão e
liderança na formação de alianças
estratégicas.
Especialista
em
desenvolvimento de negócios de IT
e condução estratégica de expansão,
com profundo conhecimento na
indústria.

Possui cerca de 25 anos de
experiência em auditoria
e Due
Diligence.
Presta
serviços
estratégicos
de
consultoria
relacionados a operações de M&A
para clientes financeiros e sua
experiência inclui a participação e
coordenação em diversos projetos
envolvendo fusões e aquisições de
empresas em processos
de
investigações de compra e venda no
Brasil.

Mais de 30 anos de experiência na
área tributária, com forte atuação em
Compliance, Auditoria, Planejamento,
Accountinge M&A. Atuou por vários
anos em trabalhos de “duediligence” e
estruturação societária de grande
complexidade, além de vários projetos
envolvendo
sucessão
familiar.
Responsável por liderar e coordenar a
área tributária em projetos de
estruturação,
restruturação
e
integração, prée pós mergers.
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Nosso time

Wilias Alves
Diretor

Victor Bentivegna
Analista
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Daniela Vila
Gerente

Tamara Martins
Analista

Luís Cereto
Gerente

Vinícius Yoshida
Analista

Ayrton Teixeira
Gerente

Filipe Sandes
Analista

Jéssica Vanin
Analista Sr

Laura Covic
Analista

Maiara Carvalho
Analista Sr

Isabela Almeida
Analista Sr

Guilherme Queiroz
Analista

Taina Marques
Analista

Franciely Ribeiro
Analista Sr

Henrique Batah
Analista

Victor Cunha
Analista

Larissa Magalhães
Analista

Thatiana Mesquita
Analista

Luciana Felix
Analista
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Nossa experiência
recente em Avaliações
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Laudo LSA Artigo 256 preparados recentemente*
Cliente
Nome

Contexto

País

Segmento

DASA - Diagnósticos da América S.A. (BOVESPA:DASA3)

Brasil

Saúde

Aquisição do Laboratório Padrão

DASA - Diagnósticos da América S.A. (BOVESPA:DASA3)

Brasil

Saúde

Aquisição do Grupo São Camilo

DASA - Diagnósticos da América S.A. (BOVESPA:DASA3)

Brasil

Saúde

Aquisição da Valeclin

Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3)

Brasil

TI

Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3)

Brasil

TI

Aquisição da Dendron Brasil Serviços em Informática

Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3)

Brasil

TI

Aquisição da Simply Tecnologia e Telecomunicações

Aquisição do Itaú Administração Previdenciária Ltda.

*amostra de projetos recentes
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Depoimento dos
nossos clientes
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“Fomos super bem atendidos, funcionou super bem, prazos, entregas e preço. Mesmo tendo
passado um bom tempo precisamos acioná-los, e a Crowe respondeu nossas perguntas de
forma bem solicita e rápida dando as respostas necessárias.”

Frederico Braga, CFO, Omie Experience.
“Eu senti segurança na empresa durante o processo de pesquisa e senti logo no início que
são pessoas sérias com um preço bem competitivo. As fases dos projetos foram bem
atendidas, foi um processo bem tranquilo, e com certeza pretendemos voltar a fazer
negócios com a Crowe no futuro.”

Robson Silva, Gerente Adm./Financeiro, Zucchetti – Software e Soluções ICT
“A Crowe fez um excelente trabalho, principalmente pra explicar a metodologia e os critérios
utilizados, bem como o racional pra chegar no resultado que eles apresentaram pra nós. Isso
foi elogiado durante a conversa pela própria CFO aqui da empresa. Os trabalhos que
contratamos foram bem eficientes. Todas as comunicações foram sempre muito claras e
tudo que foi estipulado em relação a prazo foi cumprido.”

Victor Sobral, LATAM Tax Manager, Vela Software.
“O que nos fez escolher a Crowe foi a percepção de qualidade. Acho que o mais importante
para mim é que vocês atendem muito bem, e também possuem flexibilidade e compromisso
com os cronogramas. O resultado dos trabalhos tem atingido 100% das nossas
expectativas.”

Cássio Mendes, Gerente de Controladoria, Sinqia.
© 2021 Crowe Global
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“Em alguns casos nós pedimos uma força adicional do time da Crowe para dar maior
agilidade em situações específicas que tínhamos, e mesmo nesses casos em que acionamos
bem em cima da hora a qualidade do projeto saiu da forma que nós esperávamos. Uma
palavra que eu utilizaria para descrever os serviços da Crowe seria qualidade.”

Adriano Vieira, Controladoria-Tributário, Cogna

“O que diferencia a Crowe é o ótimo relacionamento que temos. Atendem com rapidez e
agilidade e sei que vão me entregar um trabalho de qualidade e excelência. É um prestador
de serviço que atende rápido, no tempo que eu preciso, preço dentro do estimado, e com um
bom nome por trás, com uma boa bandeira por trás”

Vinícius Bandeira, Head of Proprietary M&A, XP Investimentos

“O que se destaca na Crowe é a qualidade dos profissionais no nível de atendimento. Outros
fatores são: proximidade, atenção aos detalhes, flexibilidade, confiabilidade, preço e a
disponibilidade do time. Fora ser um player globalmente reconhecido.”

Bárbara Alvim Raymundo, Partner, Ória Capital

© 2021 Crowe Global
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“Quando surgiu uma oportunidade de fazer um Laudo PPA, eu entrei em contato com a
Crowe para conhecer mais os serviços. Eu diria que a Crowe tem soluções personalizadas,
não tem rigidez. Existe essa preocupação em atender a necessidade do cliente e se adaptar
pra atender as nossas necessidades. Depois desse trabalho nós percebemos que foi um
trabalho muito bem realizado, muito bem conduzido, e o diferencial foi o atendimento e a
entrega. A velocidade das respostas acaba sendo mais rápida que outras empresas.”

Carlos Kubo, Corporate Controller, Highline do Brasil

“Foi um projeto bem-sucedido e a Crowe ajudou muito nisso. Eu indicaria e contrataria a Crowe
novamente.”

Marcos Rocha Awad, Membro do Conselho de Administração da Fundação
Maternidade Sinhá Junqueira.

“Uma palavra para descrever a Crowe é parceria. Nós trabalhamos numa parceria muito
legal. O tempo de resposta da Crowe para tirar dúvidas sobre o trabalho é praticamente
imediato. Alterações que precisamos, a Crowe está sempre disponível.”

Jaqueline Santos, Controller, ANIP | EMDAPI
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Nosso time

Daniela Vila
Gerente

Tamara Martins
Analista
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Wilias Alves
Gerente

Thatiana
Mesquita
Analista

Jéssica Vanin
Analista Sênior

Taniara Silva
Analista

Ayrton Teixeira
Analista Sênior

Victor Bentivegna
Analista

Stephanie
Galeskas
Analista Sênior

Franciely Ribeiro
Analista
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Escopo

______
rubrica

Objetivo
O objetivo de nosso trabalho será a elaboração do laudo de avaliação para suporte do artigo 256 da Lei das S.A. (“Laudo Artigo 256”) do LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA. (“Empresa”) adquirida pelo Comprador.
Escopo
Para fins da avaliação em questão utilizaremos as informações fornecidas e preparadas pelo Comprador para os cálculos previsto nos incisos I e II do Artigo 256
da LSA, conforme descrito na seção “Arcabouço Conceitual”.
Não estão considerados em nosso escopo de trabalho:
• O trabalho para elaboração do Inventário e Avaliação a valor justo dos Ativos Fixos da Empresa na Data da Aquisição;
• Qualquer tipo de trabalho para confirmar ou auditar as demonstrações e/ou registros contábeis a serem fornecidos relativos às Empresas.
Metodologia
Para fins de elaboração da avaliação prevista utilizaremos os seguintes princípios:
▪ No cálculo do inciso I, utilizaremos o Balanço Patrimonial do Comprador da data mais próxima da Data da Aquisição;
▪ No cálculo do item a do inciso II, se aplicável, utilizaremos dados públicos da cotação das ações divulgadas pela Bolsa de Valores;
▪ No cálculo do item b do inciso II, utilizaremos os dados fornecidos pelo Comprador referentes as demonstrações financeiras da adquirida, tratados a valor de
mercado conforme quesitos previsto no Artigo 183 da LSA;
▪ No cálculo do item c do inciso II adotaremos a abordagem de renda com método de Fluxos de Caixa Descontado para o cálculo do valor do lucro liquido da
cota.
Laudo de Avaliação para suporte do Artigo 256 da LSA
Como resultado de nosso trabalho será emitido um laudo, que será constituído com o seguintes conteúdos mínimos:
• Identificação do solicitante e finalidade do laudo;
• Pressupostos, ressalvas, fatores limitantes da avaliação;
• Caracterização da operação em análise;
• Detalhamento dos cálculos de cada inciso e seus item;
• Anexos com planilhas de composição dos cálculos das avaliações;
• Qualificação do avaliador.
© 2021 Crowe Global
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Arcabouço conceitual

______
rubrica

Artigo 256 da Lei da Sociedades Anônimas (“LSA”)
Conforme a LSA, em seu artigo 256, a compra de controle de sociedade empresária por companhia aberta depende de aprovação de assembleia da compradora
se o preço de compra atingir determinados parâmetros tais quais:
i. Preço de compra constituir investimento relevante para compradora (art. 247 da LSA); ou
ii. Preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores indicados abaixo (vide também art. 170, §1º da LSA):
• Cotação média das ações em bolsa ou mercado de balcão (VWAP dos últimos 90 dias à contratação);
• Valor do PL (art. 248 da LSA) da ação ou quota, avaliado o PL a preços de mercado (art. 183, §1º da LSA), representado pelo valor de realização dos
ativos em caso de liquidação;
• Valor do lucro líquido da ação ou quota ultrapassar 15x o lucro líquido anual por ação (art. 187, VII da LSA) nos 2 últimos exercícios sociais.
Vale mencionar que o §2º do art. 256 da LSA dispõe que a proposta para assembleia deve ser acompanhada de laudo de avaliação (art. 8° da LSA).

Artigo 183 da Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”)
§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado;
b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias
para a venda, e a margem de lucro;
c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros;
d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes
independentes; e, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro: (Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007);
1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído pela
Lei nº 11.638,de 2007)
2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei nº 11.638,de
2007)
3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007).
© 2021 Crowe Global
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Arcabouço conceitual

______
rubrica

Artigo 247. da Lei da Sociedades Anônimas (“LSA”)
As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 desta Lei devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e
suas relações com a companhia, indicando:
I - a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido;
II - o número, espécies e classes das ações ou quotas de propriedade da companhia, e o preço de mercado das ações, se houver;
III - o lucro líquido do exercício;
IV - os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas;
V - o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas.
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.
Art. 187 da Lei da Sociedades Anônimas (“LSA”)
A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais e o saldo da conta de correção monetária (artigo 185, § 3º);
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou
fundos de assistência ou previdência de empregados,
que não se caracterizem como despesa; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.
§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.
© 2021 Crowe Global

25

______
rubrica

Roteiro de trabalho
Etapa 1 – Compilação e análise dos dados

Etapa 2 – Elaboração dos avaliação

Etapa 3 – Conclusão

Atividades principais
• Recebimento, revisão e análise da
documentação e dados fornecidos pelo
Comprador;
• Coleta de dados de Mercado
indicadores macroeconômicos)

(ex:

• Desenvolvimento
avaliação;

da

modelagem

financeira

de

• Preparação e envio da minuta preliminar do
Laudo de Avaliação para o Comprador;

• Compilação, análise e consolidação dos dados para
avaliação;

• Revisão da minuta preliminar do Laudo pela
Administração do Comprador;

• Teste, revisão e validação dos resultados preliminares
da avaliação;

• Emissão e envio do Laudos final para o
Comprador.

• Discussão de resultado preliminar da avaliação com
Comprador;
• Ajustes e conclusão da avaliação;

Prazo: Este prazo estimado de execução é de 3 semanas após a disponibilização das informações pelo cliente. O cronograma do trabalho será definido junto
com o Comprador após a contratação de nossa proposta sujeito a nossa disponibilidade de equipe.
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Condições da proposta

______
rubrica

Nossa proposta de trabalho considera as seguintes condições contratuais abaixo:
Confidencialidade: a Crowe se obriga, por si e seus funcionários e/ou prepostos, a não utilizar e/ou divulgar a terceiros não interessados no
escopo do presente trabalho, as informações que venha a obter durante nosso trabalho, salvo se formalmente autorizado pelo Comprador ou
requerido por autoridade competente.
Independência: Não nos comprometemos a acatar quaisquer premissas ou critérios pré-definidos no que tange a avaliação econômica da
Empresa e seus respectivos ativos. Dados oriundos de estudos de projeções operacionais e financeiras realizadas previamente pelo
Comprador e/ou seus assessores poderão ser utilizados mediante analise e aceitação por nossa equipe profissional.
Conflito de interesse: Efetuamos a checagem de potenciais conflitos de interesse e não temos noticia de nenhuma questão que possa
prejudicar nossa atuação como avaliadores para a proposta em questão, ou ainda impedir que o melhor de nossos esforços sejam
empenhados para o sucesso do mesma.

Condições
da
proposta

Limitação de escopo: Não consideramos para fins do escopo de nossa proposta a realização de qualquer tipo de trabalho para confirmar ou
auditar as demonstrações e/ou registros contábeis a serem fornecidos relativos a Empresa e seus ativos. Não estão incluídos no escopo
desta proposta nenhuma pesquisa de Mercado tal qual realizada por Institutos de Pesquisas de Mercado, nenhum tipo de serviços legal ou de
avaliação tributaria especifica. Não estão inclusos em nosso escopo, serviços para inventário e valorização dos estoques e ativos fixos da
Empresa.
Anticorrupção e Fraude: De acordo com leis e normas profissionais podemos ser requeridos a prestar certas informações a órgãos
reguladores ou governamentais. Um desses requerimentos refere-se a exigência aplicável ao avaliador independente, que consta na lei
12.683/2012 (lei de prevenção a crimes de lavagem de dinheiro, que alterou a lei 9.613/98) e posteriores regulamentações, quando os
profissionais de Economia devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) situações que possa constituir
indícios de lavagem de dinheiro, identificadas quando da prestação de seus serviços, no curso normal dos procedimentos de avaliação
econômica. Nesse sentido, quando aplicável, eventuais comunicações ao COAF relacionadas à esse assunto, devem ser efetuadas pelos
profissionais de acordo com as regulamentações estabelecidas pelo COFECON (Conselho Federal de Economia) e CORECON (Conselho
Regional de Economia) sem aviso prévio ao Administração do Comprador, dessa forma, V.Sas., reconhecem que as eventuais comunicações
ao COAF em conformidade as supra citadas regulamentações e dispositivos legais, não representam violação ao sigilo profissional ao qual
nos estamos sujeitos no exercício de nossas atividades profissionais.
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Condições da proposta

______
rubrica

Nossa proposta de trabalho considera as seguintes condições comerciais abaixo:
Honorários
O valor total de nossos honorários para a execução do trabalho previsto nesta proposta é de R$ 18.000,00, a ser pago em duas parcelas,
sendo a primeira 15 dias após a contratação desta proposta e a segunda 15 dias após a entrega da minuta do laudo de avaliação.
Tributos
Os tributos (impostos, taxas e contribuições) incidentes sobre a prestação dos serviços objeto desta proposta estão inclusos em nossos
honorários profissionais.
Despesas

Honorários Será devido o reembolso integral de despesas de viagem, hospedagem, locomoção, refeições e outros gastos relacionados com a execução
e
do trabalho previsto nesta proposta quando efetuados fora do Município de São Paulo, sempre mediante previa autorização do Comprador.
Despesas
Rescisão contratual e inadimplência

Caso os trabalhos venham a ser interrompidos, desde que esta interrupção não seja devida por motivos alheios à vontade do Comprador,
como força maior comprovada nos termos do Artigo 393 do Novo Código Civil Brasileiro, a Crowe não restituirá os valores pagos até a data
da solicitação do Comprador.
A Crowe poderá interromper os trabalhos, objeto da presente proposta, caso o Comprador encontre-se em atraso no pagamento dos
honorários devidos. Os trabalhos serão retomados a partir do momento em que a situação seja regularizada pelo Comprador.
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Termo de Aceite
Estando os termos desta proposta de acordo com os interesses e objetivos do Comprador, solicitamos a rubrica de todas as páginas indicadas deste documento
e a assinatura no local indicado abaixo. Reiteramos nossa satisfação pela oportunidade de prestarmos os serviços previstos nesta proposta.
Para todos os efeitos, a Crowe Brasil será representada pela Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., localizada a Rua XV de Novembro,184, 3º andar,
Centro, CEP 01013-904, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.
Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda.

MARCELO TOMMASI:15361242810
________________________________________

Assinado de forma digital por MARCELO
TOMMASI:15361242810
Dados: 2021.07.19 15:01:41 -03'00'

Marcelo Tommasi
Sócio, Líder de Corporate Finance

De acordo em ______ de ______________ de ______
Instituto Hermes Pardini S.A.

________________________________________

Nome:
Cargo:
© 2021 Crowe Global
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Para contato sobre esta proposta:
Isabela Monticelli N. De Almeida
Corporate Finance
Mobile:+55 11 99779-5155
isabela.almeida@crowe.com.br
© 2021 Crowe Global
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Anexo II (B) – Proposta de Trabalho da Empresa Avaliadora (Aquisição APC)

46

Proposta para Prestação de
Serviços
AP-00854/21a
Empresa: INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A
A/C: Sra. Erika Bicalho
Contato Comercial:
Camilla Purancy
Camilla.purancy@apsis.com.br

HÁ MAIS DE 40 ANOS,
A Apsis se destaca no mercado como uma empresa de consultoria independente especializada em avaliações e em geração
de valor para seus clientes.
A credibilidade e a imparcialidade da Apsis fazem com que suas entregas sejam eleitas como referência para a tomada de
decisão de grandes empresas.

NOSSAS SOLUÇÕES

PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

NOSSOS NÚMEROS
Mais de R$ 600 bilhões em ativos avaliados nos últimos 3 anos
Mais de 23 milhões de ativos inventariados e conciliados nos últimos 3 anos
2.000 clientes, sendo 80% empresas de grande porte
Mais de R$ 65 bilhões em imóveis avaliados nos últimos 5 anos
Mais de 500 laudos registrados na CVM
Nos últimos 2 anos, identificamos e avaliamos mais de R$ 40 bilhões em processo de alocação de preço de compra
Mais de 20.000 laudos emitidos
Assessoria financeira, contábil e fiscal em processos de aquisição e captação de recursos para diversas empresas
de capital aberto e fechado
Diagnóstico para adoção de novos pronunciamentos contábeis para diversas empresas, dos mais variados segmentos

NOSSO AGRADECIMENTO
Agradecemos a confiança no nosso trabalho. É nosso compromisso manter um rigoroso padrão de qualidade e um atendimento
ágil e personalizado. A grande experiência nos diversos setores da economia nos ajuda a identificar com clareza as
necessidades de sua empresa e a propor soluções inteligentes que atendam ao seu negócio. Esperamos que o seu aceite
resulte em uma profícua parceria.

Página 2 de 9

Proposta AP-00854/21a
25 de Agosto de 2021
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Rua Aimorés, 66, Funcionários
Belo Horizonte - MG
A/C: Erika Bicalho

Prezada,
É com satisfação que apresentamos a nossa proposta para prestação de serviços. Colocamo-nos à disposição em
casos de dúvidas ou esclarecimentos
Contato Comercial:
Camilla Purancy
camilla.purancy@apsis.com.br

1. ESCOPO DO PROJETO
1.1. Entendimento da situação
Conforme entendimentos mantidos, O Instituto Hermes Pardini S.A. ("Hermes Pardini") adquiriu a empresa APC Laboratório de Anatomia Patologica e Cit. S/C Ltda. ("APC") e procurou a APSIS para auxiliá-la na realização dos
laudos em atendimento à Lei 12.973/14 e ao CPC-15 Combinação de Negócios e também ao Artigo 256 da Lei das
S.A.
1.2. Descrição do projeto
Escopo 1 - Laudo LSA - Art. 256 - Aquisição de controle:
Elaboração de laudo de avaliação para determinação do valor da empresa APC, conforme disposto pelo Inciso II
do artigo 256 da Lei das S/A (Lei 6.404/76).
Como determinado no artigo em referência, a empresa objeto será avaliada por 03 abordagens distintas, quando
aplicável, sendo essas:
a) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias anteriores à
data da contratação.
b) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliando o patrimônio a preços de mercado.
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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.
Definiu-se as seguintes principais premissas, visando atender aos três critérios acima descritos:
a) A companhia objeto não possui ações em bolsa ou no mercado de balcão. Dessa forma, essa metodologia não
é aplicável. Será utilizada a cotação das ações negociadas em bolsa para fins de atendimento a este item.
b) Para a realização da avaliação a preços de mercado do patrimônio líquido das companhias objeto foi
identificado, preliminarmente, a necessidade de ajuste nos seguintes ativos:
- Imobilizado
- Marca e Carteira de Cliente (a ser confirmado durante o início do projeto e discussões com a companhia)
c) Essa avaliação será realizada com base nas informações financeiras históricas e projetadas da companhia
objeto.
O presente escopo contempla o recebimento na etapa de planejamento (inicio do projeto) da modelagem
financeira da target adquirida a ser elaborado / fornecido pela equipe da Hermes Pardini, e também a base
analítica do imobilizado conciliada com o balanço.
Deverá ser disponibilizado o balanço de abertura da target. Caso ele ainda não esteja disponível, deverá ser
disponibilizado o balanço mais próximo ao da data do closing.
Escopo 2 - Lei 12.973/14:
Serão analisados os seguintes intangíveis: Marca e Carteira de Cliente.
Dos ativos imobilizados, serão avaliados os classificados como:
•

Equipamentos Médicos;

•

Móveis e Utensílios;

•

Computadores e Periféricos.

O escopo do trabalho não contempla os seguintes tópicos:
•

Inventário físico;

•

Carga ou parametrização do sistema;

•

Conciliação físico x contábil;

•

Criação e fornecimento de Layout de carga;

•

Fornecimento de plaquetas ou etiquetas de patrimônio;

•

Análise de notas fiscais; e
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•

Medições de áreas ou desenvolvimento de plantas.

Observação:
1. A participação tempestiva da àrea contábil e área de engenharia se fazem necessárias;
2. O imobilizado analítico é fundamental para a execução do projeto.
3. A conciliação dos saldos do imobilizado analítico com os saldos contábeis do balancete é fundamental
para a execução do projeto.
1.3. Documentação necessária
•

Alíquotas de impostos municipais, estaduais e federais

•

Análise da capacidade produtiva da(s) companhia(s)

•

Análise de mercado da marca / taxa de royalty cobrada

•

Balancete (na data base do trabalho)

•

Balancetes analíticos das empresas envolvidas na análise (inclusive coligadas e controladas) na data da
avaliação

•

Breve descrição da motivação da aquisição

•

Contrato de Compra e Venda

•

Controle Patrimonial (bem a bem) do imobilizado da(s) empresa(s) em excel

•

Dados (nome, telefone, e-mail) do responsável da empresa pelo gerenciamento do projeto

•

Dados de mercado disponíveis e planejamento de marketing

•

Demonstrações contábeis da(s) empresa(s) dos últimos exercícios

•

Faturamento histórico por cliente (últimos 3 anos)

•

Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados

•

Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos

•

Orçamento plurianual (receitas, custos e despesas de venda, gerais e administrativas)

•

Planilha de endividamento (bancários, impostos, financiamentos, sócios e controladora)

•

Plano de investimentos (futuros e em andamento)

•

Projeções de fluxo de caixa da(s) empresa(s) objeto da análise (se houver)

•

Racional detalhado e valor da aquisição

•

Resumo dos principais contratos em andamento

Caso a documentação e/ou as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho não sejam fornecidas
pelo cliente e a obtenção ou elaboração delas resulte em horas adicionais de trabalho da equipe APSIS envolvida no
projeto, as referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente. Isso também
ocorrerá quando a documentação ou as informações forem substituídas após o início da execução do projeto.
Qualquer trabalho não descrito no escopo da presente proposta que venha a ser realizado por solicitação do cliente,
direta ou indiretamente relacionado com a presente proposição, será cobrado como horas adicionais de trabalho da
equipe APSIS envolvida no projeto ou, caso solicitado, poderá ser objeto de nova proposta. As referidas horas serão
apuradas e cobradas conforme a tabela de valor hora/homem vigente.
O escopo desta proposta inclui 6 horas para esclarecimentos à Auditoria. As horas que se fizerem necessárias serão
cobradas conforme a tabela de valor hora/homem vigente.
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2. METODOLOGIA
Apesar das consideráveis diferenças entre elas, todas as metodologias de avaliação derivam de um mesmo princípio:
o da substituição. Segundo ele, nenhum investidor pagará por um bem valor superior ao que pagaria por outro bem
substituto e correspondente.
Abaixo, segue um resumo das metodologias de avaliação.

•

Abordagem de mercado - Visa comparar a empresa em análise com outras recentemente vendidas ou em
oferta no mercado (múltiplos ou cotação em bolsa).

•

Abordagem dos ativos - Visa analisar os registros contábeis e avaliar o valor do patrimônio líquido contábil ou
o valor do patrimônio líquido a valor de mercado. Esse último considera os ajustes efetuados para os ativos
e passivos avaliados (diferença entre os saldos líquidos contábeis e os valores de mercado).

•

Abordagem da renda - É também conhecida como fluxo de caixa descontado. Nessa metodologia, o valor de
mercado da empresa é igual ao somatório de todos os benefícios monetários futuros que a companhia pode
oferecer a seu detentor (valores futuros convertidos a valor presente por meio de uma taxa apropriada).

O quadro a seguir resume as metodologias anteriormente descritas e aponta as indicações, dificuldades e vantagens
de cada uma delas. A APSIS determinará a metodologia mais indicada para o objetivo proposto.

3. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO
O relatório final será apresentado sob a forma digital, ou seja, documento eletrônico em Portable Document
Format (PDF), e ficará disponível em ambiente exclusivo do cliente em nossa extranet pelo prazo de 90
(noventa) dias. O laudo poderá ser disponibilizado em formato digital, com assinaturas via certificação, ou via
física, a ser enviada ao cliente. Caso a contratante solicite, a APSIS poderá disponibilizar a via física do laudo,
sem custo, em até 05 (cinco) dias úteis, em documento impresso em via única.
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4. PRAZO
4.1. A APSIS estima apresentar minuta do relatório no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, levando-se em
consideração que a contratante e/ou os envolvidos disponibilizará/ão todas as informações necessárias à realização
do trabalho.
4.2. Ao receber a minuta do relatório, o cliente terá o prazo de até 20 (vinte) dias para solicitar esclarecimentos e
aprovar a emissão final do documento. Decorrido o referido tempo, a APSIS poderá considerar o trabalho encerrado
e estará autorizada a emitir a fatura final, independentemente da emissão do relatório final. Após a aprovação da
minuta, a APSIS terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão do relatório final.
4.3. O início dos serviços se dará com o aceite expresso da presente proposta, o pagamento do sinal e o recebimento
da documentação integral necessária ao desenvolvimento do trabalho.
4.4. Alterações solicitadas após a entrega do laudo digital estarão sujeitas a novo orçamento.

5. HONORÁRIOS
5.1. Os honorários profissionais para a execução dos serviços, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), correspondem a R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil e novecentos e
cinquenta reais), a serem pagos da seguinte forma:
•

50,00% (cinquenta por cento) do valor total, no aceite da presente proposta;

•

50,00% (cinquenta por cento) do valor total, na entrega da minuta do trabalho

5.2. Para cada etapa mencionada anteriormente, o vencimento da fatura correspondente ocorrerá em 05 (cinco) dias
contados a partir de cada evento que deu origem à cobrança. Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% (um
por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal, mais 2% de multa sobre o valor da fatura pelo inadimplemento.
5.3. Os serviços que extrapolarem o escopo previsto serão informados ao cliente e cobrados mediante emissão de
relatório de atividades pela APSIS, contendo data, descrição dos trabalhos e tempo utilizado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

7. CONFIDENCIALIDADE
A APSIS responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às informações confidenciais que
venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para efeitos desta proposta, será considerada confidencial
toda e qualquer informação a que a APSIS venha a ter acesso, direta ou indiretamente, em função dos serviços a
serem prestados.
As informações confidenciais incluem todo tipo de documentação oral, escrita, gravada e computadorizada divulgada
pelo cliente por meio de qualquer forma ou obtida em observações, entrevistas ou análises, abarcando,
apropriadamente e sem limitações, todos os maquinários, composições, equipamentos, registros, relatórios, esboços,
uso de patentes e documentos, assim como todos os dados, compilações, especificações, estratégias, projeções,
Página 7 de 9

processos, procedimentos, técnicas, modelos e incorporações tangíveis e intangíveis de qualquer natureza.
A APSIS, seus consultores e colaboradores não têm interesse, direto ou indireto, na(s) empresa(s) envolvida(s) ou na
operação descrita nesta proposta.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente após o aceite desta
proposta, para permitir o planejamento dos trabalhos a serem executados.
8.2. Nossos trabalhos não representam uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras realizadas de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Consequentemente, não podem ser considerados uma opinião
ou conclusão no que tange a tal aspecto.
8.3. A presente proposta poderá ser rescindida, desde que em comum acordo entre as Partes. Nesse caso, será devido
à APSIS o pagamento dos honorários estabelecidos na Cláusula Quinta, proporcionalmente aos trabalhos já realizados.
8.4. As despesas com viagem e hospedagem, caso necessárias para a realização dos serviços, não estão inclusas no
valor da/o presente proposta/contrato e serão cobradas à parte, estando, todavia, sujeitas à aprovação prévia do
cliente. Se as providências relativas à compra de passagens e diárias de hotel forem de responsabilidade da APSIS, as
despesas serão cobradas por meio de nota de débito digital, a ser encaminhada ao Cliente acompanhada dos
respectivos comprovantes, e serão isentas da incidência de quaisquer tributos, por não constituírem o objeto da
presente contratação.
8.5. Para os trabalhos que envolverem as áreas de engenharia, será enviada a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), para colhimento da assinatura do contratante. A ART é um documento que confere legitimidade ao trabalho
realizado e fica registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
8.6. Ao fim do trabalho, será encaminhado um modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) para análise do
contratante. Em caso de aprovação, solicitaremos o retorno do ACT preenchido e assinado, em papel timbrado da
empresa.
8.7. Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer eventual dúvida durante a efetivação da/o presente proposta/contrato, bem como
todos os casos não previstos neste instrumento.
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9. ACEITE E CONTRATO
Uma vez aceita, a proposta deverá ser subscrita pelo representante legal da empresa solicitante e restituída à
empresa contratada, acompanhada de toda a documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.
Restituída à contratada, a presente proposta adquire forma de contrato, nos moldes da legislação civil em vigor.
E, por estarem justos e acertados, os representantes legais das empresas assinam a presente proposta, que será
automaticamente convertida em contrato de prestação de serviços, em 02 (duas) vias.
Aguardando um pronunciamento de V.Sa., subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente Técnico

MIGUEL CÔRTES CARNEIRO MONTEIRO
Diretor Comercial

Aceite:
______________________________
(Local / Data)

___________________________________
Representante Legal

CNPJ da empresa contratante:
Testemunha 01:

Testemunha 02:

CPF:

CPF:

RIO DE JANEIRO
Rua do Passeio, 62, 6º andar
Centro • Rio de Janeiro • RJ
CEP 20021-280
Tel.: +55 21 2212-6850

SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 1200, Conjuntos 21 e 22
Cerqueira Cesar • São Paulo • SP
CEP 01415-001
Tel.: +55 11 4550-2701
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MINAS GERAIS
Tel.: +55 31 98299-6678
apsis.mg@apsis.com.br
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Instituto Hermes Pardini S/A (“IHP” ou “Administração”)
Rua Aimorés, n° 66 – Funcionários, CEP 30140-070 – Belo Horizonte, MG
Conforme solicitação de V. Sa., a Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda. (doravante denominada “Crowe”) apresenta o Sumário do laudo de
avaliação (“Sumário”) 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 quotas do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA. (doravante denominada “Empresa”) (“Transação”), em 18 de
junho de 2021.
A fim de atender os requisitos da Lei das S.A, efetuamos as análises de representatividade do investimento (inciso I) e do preço médio da cota (inciso II),
sendo que os resultados destas análises estão apresentadas neste documento.
O laudo completo, emitido pela Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda e entregue a Administração nesta mesma data, apresenta todos os detalhes
de critérios, premissas e metodologias utilizados para estimar os valores aqui descritos.
É importante ressaltar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Adicionalmente, vale esclarecer
que nossas recomendações e cálculos apresentados nesse relatório são baseados em expectativas mercadológicas do segmento de negócios da Empresa,
bem como nas condições macroeconômicas existentes na data da transação, as quais poderão ser diferentes no futuro e, consequentemente, impactar a
operação da empresa avaliada.
Agradecemos a oportunidade de colaborar com a Administração e a atenção dispensada pelos seus colaboradores em apoio a execução dos nossos
trabalhos.
Atenciosamente,
São Paulo, 9 de setembro de 2021

MARCELO TOMMASI:15361242810

Assinado de forma digital por MARCELO
TOMMASI:15361242810
Dados: 2021.09.09 14:58:39 -03'00'

Marcelo Tommasi
CORECON 29007
Sócio - Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda
Assinado de forma digital por

MARCELO LICO DA MARCELO LICO DA
COSTA:10481484833 COSTA:10481484833
Dados: 2021.09.09 15:59:22 -03'00'
Marcelo Lico Da Costa
CRC1SP165839-0
Sócio - Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda
Rua XV de Novembro, 184 3 º andar Centro São Paulo SP CEP 01013 904
© 2021 Crowe Global
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Introdução
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. O 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 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 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.

§ 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 AssembleiaGeral do IHP em virtude da aquisição da Empresa.
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Introdução
Limitação de responsabilidade
As análises contidas neste documento estão baseadas em previsões fundamentadas em premissas operacionais e financeiras estimadas pela Crowe com
base em informações obtidas junto a Administração e da Empresa. 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 pela Empresa; (ii) mudanças regulatórias, tributárias e de politica econômica do Governo Brasileiro; (iii) alterações nas
condições macroeconômicas, e outros fatores inerentes ao negócio da Empresa. 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 deverão ser considerados 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 mesmo
sentido, ao executar os seus trabalhos, a Crowe não expressa nenhum parecer formal ou qualquer forma de garantia em relação às demonstrações
financeiras.
Os resultados de nossas analises estão baseados nas demonstrações financeiras de 18 de junho de 2021 da Empresa, que foram as mais recentes
fornecidas pela Administração.
A Crowe não tem responsabilidade de atualizar este documento para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base. Nenhuma investigação foi
efetuada sobre os títulos de propriedade da Empresa, 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
Empresa, 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 documento.
Este documento, bem como o laudo completo entregue a Administração nesta mesma data, são para uso exclusivo da Administração.
Este documento não poderá ser distribuído em partes. Qualquer usuário deste documento deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, bem
como a situação macroeconômica do Brasil e do mercado que a Transação estava inserida.
© 2021 Crowe Global
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Sumário Executivo
Detalhes da transação
Em 18 de junho de 2021 (“Data de Fechamento”) o Instituto Hermes Pardini adquiriu 455.021.970 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, vinte e um mil e
novecentos e setenta) quotas, que representam 100% do capital social do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA. A
aquisição, de acordo com a companhia, faz parte dos esforços de expansão das operações para todas as regiões do país, por meio de empresas líderes
regionais, como é o caso do Laboratório Paulo Azevedo. O grupo Pardini possui uma grande representatividade no Norte, por meio da unidade de negócio
Lab-to-Lab, terceirizando exames e laboratórios. A Empresa adquirida possui uma grande liderança regional no segmento de Análises Clínicas, e por meio
dessa aquisição o IHP busca um ponto de apoio em seus atendimentos Lab-to-lab na região Norte e Nordeste.
Segundo a Administração, a relevância da marca Paulo Azevedo e a estrutura Física da Empresa, contribuirão para um crescimento e agilidade nos
atendimentos de laboratórios parceiros da região Norte.
Preço da transação
Na Data de Fechamento, as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), mediante da qual o IHP efetuou a
aquisição de 100% das quotas do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA, pertencentes aos quotistas Paulo Sergio Roffé
Azevedo, Leonidas Braga Dias Júnior e Murilo Chermont Azevedo (“Vendedores”). O preço total da transação é de R$ 127.000.000,00, a ser pago em quatro
parcelas, cujos montantes serão corrigidos pela Variação de 100% do CDI, calculados desde a Data do Fechamento até a data do efetivo pagamento,
conforme cronograma descrito abaixo:
• Parcela A: corresponde ao valor de R$ 50.800.00,00, que será pago à vista na Data de Fechamento da Transação;
• Parcela B: corresponde ao valor de R$ 38.100.000,00, que deverá ser pago em 12 meses após a Data de Fechamento;
• Parcela C: corresponde ao valor de R$ 25.400.000,00, que deverá ser pago em 24 meses após a Data de Fechamento;
• Parcela D: corresponde ao valor de R$ 12.700.000,00, que deverá ser pago em 60 meses após a Data de Fechamento.
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Sumário da Avaliação do Artigo 256
Conclusão
Com base nos cálculos demonstrados nas seções a seguir, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),
concluímos que:
 Em relação ao inciso I, temos que o investimento deve ser considerado relevante, pois representa 15,54% do Patrimônio Líquido apresentado nas
demonstrações financeiras do IHP em 30 de junho de 2021;
 Em relação ao inciso II, o maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,47 por cota. Sendo assim o preço unitário pago pela cotas
da Empresa, que foi de R$ 0,28, não ultrapassou este limite;

Inciso I - Relevância do investimento

Inciso II - Itens (b) e (c)
R$ 0,50

R$ 0,47

R$ 0,45

R$ 0,40

R$ 0,35

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

R$ 0,30

R$ 0,28

R$ 0,25

R$ 0,20

R$ 0,15

R$ 0,10

N/A

R$ 0,05

R$ 0,04

R$ -

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)

Desta forma, entendemos que é necessária a deliberação da Assembleia-geral do IHP para aprovar a aquisição da Empresa.
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Perfil da Empresa
Perfil

Linhas de Negócio

O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA.
foi fundado em 1941 e está localizado no Estado do Pará, atuando no
setor de Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Colposcopia e
Ultrassonografia. A Empresa é líder regional no segmento de Análises
Clínicas, possui uma marca forte que é reconhecida pelos seus pacientes,
prescritores e planos de saúde.

A empresa atua na realização, mediante solicitação médica, de exames
laboratoriais de pacientes ambulatoriais ou internados e em materiais
enviados por outros laboratórios. Os segmentos são separados da
seguinte forma:
Ultrassonografia

Estrutura Organizacional

Exame que produz imagens em movimento das estruturas e
órgãos do interior do corpo.

O laboratório possui cerca de 600 funcionários e 22 unidades de
atendimento em Belém e outras cidades do Estado do Pará, presente nos
principais corredores de atendimento de saúde e localização em cidades
polo de saúde no interior do Estado.

Anatomia Patológica

Estrutura Societária
A estrutura societária da Empresa na data da Transação era:

Paulo Sergio
Roffé Azevedo
55%

Leonidas Braga
Dias Júnior
35%

Murillo Chermont
Azevedo
10%

Responsável por diagnosticar condições patológicas com base
no exame macroscópico de tecido, órgão, etc.

Análise Clínica
Coletar dados e apontar diagnósticos a respeito da saúde
do paciente.
Colposcopia
Procedimento médico diagnóstico para análise e avaliação
do colo do útero.
A empresa ainda possui serviços domiciliares e o LabVocê, aplicativo
móvel de atendimento aos pacientes, resultados de exames, localização
das unidades e preparo para realização de exames.
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Perfil da Empresa
Convênios e Seguradoras atendidos:
 Conab
 ADA
 Correios
 AGF - Saúde
 Cosanpa
 AMIL
 CVRD
 Asacelpa
 Eletronorte
 Asfepa
 Embrapa
 Assefaz
 Embratel
 Banco Central
 Escola Técnica
 Blue life
 Fassincra
 Cafbep
 Caixa Econômica  Federação da Unimeds
 Gama Saúde
 Capsaúde
 GEAP
 Casf
 HGB
 Cassi
 Hospital da PM
 Celpa
Parceiros institucionais

Ao todo são 22 unidades de atendimento:

Belém
13 unidades

Ananindeua
4 unidades

Canaã dos Carajás 1 unidade

Capanema
1 unidade

Castanhal
1 unidade

Paragominas
1 unidade

Parauapebas
1 unidade
© 2021 Crowe Global

















Hospital Naval
IASEP (PAS)
Líder
Medservice
Micheli
Particular
Petrobrás
Prima
Santa Casa
Saúde Bradesco
Sulamerica
TRE
TRT - 8ª região
Unibanco
Unimed

Unidades de atendimento
Demonstrado abaixo seguem algumas unidades de atendimento da Empresa:

Almirante Barroso

Augusto
Montenegro

Augusto Montenegro-

BR-316

Braz de Aguiar

Canaã dos Carajás

Capanema

Castanhal

Cidade Jardim I

Cidade NovaFormosa

Cidade Nova-SN03

Parauapebas

Generalíssimo

Guarajá

Humaitá

José Malcher

Senador Lemos

Formosa

Mauriti-Porto Dias
Prime

Mundurucus

Paragominas

12

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 e despesas
operacionais foi o IGP-M. O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para
este indicador, segundo o consenso de Mercado em 30 de junho de 2021,
informado pelo Banco Central.

Premissas macroeconômicas

19,09%

Taxa Selic
O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para este indicador, segundo o
consenso de Mercado, informado pelo Banco Central em 30 de junho de 2021.
Inflação Norte-americana
A taxa de inflação norte-americana adotada como componente do cálculo da
taxa de desconto foi a CPI (Consumer Price Index). Utilizamos a trajetória
prevista para este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo
Federal Reserve.

6,50%
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6,50%

6,50%

6,50%

4,00%

3,90%

3,90%

3,90%

2,10%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2022

2023

2024

2025

Perp.

4,56%

6,50%

5,00%

Risco Soberano (“Risco Brasil”)
A taxa de prêmio pelo Risco Soberano adotada como componente do cálculo
da taxa de desconto foi o índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus)
referente ao prêmio de juros dos títulos da dívida brasileira emitida em dólares
norte-americano.

6,50%

2021

PIB

Selic (média anual)

IGPM
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Contexto financeiro da adquirida
Segue abaixo um sumário das demonstrações financeiras da Empresa, fornecidas para nossa análise:
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e bancos
Reserva de Caixa
Contas a receber
Estoque
Impostos a Recuperar
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Despesas Antecipadas
Ativo não Circulante
Depósitos Judiciais
Outros ativos não circulantes
Direito de Uso
Imóveis
Imobilizado
( - ) Depreciação acumulada
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Arrendamentos
Adiantamentos de Clientes
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucros/ Prejuízos Acumulados

2018H
19.011
9.208
1.066
4.022
2.001
867
946
111,7
65
130
9.803
15
20.870

2019H

jun2021H

26.364
16.445
1.439
7.359
3.891
2.684
466
182,5
10
413
9.919
3
8.398
15.383

35.461
19.831
105
17.052
2.010
376
45,4
18
226
15.629
10
3
11.986
12.447

(11.082) (12.817) (13.864)

(8.816)

19.011
56
1.000
2.834
467
300
14.354
2.360
11.995

21.894
11.319
1.308
6.989
1.217
1.020
473
140,6
36
136
10.575
17
8.753
14.622

2020H

21.894
16
331
4.226
535
358
16.428
9.360
7.068

26.364
301
5.523
863
666
94
18.917
9.360
9.558

35.461
11.932
464
4.535
2.672
1.721
1.270
12.867
4.550
8.317

Demonstração de Resultados

2018H

2019H

2020H jun2021H

Receita Bruta

53.291

65.377

72.138

65.142

(-) Devoluções

(72)

(188)

(7)

(7.341)

(-) Tributos

(3.544)

(4.348) (5.026)

(3.678)

(=) Receita Liquida

49.675

60.842

67.105

54.123

(13.685) (15.366) (19.341)

(14.048)

(-) Custo Do Produto Vendido
(=) Margem Bruta

47.765

40.076

(-) Despesas Operacionais

(31.523) (37.872) (36.751)

(27.833)

Despesas com Pessoal

(15.523) (18.033) (17.961)

(12.497)

Despesas com Ocupação
Despesas Gerais
(=) EBITDA
(-) Depreciação
(=) Resultado Operacional

35.990

(5.762)

45.476

(6.671) (8.297)

(4.348)

(10.238) (13.168) (10.493)

(10.988)

4.466
-

7.604

11.014

12.243

- (1.260)

1.460

4.466

7.604

9.754

13.702

(+/-) Resultado Financeiro

(93)

(43)

(17)

(20)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais

517

223

1.491

(118)

(=) Resultado antes do IRPJ/CSSL

4.890

7.784

11.228

13.565

(-) Imposto de Renda e Contribuição
Social

(1.739)

(2.044) (2.303)

(1.868)

(=) Resultado líquido

3.151

5.740

8.925

11.697

Em milhares de R$

© 2021 Crowe Global
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Procedimentos de avaliação do Artigo 256 da LSA
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Sumário de resultados da avaliação do Artigo 256
De acordo com as informações fornecidas pela Administração, efetuamos a avaliação dos quesitos constantes nos incisos I e II do artigo 256 da LSA
conforme segue descrito no quadro resumo abaixo:
Descrição

Inciso I

Inciso II

Exigências
avaliadas

Comentários

Avaliado

Resultado

Relevância do
investimento

O investimento é considerado relevante, uma vez que o valor da aquisição é superior a 10% do
Patrimônio Líquido do IHP em 30 de junho de 2021.

Sim

Relevante

Cotação Média
das ações em
bolsa

A Empresa não possui ações negociadas em bolsa ou em balcão. Portanto, não é possível a
mensuração deste requisito.

Não

Não aplicável

Valor do
Patrimônio Líquido
a Mercado por
cota

Para análise do Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por cota, utilizou-se o Balanço Patrimonial
da Empresa em 18 de junho de 2021, disponibilizado pela Administração. Como resultado obtido
identificamos que o preço médio pago por cota ultrapassou os valores deste quesito.

Sim

Ultrapassou

Valor do Lucro
Líquido por cota

Neste quesito, o valor do lucro líquido por cota, calculado com base nos lucros líquidos
descontados baseado nas projeções financeiras, não excedeu o limite de 15 vezes a média do
lucro liquido por cota atualizado monetariamente dos ultimos 2 exercícios (2019 e 2020) prévios a
Transação. Desta forma, consideramos como critério o lucro líquido projetado por cota, sendo que
o valor obtido pelo preço médio pago por cota pelo IHP não ultrapassou o valor de 1,5x o lucro
líquido projetado por cota.

Sim

Não
Ultrapassou

© 2021 Crowe Global
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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, 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:
Descrição

Inciso I - Relevância do investimento

Em R$

Valor da Aquisição

127.000.000

(/) Patrimônio Líquido IHP em junho/2021

817.430.895

% do investimento em relação ao PL

15,54%

Valor da Aquisição

127.000.000

(/) Nº de Quotas

455.021.970

Preço pago por quota

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

0,28

Assim, de acordo a regra prevista no inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76, o investimento é considerando relevante uma vez que o valor investido
representa 15,54% do Patrimônio Líquido do IHP em 30 de junho de 2021.

© 2021 Crowe Global
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Avaliação do Artigo 256 – Inciso II
Inciso II – item (b) Valor do Patrimônio Líquido a Mercado por cota

Valor do PL a valor justo por cota na data de aquisição
Em R$

Para análise do Patrimônio Liquido a Preço de Mercado por cota utilizou-se o Descrição
Balanço Patrimonial de 18 de junho de 2021 da Empresa.

Patrimônio Líquido na data do fechamento

Sendo assim, o resultado obtido foi valor do PL por cota de R$ 0,03 conforme
apresentado na tabela ao lado.
Portanto, o limite do preço médio pago por cota da Empresa seria de R$ 0,04.
Inciso II - item (c) Valor do Lucro Líquido por cota
De acordo com disposto no item (c) do Inciso II, o valor do lucro líquido da
ação a ser calculado não poderá ser superior a 15 vezes o lucro líquido anual
por cota nos 2 últimos exercícios sociais, atualizados monetariamente. Desta
forma efetuamos o cálculo com base no valor presente dos lucros líquidos
projetados em nossa avaliação econômica e o valor médio do lucro líquido por
cota com base nos últimos dois exercícios sociais. Para tal, considerando que
a Transação foi consumada em 18 de junho de 2021, adotamos os valores de
lucro líquido por cota dos exercícios de 2019 e 2020, aplicando-se a correção
monetária até a Data de Fechamento.

(/) Nº de quotas

0,03

Limite do preço da cota da adquirida (1,5x)

0,04

Valor do Lucro Liquido por cota – Média dos dois últimos exercícios

Lucro Líquido por cota
Total do Lucro Liquido descontado
Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Lucro Nº de cotas
Líquido por Quota é de R$ 0,31. Portanto, o limite do preço médio pago por Valor por cota com base no lucro líquido
Limite do valor da cota adquirida (1,5x)
cota da Empresa seria de R$ 0,47.

© 2021 Crowe Global

455.021.970

(=) Valor do PL por cota

Descrição
Resultado da empresa no Período
Fator de atualização em 30/06/2021
Resultado atualizado pelo IGP-M
Nº de cotas
Lucro por cota
15x
Média
Levando-se em conta que o lucro líquido descontado por quota não ultrapassa Limite do valor da cota adquirida (1,5x)

15 vezes o valor do lucro histórico atualizado monetariamente, para análise do
Artigo 256 consideramos o valor do lucro líquido descontado por quota.

12.867.244

2019H
8.924.510
1,4173
12.648.399
455.021.970
0,03
0,42

2020H
11.697.005
1,1509
13.462.634
455.021.970
0,03
0,44
0,43
0,65
Em R$
142.409.077
455.021.970
0,31
0,47
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Resultados da Avaliação do Artigo 256
Conclusão
Com base nos cálculos demonstrados nas seções a seguir, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),
concluímos que:
 Em relação ao inciso I, temos que o investimento deve ser considerado relevante, pois representa 15,54% do Patrimônio Líquido apresentado nas
demonstrações financeiras do IHP em 30 de junho de 2021;
 Em relação ao inciso II, o maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,47 por cota. Sendo assim o preço unitário pago pela cotas
da Empresa, que foi de R$ 0,28, não ultrapassou este limite;

Inciso I - Relevância do investimento

Inciso II - Itens (b) e (c)
R$ 0,50

R$ 0,47

R$ 0,45

R$ 0,40

R$ 0,35

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

R$ 0,30

R$ 0,28

R$ 0,25

R$ 0,20

R$ 0,15

R$ 0,10

R$ 0,05

N/A

R$ 0,04

R$ -

Preço médio pago pela Cotação média das
cota
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por 1,5 x Valor do lucro
cota (item b)
líquido por cota (item
c)

Desta forma, entendemos que é necessária a deliberação da Assembleia-geral do IHP para aprovar a aquisição da Empresa.

© 2021 Crowe Global
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Anexo

Estrutura Societária
Conforme informações disponibilizadas pela Administração, abaixo apresentamos o quadro de participação em número de cotas dos sócios da
Empresa, na data da transação:

Quotista

© 2021 Crowe Global

Quantidade de Quotas

% de participação

Paulo Sergio Roffé Azevedo

250.262.083

55%

Leonidas Braga Dias Júnior

159.257.690

35%

Murillo Chermont Azevedo

45.502.197

10%

Total

455.021.970

100%
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Anexo

Tabela de Betas de empresas comparáveis
Segue abaixo a tabela dos betas considerados para o cálculo do custo de capital próprio:

Empresa

Sede

Indústria

Diagnósticos da América S.A.

Brazil

Health Care Services

Fleury S.A.

Brazil

Health Care Services

Instituto Hermes Pardini S.A.

Brazil

Health Care Services

Centro de Imagem Diagnósticos
S.A.

Brazil

Health Care Services

Fonte: Capital IQ
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Valor de
Mercado
R$ milhões
33.848
8.201
2.664
1.391

Beta
(5 anos)

Total
equity

Total dívida

Relação Aliquota de
Beta
Dívida/Equity
IR
desalavancado

0,57

7.297

7.336

100,5%

34,0%

1,07

1.758

2.386

135,7%

34,0%

1,16

756

703

92,9%

34,0%

1,07

1.243

1.091

87,7%

34,0%

0,34
0,57
0,72
0,68

Mínimo

1.390,9

0,57

756

703

88%

0,34

Mediana

5.432,2

1,07

1.501

1.738

97%

0,62

Média

11.525,7

0,97

2.764

2.879

104%

0,58

Máximo

33.847,5

1,16

7.297

7.336

136%

0,72
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Anexo

Taxas de Desconto Comparáveis Equity Research
Segue abaixo a tabela com taxa de desconto (WACC) calculadas por analistas dos Bancos de Investimento que dão cobertura as empresas listadas do
segmento:
Empresa

Data

Banco

Moeda

WACC

Ajuste

WACC
Ajustado

Diagnósticos da América S.A.

22/07/2021

BTG Pactual

Real

10,5%

22,7%

12,9%

Diagnósticos da América S.A.

05/07/2021

J. Safra Corretora de
Valores e Cambio Ltda

Real

10,2%

22,7%

12,6%

Diagnósticos da América S.A.

01/07/2021

Morgan Stanley

Real

10,7%

22,7%

13,1%

Fleury S.A.

27/07/2021

J.P. Morgan

Real

12,0%

16,5%

14,0%

Fleury S.A.

23/07/2021

BTG Pactual

Real

10,6%

16,5%

12,3%

Instituto Hermes Pardini S.A.

17/05/2021

Morgan Stanley

Real

11,7%

20,9%

14,1%

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

11/06/2021

BTG Pactual

Real

10,8%

14,0%

12,3%

Fonte: Capital IQ

© 2021 Crowe Global

Máximo

12,0%

14,1%

Média

10,9%

13,0%

Mediana

10,7%

12,9%

Mínimo

10,2%

12,3%
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Anexo

Composição da Taxa de Desconto (WACC)
Segue abaixo a composição da taxa de desconto aplicada às projeções financeiras da Empresa:
Premissas

Descrição

Fonte

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf)

2,0%

Taxa do Bonus do Tesouro Americano de 20 anos na data base

Capital IQ

Prêmio pelo risco (ERP)

5,1%

Média 24 meses

Damodaran
Capital IQ

Beta desalavancado

0,62

Mediana da amostra de empresas comparáveis

Imposto de Renda (efetiva)

34,0%

Lucro Real

Relação Divida/ Equity (D/E)

54,3%

Beta re-alavancado

0,84

Bre-alavancado = Bdesalavancado x (1+ (Relação D/E x % IR)

Prêmio pelo porte

3,2%

Micro Cap

Duff and Phelps

Risco do País (Brasil)

2,8%

EMBI+ na data base

Capital IQ

Inflação Brasil de longo prazo

3,3%

Estimativa do BACEN

BACEN

Inflação EUA de longo prazo

2,1%

Média dos últimos 10 anos do Consumer Price Index (CPI)

U.S Federal Reserve

Diferencial de inflação Brasil - EUA

1,1%
Prêmio de listagem

Damodaran

Premio de listagem
Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)
Retorno da Taxa livre de Risco (Rf)
(+) Prêmio pelo porte
(+) Prêmio pelo risco

30,0%

2,0%
3,2%
4,3%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$

9,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano

2,8%

(+) Premio pelo diferencial de inflação
(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$
(+) Premio de listagem
(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke)
Cálculo do Custo de Dívida Onerosa (Kd)
Custo antes de impostos
(*)Taxa de imposto esperada
Custo do Capital de terceiros após impostos
Calculo do Custo médio ponderado de capital (WACC)
Participação do Capital de terceiros (D)
Custo do Capital de Terceiros (Kd)

1,1%
13,4%
4,0%
17,4%

8,2%
34,0%
5,4%

Capital próprio (E)

35,2%
5,4%
64,8%

Custo do Capital Próprio (Ke)
Custo médio ponderado de capital (WACC)

13,2%
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Descrição
Custo médio da dívida de Empresas Comparáveis
Lucro Real

Fonte
Capital IQ
Legislação

17,4%
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Qualificação do avaliador
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Anexo

Informações da instituição avaliadora
Fatos Relevantes

Verticais de negócios

A Crowe Global foi fundada em 1915 na cidade de Nova Iorque, EUA.

A Crowe Brasil atua nas seguintes práticas:

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.
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 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
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Informações do responsável pela avaliação
Referências do responsável pela avaliação
Nome: Marcelo Tommasi
Cargo: Sócio, Head of Corporate Finance, Crowe
Brasileiro, 49 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.
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27

Glossário

© 2021 Crowe Global

28

Glossário
Administração

Referente à administração do Instituto Hermes Pardini S/A.

Adquirida

Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA

BACEN

Banco Central do Brasil

BRL ou R$

Moeda brasileira – Real

CAGR

Taxa Composta Anual de Crescimento (Compound Annual Growth Rate)

CAPEX

Novos investimentos (Capital Expenditure)

CAPM

Modelo de precificação de ativos (Capital Asset Pricing Model)

COPOM

Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

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

18 de junho de 2021

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)

Empresa

Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA.

EV

Valor das Operações (Enterprise Value)

FCD

Fluxo de Caixa Descontado

© 2021 Crowe Global
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Glossário
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 ao Laudo completo de avaliação datado de 9 de setembro de 2021

MPEEM

Método dos Rendimentos Excedentes em Múltiplos Períodos (Multi Period Excess Earnings Method)

Período Histórico

jan/2018 a jun/2021

Período Explícito Projetado

jul/2021 a dez/2025

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 quotas da Empresa para o IHP

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)
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Anexo III (B) – Laudo de Avaliação Laboratório APC

88

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00854/21-02
APC – LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA.

LAUDO DE AVALIAÇÃO:

AP-00854/21-02

DATA-BASE:

SOLICITANTE:

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., doravante denominada HERMES PARDINI.

31 de julho de 2021

Sociedade anônima aberta, com sede na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 19.378.769/0001-76.
OBJETO:

APC – LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA., doravante denominada APC LAB.
Sociedade simples limitada, com sede na Avenida Rebouças, nº 1.104, Conjuntos 16, Pinheiros, Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 58.795.022/0001-75.

OBJETIVO:

Determinar o valor de APC LAB, adquirida por HERMES PARDINI, para atender ao artigo 256, inciso II, parágrafos 1º e
2º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, foi

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

nomeada por HERMES PARDINI para determinação do valor de APC LAB, para

avaliação, observado o disposto no Art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à

atender ao artigo 256, inciso II, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A., em

prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob pena

função da aquisição de 100% das quotas de APC LAB. O artigo 256 da Lei das
S.A. dispõe que:

de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação;
§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da

mercantil,

da

deliberação da assembleia que a aprovar terá o direito de retirar-se da

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

sempre que:

art. 137, observado o disposto em seu Inciso II. (Redação dada pela Lei

dependerá

de

deliberação

da

Assembleia

Geral

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

nº 9.457, de 1997).

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:
•

Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da
contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);

•

Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);

•

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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CONCLUSÃO
Para fins de atendimento ao artigo 256, parágrafo 1º, da Lei das S.A., e

Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo

tomando por base os estudos da APSIS e as informações fornecidas pela

com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

administração da companhia, concluíram os peritos que o valor econômico
de APC LAB, adquirida por HERMES PARDINI em 02 de agosto de 2021, de
acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado, na data-base de 31

O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando
o valor de aquisição com o maior dos valores encontrados, como determinado no artigo 256, inciso II, parágrafo 2º, da Lei das S.A.

de julho de 2021, é:
Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

14,6%

15,1%

15,6%

4,1%

4,1%

4,1%

VALOR ECONÔMICO DE APC LAB
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

8.314

8.226

8.140

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

11.953

11.170

10.460

VALOR OPERACIONAL DE APC LAB (R$ mil) (Enterprise Value)

20.267

19.396

18.600

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS
VALOR ECONÔMICO DE APC LAB (R$ mil) (Equity Value)

(753)

(753)

(753)

30

30

30

18.672

17.876

19.544

QUANTIDADES DE AÇÕES
VALOR ECONÔMICO POR AÇÃO (R$)

Valor estimado da aquisição (R$)
Número de quotas
Valor estimado da aquisição por quota (R$)

18.680.449
621.767
30,04

VALOR DA COTAÇÃO MÉDIA DAS VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VALOR DO LUCRO LÍQUIDO (R$)
AÇÕES EM BOLSAS NOS
AVALIADO A PREÇOS DE
POR QUOTA
ÚLTIMOS 90 DIAS
MERCADO POR QUOTA (R$)

N/A

1,29

1,18

COMPARAÇÃO COM O VALOR DE AQUISIÇÃO

100,00%

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (R$ mil)

VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA

19.544

18.672

17.876

621.767
30,03

N/A

23,36 x

25,45 x

Destaca-se que, em assembleia geral da compradora — que deve ser
especialmente levantada, já que o preço da aquisição de APC LAB ultrapas-

As premissas consideradas para cálculo do fluxo de caixa descontado

sou uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do artigo

encontram-se descritas no Anexo 1A deste Laudo.

256 da Lei das S.A., conforme evidenciado na tabela anterior —, o acionista

Para fins de atendimento ao artigo 256, parágrafo 2º, da Lei das S.A., a
avaliação foi feita por meio das metodologias citadas no inciso II da lei
mencionada. É importante ressaltar que o primeiro item do inciso não se

dissidente da deliberação da assembleia tem o direito de retirar-se da
companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
artigo 137 da mesma lei, observado o disposto em seu inciso II.

aplica a esta avaliação, uma vez que a adquirida não está listada em bolsa.
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS, com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e

Os profissionais que participaram da realização deste trabalho estão listados

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70 e no

a seguir:

CORECON/RJ sob o nº RF.02052, foi nomeada por HERMES PARDINI para
determinar o valor de APC LAB, para atendimento ao artigo 256 da Lei das

▪ ANDRÉ HUF APELBAUM
Projetos

S.A., em função da aquisição de 100% das quotas de APC LAB.

▪ BRUNO GRAVINA BOTTINO
Projetos

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações

▪ LEONARDO REBELLO DE MENDOZA
Projetos

fornecidos por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com
o cliente. As estimativas utilizadas nesse processo estão baseadas em:
▪

Balanço contábil e balancetes analítico de APC LAB na data-base.

▪

Balancetes analítico históricos (de 2019 e 2020) de APC LAB.

▪

Projeções plurianuais de APC LAB.

▪

Contrato de compra e venda de APC LAB.

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118.263/P-0)
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são
importantes e devem ser cuidadosamente lidas.
▪

▪
▪

▪
▪

Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias

▪

A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações,

envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções,

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma,

▪

O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos

sujeitos às conclusões deste Relatório.

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Uniform

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões

Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) e International

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados,

Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo

Ministério da Economia, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de

que suas fontes estão contidas e citadas no referido Relatório.

Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados

Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de

(SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e Comitê Brasileiro de

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial,

Avaliadores de Negócios (CBAN).

atingindo as empresas em questão, que não os listados no presente
▪

▪

▪

O controlador e os administradores das companhias envolvidas não

Relatório.

direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que

O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas

tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises,

conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

opiniões e conclusões contidas nele.

trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste

O Relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus

trabalho.

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
▪

▪

Para elaboração deste Relatório, a APSIS utilizou informações e dados de

▪

históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por

diversas

escrito

fontes

operacionais futuras, tais como: preços, volumes, participações de

mencionadas. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros e

mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais etc.

coerentes os dados e informações obtidos para este Relatório e não tem

Assim, os resultados operacionais futuros da empresa podem vir a ser

qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.

diferentes de qualquer previsão ou estimativa contida neste Relatório,

O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações

especialmente caso venha a ter conhecimento posterior de informações

financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo

não disponíveis na ocasião da emissão do Laudo.

pela

administração

da

empresa

ou

obtidos

das

assim, a APSIS não está expressando opinião sobre as demonstrações

▪

financeiras da Solicitante.
▪

Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas

premissas,

realizadas

na

presente

data,

de

projeções

Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após a data
de emissão deste Laudo.

▪

A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por

controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como

lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido deste

consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela

Laudo.

empresa e constantes neste Relatório.
▪

As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em

▪

Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório ocorrerá

Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e

mediante a sua leitura integral e de seus anexos, não devendo,

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não

portanto, serem extraídas conclusões de sua leitura parcial, que podem

deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado

ser incorretas ou equivocadas.

para outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e
por escrito da APSIS.

Laudo de Avaliação AP-00854/21-02

7

4. CARACTERIZAÇÃO DE APC LAB
O APC LAB foi fundado em 1987 por médicos

O APC LAB tem como missão ser um centro de apoio ao diagnóstico

da Faculdade de Medicina da Universidade de

oncológico que ofereça ao cliente suporte em metodologias complementares

São Paulo. Está entre os mais reconhecidos

de forma dinâmica, precisa e confiável, contribuindo, assim, para a saúde

laboratórios de apoio em anatomia patológica do país.
O APC LAB conta com um laboratório com especialização em exames de alta
complexidade de anatomia patológica, peças cirúrgicas e imuno-histoquímica. Atua exclusivamente como apoio lab-to-lab (L2L) a outros

das pessoas. Dentro da carteira de clientes da companhia, estão alguns
laboratórios de patologia independentes, alguns prestadores de serviços de
patologia dentro de hospitais e alguns laboratórios de apoio em anatomia
patológica com serviço próprio de patologia.

laboratórios de patologia, o que significa que não há um canal de pacient
service center (PSC), nem relacionamento com operadoras. Ademais, cabe
mencionar que o Dr. Roberto Falzoni é o patologista responsável desde 1988.
A companhia oferece serviços como exames de alta complexidade em imunohistoquímica, hibridização in-situ e patologia molecular para laboratórios em
todo o território nacional. A patologia molecular é terceirizada, já que não
há estrutura própria para exames moleculares.

Laudo de Avaliação AP-00854/21-02

8

5. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 256 DA LEI Nº 6.404/76
Este Relatório visa atender ao artigo 256 da Lei das S.A., que dispõe o

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

seguinte:

três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da
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:

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. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997).

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:
•

Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da
contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);

•

Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);

•

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;
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6. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO
ABORDAGEM DE MERCADO: COTAÇÃO EM BOLSA
Essa metodologia visa avaliar uma empresa pela soma de todas as suas ações
a preços de mercado. O preço de uma ação pode ser definido pelo valor do
fluxo de dividendos futuros trazidos a valor presente a uma taxa de retorno
exigida ou pelo preço de venda ao final de determinado período de

Esses ajustes, devidamente analisados, são somados ao valor do patrimônio
líquido contábil, determinando-se, assim, o valor de mercado da empresa
pela abordagem dos ativos. O valor justo de mercado da empresa será o
valor do patrimônio líquido, considerados os ajustes encontrados para os
ativos e passivos avaliados.

investimento.

ABORDAGEM DA RENDA: RENTABILIDADE FUTURA

ABORDAGEM DOS ATIVOS: PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO

Essa metodologia define a rentabilidade futura da empresa pelo valor

Essa metodologia é derivada dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos

presente dos lucros líquido projetados.

(PCGA), nos quais as demonstrações financeiras são preparadas com base no

O período projetivo do lucro líquido é determinado levando-se em

princípio do custo histórico ou custo de aquisição. Considerando esses

consideração o tempo que a empresa levará para apresentar uma atividade

princípios e o princípio fundamental da contabilidade, o valor contábil dos

operacional

ativos de uma empresa menos o valor contábil de seus passivos é igual ao

relevantes. O lucro líquido é, então, trazido a valor presente, utilizando-se

valor contábil do seu patrimônio líquido.

uma taxa de desconto que irá refletir o risco associado ao mercado, à

Pela ótica dos princípios básicos da economia, pode-se definir o patrimônio

estável,

ou

seja,

sem

variações

operacionais

julgadas

empresa e à estrutura de capital.

líquido de uma empresa pela diferença entre o valor definido para os ativos
e o valor definido para os passivos.
A abordagem dos ativos, portanto, visa avaliar uma empresa pelo ajuste do
valor contábil (saldo líquido) aos seus respectivos valores justos de
mercado. Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados pelo valor
justo de mercado, sendo feita a comparação entre o valor do ativo
encontrado na avaliação a mercado e seu valor contábil (saldo líquido).
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PROJEÇÃO PARA RESULTADOS FUTUROS

TAXA DE DESCONTO

Para o cálculo da rentabilidade futura, utilizou-se como medida de renda o

A taxa de desconto a ser utilizada para calcular o valor presente dos

lucro líquido operacional, em que:

rendimentos determinados no fluxo de caixa projetado representa a
rentabilidade mínima exigida pelos investidores.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DO CAPITAL INVESTIDO

Essa taxa é calculada pela metodologia Capital Asset Pricing Model (CAPM),

Lucro antes de itens não caixa, juros e impostos (EBITDA)

que considera apenas o custo de capital próprio, descrito no quadro a

( - ) Itens não caixa (depreciação e amortização)

seguir.

( = ) Lucro líquido antes dos impostos (EBIT)
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CSSL)
( = ) Lucro líquido depois dos impostos
Para determinação do valor da empresa, foi considerado um período de 05
(cinco) anos e 05 (cinco) meses, de agosto de 2021 a dezembro de 2026.

As taxas livres de risco normalmente são baseadas nas taxas de bônus do
Tesouro Americano. Para o custo do capital próprio, utilizam-se os títulos
com prazo de 20 anos, por ser um prazo que reflete mais proximamente o
conceito de continuidade de uma empresa.
Custo do capital
próprio

Re = Rf + beta*(Rm – Rf) + Rp + Rs

Rf

Taxa livre de risco – baseado na taxa de juros anual do Tesouro
Americano para títulos de 30 anos, considerando a inflação
americana de longo prazo.

Rm

Risco de mercado – mede a valorização de uma carteira
totalmente diversificada de ações para um período de 20 anos.

Rp

Risco-país – representa o risco de se investir num ativo no país em
questão em comparação a um investimento similar em um país
considerado seguro.

Rs

Prêmio de risco pelo tamanho – mede o quanto o tamanho da
empresa a torna mais arriscada.

beta

Ajusta o risco de mercado para o risco de um setor específico.

beta alavancado

Ajusta o beta do setor para o risco da empresa.

VALOR RESIDUAL
Após o término do período projetivo, é considerada a perpetuidade, que
contempla todos os fluxos a serem gerados após o último ano da projeção e
seus respectivos crescimentos. O valor residual da empresa (perpetuidade)
geralmente é estimado pelo uso do modelo de crescimento constante. Esse
modelo assume que, após o fim do período projetivo, o lucro líquido
operacional terá um crescimento perpétuo constante. O modelo calcula o
valor da perpetuidade no último ano do período projetivo, através do
modelo de progressão geométrica, transportando-o, em seguida, para o
primeiro ano de projeção. Para a taxa de crescimento da perpetuidade,
consideramos a manutenção da taxa de crescimento do último período da
projeção.
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7. AVALIAÇÃO - COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES EM BOLSA
A APC LAB é uma sociedade empresária simples limitada de capital fechado
e, portanto, não possui ações negociadas em bolsa ou em balcão organizado.
Assim sendo, essa metodologia não se aplica a esta avaliação.
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8. AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO POR QUOTA
PRINCIPAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO

▪

IMOBILIZADO

Para a avaliação do patrimônio líquido a mercado, é realizada a apuração

Após análise das demonstrações financeiras de APC LAB, entendemos que o

dos valores justos dos ativos e passivos. O ponto de partida são os valores

valor do imobilizado representa um valor imaterial em relação ao ativo

registrados na contabilidade. As principais etapas no processo de avaliação a

total, não vendo necessidade de fazer a avaliação, de forma que foi mantido

valor justo são as seguintes:

seu valor contábil como valor justo.

▪

Leitura e análise das demonstrações financeiras da empresa;

Tendo em vista os itens expostos anteriormente, apresentamos na página

▪

Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço patrimonial

seguinte o patrimônio líquido a valor de mercado de APC LAB.

da empresa, visando identificar os critérios de avaliação adotados na
contabilidade e as contas suscetíveis a ajustes;
▪

Ajustes dos ativos intangíveis operacionais relevantes pelos seus
respectivos valores de mercado, com base nas premissas e critérios de
avaliação elaborados pela APSIS.

ATIVOS SEM MAIS-VALIA IDENTIFICADA
▪

INTANGÍVEL

Após análise das demonstrações financeiras e da realização de uma investigação dos processos operacionais de APC LAB, não identificamos ativos
registrados como intangíveis, nem possíveis ativo intangíveis que atendessem a todos os requisitos de identificação, reconhecimento e mensuração no
contexto operacional da empresa. Neste Laudo, não realizamos a avaliação
a mercado de ativos intangíveis.
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BALANÇO PATRIMONIAL DE APC LAB
(R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros Ativos circulantes
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IR e CSLL
IMOBILIZADO
Imobilizado Residual
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Computadores e Periféricos
Equipamentos Médicos
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Salários, benefícios e encargos sociais a pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de Lucro
TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SALDOS EM JUL 2021
2.585
16
1.209
788
379
194
133
30
30
103
103
28
18
8
50
2.719
1.694
544
616
534
225
225
225
800
622
178
2.719
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9. AVALIAÇÃO - VALOR DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
No presente Relatório, foi adotada a abordagem da renda para o atendimento ao critério de avaliação do lucro líquido por ação ou quota, conforme determinado
no artigo 256, inciso II, alínea c, da Lei das S.A. Por esse critério, chega-se ao valor do lucro líquido por quota, por meio da projeção dos lucros líquidos futuros
trazidos a valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto apropriada (vide o Anexo 1).
O lucro líquido projetado por quota é superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido médio anual por quota de APC LAB nos dois últimos exercícios sociais,
atualizados monetariamente pela inflação acumulada do período. Portanto, o valor a ser considerado para essa análise é o valor do lucro líquido projetado por
quota de APC LAB. Para a média histórica, foram utilizados os valores dos anos de 2019 e 2020.

ANÁLISE DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
Lucro líquido projetado (R$)
Quantidade de quotas adquiridas
Valor por quota (R$)
Valor por quota histórico (R$)
Valor utilizado (R$)*
RESULTADOS HISTÓRICOS AJUSTADOS
2019
Resultado da empresa no período (R$)
(77.924)
Resultado atualizado pelo IPCA (R$ mil)*
(86.301)
Número de quotas
621.767
Lucro por quota
(0,13)
15x
(1,88)
MÉDIA:

18.672.459
621.767
30,03
1,18
1,18
2020
175.773
186.635
621.767
0,28
4,24
1,18

* Limitado a 15 (quinze) vezes o lucro líquido médio anual por quota nos 02 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizados monetariamente pelo IPCA (R$).
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10. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE APC LAB
Visando atender ao artigo 256, parágrafo 1º, Lei das S.A., foram realizadas as projeções do fluxo de caixa da companhia para determinar o seu valor econômico.
A tabela abaixo apresenta o resumo dos resultados encontrados, considerando as expectativas apresentadas pela administração de APC LAB, conforme demonstrado detalhadamente nos anexos deste Laudo.
Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

14,6%

15,1%

15,6%

4,1%

4,1%

4,1%

VALOR ECONÔMICO DE APC LAB
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

8.314

8.226

8.140

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

11.953

11.170

10.460

VALOR OPERACIONAL DE APC LAB (R$ mil) (Enterprise Value)

20.267

19.396

18.600

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS
VALOR ECONÔMICO DE APC LAB (R$ mil) (Equity Value)

(753)

(753)

(753)

30

30

30

19.544

18.672

17.876

100,00%

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (R$ mil)
QUANTIDADES DE AÇÕES
VALOR ECONÔMICO POR AÇÃO (R$)

19.544

18.672

17.876

621.767
30,03
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11. CONCLUSÃO
Para fins de atendimento ao artigo 256, parágrafo 1º, da Lei das S.A., à luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por
base estudos da APSIS, concluíram os peritos que o valor econômico de APC LAB, de acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado, na data-base de 31
de julho de 2021, é de R$ 18.672 mil (dezoito milhões, seiscentos e setenta e dois mil reais).
Concluíram os peritos que o valor estimado pago por HERMES PARDINI por quota de APC LAB ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores calculados, de
acordo com as metodologias previstas no artigo 256, inciso II, parágrafo 2º, da Lei das S.A., na data-base de 31 de julho de 2021, conforme tabela abaixo:
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA
Valor estimado da aquisição (R$)
Número de quotas
Valor estimado da aquisição por quota (R$)

18.680.449
621.767
30,04

VALOR DA COTAÇÃO MÉDIA DAS VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VALOR DO LUCRO LÍQUIDO (R$)
AÇÕES EM BOLSAS NOS
AVALIADO A PREÇOS DE
POR QUOTA
ÚLTIMOS 90 DIAS
MERCADO POR QUOTA (R$)

N/A

1,29

1,18

COMPARAÇÃO COM O VALOR DE AQUISIÇÃO
N/A

23,36 x

25,45 x

Destaca-se que deve ser especialmente levantada uma assembleia geral da comprada, uma vez que o preço da aquisição ultrapassou uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o inciso II do artigo 256 da Lei das S.A., conforme evidenciado na tabela anterior. O acionista dissidente da deliberação da assembleia
tem o direito de retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 137 e do inciso II do artigo 256 da mesma lei.
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O Laudo de Avaliação AP-00854/21-02 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a
certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, composto por 19 (dezenove) folhas digitadas de um lado e 03 (três) anexos. A APSIS,
CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à
disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021.
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ANEXO 1

PREMISSAS PARA PROJEÇÃO DE RESULTADOS
A APC LAB exerce as atividades de serviços médicos laboratoriais de anatomia patológica e citológica, análises clínicas, congelamento e diagnósticos em geral,
compreendendo atividades ambulatoriais e hospitalares. A companhia também presta serviços de exames clínicos a hospitais, clínicas e laboratórios em todo o
território nacional. As premissas para projeção de resultados foram elaboradas com base nas estimativas plurianuais enviadas pela companhia, em entrevistas com
a administração e na análise dos resultados históricos gerenciais do Grupo APC. Acerca do Grupo APC, ele anteriormente era dividido em dois CNPJs, o de APC LAB
e o de APC Apoio; o primeiro CNPJ foi adquirido por HERMES PARDINI e o segundo CNPJ foi extinto e seus resultados foram migrados para as contas de APC LAB,
razão pela qual a projeção é baseada no resultado do grupo, para fins de consistência.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
A ROB de APC LAB é proveniente da realização de exames laboratoriais e foi projetada considerando-se as melhores expectativas e o business plan da administração.
A companhia apresentou uma queda do volume de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19. Para 2021, a expectativa é que o volume retorne ao observado
de 2019, gerando um crescimento de aproximadamente 23% frente à redução significativa de 2020. Para a projeção do volume de exames a partir de 2021, foi
adotada como premissa a taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) projetado pelo sistema de expectativas de mercado do Banco Central (BACEN), com
uma média de 2,4% a.a. — com exceção de 2022, quando é considerando um crescimento um pouco mais arrojado, de 6%, baseado no CAGR dos últimos 05 anos e
no potencial de crescimento apresentado pelo target.
O ticket médio da companhia foi projetado de acordo com os ajustes observados no setor hospitalar, que consideram o repasse de 50% do IPCA a.a. Assim, foi
considerado um crescimento de 1,6% a.a. (50% de 3,25%) para todo o período projetivo.
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No gráfico a seguir, podemos observar a evolução da ROB ao longo de todo o período projetivo.

(R$ mil)

Receita Operacional Bruta (ROB)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

10.940

12.259

12.754

13.273

13.813

11.785

2022

2023

2024

2025

2026

8.928

2020

2021

Histórico

Receita Projetada

DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA
As deduções sobre a receita são compostas pelos impostos ISS, PIS e COFINS. Foram consideradas uma alíquota de 2,0% sobre a ROB para os impostos sobre serviço
e uma alíquota de 3,65% para PIS/COFINS para todo período projetivo. Apesar de APC LAB estar enquadrado no regime fiscal de lucro real, o setor em que a
companhia atua tem um benefício que permite o uso de alíquotas de imposto (PIS/COFINS) cumulativo, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei nº 10.833/03.
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CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO (CSP)
O APC LAB apresenta cinco diferentes classes de custo, que foram projetadas de acordo com as margens definidas pela administração da companhia e foram
estimadas com base no histórico gerencial e em suas projeções plurianuais. A seguir, podemos ver a abertura das linhas de CSP:
▪

Médicos terceiros: O custo destinado a médicos terceiros foi projetado de acordo com administração de APC LAB. Nessa linha, estão inclusos os custos dos
honorários dos patologistas que historicamente se encontravam diluídos na participação de lucros. Foi considerado com um custo variável de 22,9% da receita
operacional líquida (ROL), acompanhando o crescimento da receita projetada para todo o período.

▪

Material técnico: Essa conta foi projetada como um custo variável de 25,5% sobre ROL para os meses de setembro a dezembro de 2021. Para os períodos
seguintes, foi mantida a margem de 25,5% da ROL, conforme expectativas da administração.

▪

Salários e encargos: Essa conta foi projetada como um custo fixo para todo o período, seguindo a variação do IPCA de 3,3%.

▪

Outros custos: Essa conta foi projetada como um custo fixo para todos os períodos, seguindo a variação do IPCA de 3,3%.

▪

Energia elétrica: Essa conta foi projetada como um custo fixo para todos os períodos, seguindo a variação do IPCA de 3,3%.

No gráfico a seguir, podemos observar a evolução do CSP ao longo de todo o período projetivo:

Custo por Serviço Prestado (CSP)

14.000

60%

12.000

(R$ mil)

10.000

37%

8.000
6.000

5.304

40%
6.177

41%
6.602

41%

41%

41%

41%

6.858

7.124

7.404

7.694

50%
40%
30%
20%

4.000

10%

2.000

0

0%
2020

2021
Histórico
Médicos Terceiros

2022

2023
Material Técnico
Outros custos

2024

2025

2026

Salários e Encargos
Energia elétrica
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DESPESAS OPERACIONAIS
As despesas operacionais foram divididas entre quatro classes diferentes de despesas fixas e foram projetadas apenas monetariamente.
▪

Pessoal: Essa conta é a mais relevante na composição das despesas operacionais. Foi adotada uma margem de 3,3% seguindo a variação do IPCA para todos os
períodos, de acordo com projeções definidas pela administração da companhia.

▪

Aluguéis e arrendamentos: Para essa conta, foi adotada uma margem de 3,3% seguindo a variação do IPCA para todos os períodos, de acordo com projeções
definidas pela administração da companhia.

▪

Impostos, taxas e contribuições: Essa conta foi projetada considerando o reajuste pelo IPCA. Foi adotada uma margem de 3,3% para todos os períodos.

▪

Gerais: Essa conta foi projetada considerando o reajuste pelo IPCA. Foi adotada uma margem de 3,3% para todos os períodos.

No gráfico a seguir, podemos observar a evolução das despesas operacionais ao longo de todo o período projetivo:

Despesas Operacionais
2.500

21%

27%

27%

28%

28%

28%

(R$ mil)

40%
20%

2.000
1.500

28%

1.333

1.407

1.461

1.509

1.559

1.611

1.664

0%
-20%
-40%

1.000

-60%
500

-80%

0

-100%
2020

2021

2022

Histórico
Aluguéis e Arrendamentos
Despesas Gerais

2023

2024

2025

2026

Despesas com Pessoal
Impostos, Taxas e Contribuições
Margem EBITDA
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IR/CSLL
A operação se enquadra no regime de lucro real e está sujeita à alíquota de 25% do IR e à alíquota de 9% da CSLL. Foi considerado um prejuízo fiscal acumulado
de R$ 1.396 mil.
CAPITAL DE GIRO
Os prazos foram projetados com base nos saldos das contas do balanço de APC LAB encerrado em 31 de julho de 2021, no histórico e em informações em gerenciais
da companhia.
ATIVO CIRCULANTE

DIAS

FONTE

CONTA DE REFERÊNCIA

44
57
6
12

Balanço em 07/2021
Balanço em 07/2021
Balanço em 07/2021
Balanço em 07/2021

ROL
CMV
ROL
ROL

DIAS

FONTE

CONTA DE REFERÊNCIA

45
68

Balanço em 07/2021
Balanço em 07/2021

CMV
MÉDICOS TERCEIROS e SALÁRIOS

Contas a receber de clientes
Estoques
Outros Ativos circulantes
Tributos a recuperar
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Salários, benefícios e encargos sociais a pagar

DEPRECIAÇÃO
Foi considerada uma taxa de 11,7% a.a. de depreciação sobre os ativos imobilizados do balanço de APC LAB na data-base e sobre os novos investimentos.
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

ORIGINAL

RESIDUAL

(R$ mil)

(R$ mil)

Móveis e Utensílios

80

28

10%

Máquinas e Equipamentos

24

18

10%

Computadores e Periféricos

83

8

20%

Equipamentos Médicos

297

50

10%

484,4

103,1

11,7%

CLASSES

Taxa de Depreciação Média Ponderada

TAXA DE
DEPRECIAÇÃO
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INVESTIMENTOS
Levou-se em conta um investimento total de R$ 223 mil para manutenção do imobilizado de APC LAB até o final do período projetivo.

Projeção de Capex

(R$ mil)
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CAPEX MANUTENÇÃO
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DETERMINAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO
A taxa de desconto foi calculada pela metodologia do WACC, que considera o

Os valores dos parâmetros utilizados para o cálculo da taxa de desconto

custo de capital próprio e de terceiros.

seguem no Anexo 1B deste Laudo; todavia, destacamos a seguir as principais
referências.

ESTRUTURA DE CAPITAL
EQUITY / PRÓPRIO
DEBT / TERCEIROS
EQUITY + DEBT
INFLAÇÃO AMERICANA PROJETADA
INFLAÇÃO BRASILEIRA PROJETADA
CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf)
BETA d
BETA r
PRÊMIO DE RISCO (Rm - Rf)
PRÊMIO DE TAMANHO (Rs)
RISCO-BRASIL
Ke Nominal em US$ ( = )
Ke Nominal em R$ ( = )

79%
21%
100%

▪

à rentabilidade (yield) média, entre 31 de julho de 2019 e
31 de julho de 2021, do US T-Bond 20 anos (Federal Reserve).
Fonte:

2,0%
3,3%
1,7%
0,84
1,00
6,0%
5,0%
2,9%
15,6%

Taxa livre de risco (custo do patrimônio líquido) - Corresponde

http://www.treas.gov/offices/domestic-finance/debt-manage

ment/interest-rate/yield_historical.shtml.
▪

Beta d - Equivalente ao beta médio da área, pesquisado no banco de
dados Reuters, programa fornecido pela empresa de mesmo nome, com
dados do mercado de ações e informações financeiras. Os dados
fornecidos pelo Reuters são os betas alavancados de empresas diferentes,
com estruturas de capital relativas a elas. Desalavancamos os betas
referentes a cada uma das empresas, considerando as respectivas
estruturas de capital. Assim, achamos os betas brutos. Calculamos a

17,0%

média dos betas brutos encontrados, para daí a alavancarmos com a

CUSTO DA DÍVIDA

estrutura de capital da empresa analisada. Isso é necessário para a

Kd Nominal em R$ ( = )

11,6%

Kd Nominal com Benefício Fiscal ( = )

7,9%

WACC
CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
CUSTO DA DÍVIDA
TAXA DE DESCONTO NOMINAL EM R$ ( = )

17,0%
7,9%
15,1%

correção das possíveis distorções no cálculo do beta geradas pela
diferença na estrutura de capital de cada empresa.
▪

Prêmio de risco - Corresponde ao spread entre SP500 e US T-Bond 20
anos, conforme o Ibbotson 2021, publicação com análises de mercado
(ações, inflação etc.) de longo prazo. Fonte: 2021 Valuation Handbook:
Guide to Cost of Capital. Chicago: 2021.
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▪

Prêmio pelo tamanho - Corresponde ao prêmio de risco pelo tamanho da
empresa, considerando-se o mercado de ações norte-americano.

▪

Foi considerado um endividamento líquido de R$ 753 mil na data-base,

Risco-Brasil - Corresponde ao risco médio, entre 31 de julho de 2019 e
31

de

julho

de

2021,

pesquisado

no

Portal

Brasil.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

conforme o quadro a seguir.

Fonte:

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (R$ mil)

http://www.portalbrasil.net/indices_dolar.htm.
▪
▪

Considerou-se a projeção da inflação norte-americana de 2,0% a.a. e da

Caixa e equivalentes de caixa ( + )

inflação brasileira de 3,3% a.a.

Empréstimos e Financiamentos de CP ( - )

(544)

Custo de captação: É determinado pelo custo de captação médio do setor

Empréstimos e Financiamentos de LP ( - )

(225)

baseado no custo de captação de empresas comparáveis, na data-base.

TOTAL

(753)

Utilizamos o custo de captação de 12,32%.
Por fim, com os parâmetros usados no cálculo, chegamos a uma taxa de
desconto nominal de 15,1% a.a.

16

ATIVOS NÃO OPERACIONAIS
Foram identificados ativos não operacionais no valor de R$ 30 mil, conforme
quadro a seguir.

CÁLCULO DO VALOR OPERACIONAL

ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS (R$ mil)

A partir do fluxo de caixa operacional projetado para os próximos 05 (cinco)

IR e CSLL ( + )

30

anos e 05 (cinco) meses e do valor residual da empresa a partir de então

TOTAL

30

(considerando uma taxa de crescimento na perpetuidade de 4,1%, em que
2,4% são referentes ao PIB e 1,6% é referente a 50% do IPCA de 3,25%),
descontamos os resultados a valor presente, por meio da taxa de desconto
nominal descrita no item anterior.

Laudo de Avaliação AP-00854/21-02 – Anexo 1A
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VALOR FINAL ENCONTRADO
De acordo com os estudos realizados pela APSIS, na data-base de 31 de julho de 2021, concluímos o seguinte valor econômico para APC LAB:
Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

14,6%

15,1%

15,6%

4,1%

4,1%

4,1%

VALOR ECONÔMICO DE APC LAB
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

8.314

8.226

8.140

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

11.953

11.170

10.460

VALOR OPERACIONAL DE APC LAB (R$ mil) (Enterprise Value)

20.267

19.396

18.600

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS
VALOR ECONÔMICO DE APC LAB (R$ mil) (Equity Value)

(753)

(753)

(753)

30

30

30

19.544

18.672

17.876

100,00%

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (R$ mil)

19.544

18.672

17.876

Laudo de Avaliação AP-00854/21-02 – Anexo 1A
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ANEXO 1B - PROJ. OPERACIONAL

PROJEÇÃO OPERACIONAL DE APC LAB
(R$ mil)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento ROB)

2022

2023

2024

2025

2026

4.559
19,7%

11.785
7,7%

12.259
4,0%

12.754
4,0%

13.273
4,1%

13.813
4,1%

Ticket médio (R$)
(% crescimento)

260

265
1,6%

269
1,6%

273
1,6%

278
1,6%

282
1,6%

Quantidade de Exames
(% crescimento)

17.500

44.520
6,0%

45.569
2,4%

46.650
2,4%

47.771
2,4%

48.920
2,4%

IMPOSTOS E DEDUÇÕES
(% ROB)

(258)
5,7%

(666)
5,7%

(693)
5,7%

(721)
5,7%

(750)
5,7%

(780)
5,7%

ISS
(% ROB)

(91)
2,0%

(236)
2,0%

(245)
2,0%

(255)
2,0%

(265)
2,0%

(276)
2,0%

PIS
(% ROB)

(30)
0,7%

(77)
0,7%

(80)
0,7%

(83)
0,7%

(86)
0,7%

(90)
0,7%

COFINS
(% ROB)

(137)
3,0%

(354)
3,0%

(368)
3,0%

(383)
3,0%

(398)
3,0%

(414)
3,0%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGO - DEZ
2021

4.301

11.119

11.566

12.033

12.523

13.032
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ANEXO 1B - PROJ. OPERACIONAL

PROJEÇÃO OPERACIONAL DE APC LAB
(R$ mil)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)
(% ROL)

AGO - DEZ
2021

2022

2023

2024

2025

2026

(2.574)
59,8%

(6.602)
59,4%

(6.858)
59,3%

(7.124)
59,2%

(7.404)
59,1%

(7.694)
59,0%

Material Técnico
(% CMV/ROL)

(1.098)
25,5%

(2.839)
25,5%

(2.953)
25,5%

(3.072)
25,5%

(3.197)
25,5%

(3.327)
25,5%

Salários e Encargos
(% CMV/ROL)

(196)
4,5%

(485)
4,4%

(501)
4,3%

(517)
4,3%

(534)
4,3%

(551)
4,2%

Médicos Terceiros
(% CMV/ROL)

(986)
22,9%

(2.549)
22,9%

(2.651)
22,9%

(2.758)
22,9%

(2.870)
22,9%

(2.987)
22,9%

Outros custos
(% CMV/ROL)

(280)
6,5%

(695)
6,3%

(718)
6,2%

(741)
6,2%

(765)
6,1%

(790)
6,1%

Energia elétrica
(% CMV/ROL)

(14)
0,3%

(34)
0,3%

(35)
0,3%

(36)
0,3%

(37)
0,3%

(39)
0,3%

DESPESAS OPERACIONAIS
(% ROL)

(586)
13,6%

(1.461)
13,1%

(1.508)
13,0%

(1.557)
12,9%

(1.608)
12,8%

(1.660)
12,7%

Despesas com Pessoal
(% SG&A /ROL)

(335)
7,8%

(829)
7,5%

(856)
7,4%

(884)
7,3%

(913)
7,3%

(942)
7,2%

Aluguéis e Arrendamentos
(% SG&A /ROL)

(78)
1,8%

(201)
1,8%

(207)
1,8%

(214)
1,8%

(221)
1,8%

(228)
1,8%

Impostos, Taxas e Contribuições
(% SG&A /ROL)

(18)
0,4%

(44)
0,4%

(45)
0,4%

(47)
0,4%

(48)
0,4%

(50)
0,4%

Despesas Gerais
(% SG&A /ROL)

(156)
3,6%

(387)
3,5%

(399)
3,5%

(412)
3,4%

(426)
3,4%

(440)
3,4%

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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IMOBILIZADO DE APC LAB
(R$ mil)
INVESTIMENTO EM MANUTENÇÃO
INVESTIMENTO TOTAL (MANUTENÇÃO + EXPANSÃO)
DEPRECIAÇÃO INVESTIMENTO
IMOBILIZADO CUSTO (ORIGINAL)
VALOR RESIDUAL
DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO ORIGINAL
DEPRECIAÇÃO TOTAL
DEPRECIAÇÃO DOS NOVOS IMOBILIZADOS
AGO - DEZ 2021
2022
2023
2024
2025
2026

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

ANEXO 1B - IMOBILIZADO

DATA-BASE
31/07/2021
484
103
33
31/07/2021

AGO - DEZ 2021
2021
24
24
1
484
79
24
24

2022
2022

AGO - DEZ 2021

2022

2023
2023
57
57
6
484
23
57
63

63
63
13
484
23
36
2023

1
-

2024
2024
36
36
19
484
19
2024

3
3
-

2025
2025
19
19
22
484
22
2025

3
7
4
-

2026
2026

2026

3
7
7
2
-

25
25
25
484
25

3
7
7
4
1
-

3
7
7
4
2
1
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ANEXO 1B - CAPITAL DE GIRO

CAPITAL DE GIRO DE APC LAB
(R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes
Estoques
Outros ativos circulantes
Tributos a recuperar
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Salários, benefícios e encargos sociais a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGO - DEZ
2021
2.754
1.264
975
173
343
1.298
764
534
1.456
37

2022
2.959
1.361
1.042
186
369
1.388
816
571
1.571
115

2023
3.076
1.416
1.083
193
384
1.442
848
594
1.634
64

2024
3.199
1.473
1.125
201
399
1.498
881
617
1.701
66

2025
3.327
1.533
1.169
209
416
1.557
916
641
1.770
70

2026
3.461
1.596
1.215
218
433
1.618
951
666
1.843
72
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ANEXO 1B - FLUXO
AGO - DEZ
2021

FLUXO DE CAIXA DE APC LAB
(R$ mil)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/IMPOSTOS ( - )
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS E DESPESAS GERAIS ( - )
LAJIDA/EBITDA ( = )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( - )
LAIR/EBIT ( = )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - )
Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL / NOPAT ( = )
margem líquida (LL/ROL)

2022

2023

2024

2025

2026

4.559
(258)
4.301
(3.160)
1.141
26,5%
(24)
1.117
(256)
-22,9%
861
20,0%

0,2%
11.785
(666)
11.119
(8.062)
3.057
27,5%
(63)
2.994
(689)
-23,0%
2.306
20,7%

4,0%
12.259
(693)
11.566
(8.366)
3.201
27,7%
(36)
3.165
(997)
-31,5%
2.168
18,7%

4,0%
12.754
(721)
12.033
(8.682)
3.351
27,9%
(19)
3.333
(1.109)
-33,3%
2.223
18,5%

4,1%
13.273
(750)
12.523
(9.012)
3.511
28,0%
(22)
3.489
(1.162)
-33,3%
2.327
18,6%

4,1%
13.813
(780)
13.032
(9.354)
3.678
28,2%
(25)
3.653
(1.218)
-33,3%
2.435
18,7%

849
861
24
(37)
(24)
(24)
825

2.254
2.306
63
(115)
(57)
(57)
2.197

2.140
2.168
36
(64)
(63)
(63)
2.077

2.176
2.223
19
(66)
(36)
(36)
2.140

2.279
2.327
22
(70)
(19)
(19)
2.260

2.387
2.435
25
(72)
(25)
(25)
2.363

0,42
0,21
0,97
801

1,00
0,92
0,88
1.931

1,00
1,92
0,76
1.587

1,00
2,92
0,66
1.420

1,00
3,92
0,58
1.303

1,00
4,92
0,50
1.184

FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ( + )
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( + )
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( - )
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )
FLUXO DE CAIXA LIVRE
Período Parcial
Mid-Year Convention
Fator de Desconto @ 15,1%
Fluxo de Caixa Descontado
Saldo a ser Perpetuado
Perpetuidade @ 4,07%
VALOR OPERACIONAL (Enterprise Value)

15,1%
1.184
4,1%

19.396

(R$ mil)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1B - TAXA DE DESCONTO

ESTRUTURA DE CAPITAL
EQUITY / PRÓPRIO
DEBT / TERCEIROS
EQUITY + DEBT
INFLAÇÃO AMERICANA PROJETADA
INFLAÇÃO BRASILEIRA PROJETADA
CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf)
BETA d
BETA r
PRÊMIO DE RISCO (Rm - Rf)
PRÊMIO DE TAMANHO (Rs)
RISCO-BRASIL
Ke Nominal em US$ ( = )
Ke Nominal em R$ ( = )

79%
21%
100%
2,0%
3,3%
1,7%
0,84
1,00
6,0%
5,0%
2,9%
15,6%
17,0%

CUSTO DA DÍVIDA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Kd Nominal em R$ ( = )

11,6%

Kd Nominal com Benefício Fiscal ( = )

7,9%

WACC
CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
CUSTO DA DÍVIDA
TAXA DE DESCONTO NOMINAL EM R$ ( = )

17,0%
7,9%
15,1%

6/8

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00854/21-02

ANEXO 1B - VALOR ECONÔMICO

Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

14,6%
4,1%

15,1%
4,1%

15,6%
4,1%

VALOR ECONÔMICO DE APC LAB
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

8.314

8.226

8.140

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

11.953

11.170

10.460

VALOR OPERACIONAL DE APC LAB (R$ mil) (Enterprise Value)

20.267

19.396

18.600

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS
VALOR ECONÔMICO DE APC LAB (R$ mil) (Equity Value)

(753)

(753)

(753)

30

30

30

19.544

18.672

17.876

100,00%

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (R$ mil)
QUANTIDADES DE AÇÕES
VALOR ECONÔMICO POR AÇÃO (R$)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

19.544

18.672

17.876

621.767
30,03

7/8

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00854/21-02

ANEXO 1B - VALOR ECONÔMICO

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (R$ mil)
Caixa e equivalentes de caixa ( + )
Empréstimos e Financiamentos de CP ( - )
Empréstimos e Financiamentos de LP ( - )
TOTAL

16
(544)
(225)
(753)

ATIVOS/PASSIVOS NÃO OPERACIONAIS (R$ mil)
IR e CSLL ( + )
TOTAL

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

30
30
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ANEXO 2

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

Código
1
2
3
4
5
7
8
536
10
576
581
10002
10004
12
13
10000
18
23
527
24
26
573
27
766
10005
10029
28
31
35
38
40
41
585
586
65
66
67
501
111
116
117
118
119
541
543
120
121
125
127
128
129
562
564
815
746
747
10035
149
150
382
151
719
750
803
164
165
10001
169
170
173
176
177
178
179
180
182
183
608
735
778
185
186
187
188
612
613
614
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
617
202
714
205
618
206
10026
10028
242
243
244
245
264
265
266
267
522
523
269
500

BALANCETE - 0125

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAU UNIBANCO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL
(-)RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR
APLICAÇÃO AUT. MAIS BANCO ITAÚ
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL
CRÉDITOS
CLIENTES
CLIENTES
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
OUTROS ADIANTAMENTOS
CONSORCIO EM ANDAMENTO
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS
BENS RECEBIDOS EM COMODATO
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IRRF A RECUPERAR
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
INSS A COMPENSAR
COFINS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR
IMPOSTO PAGO A MAIOR
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTES
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
VEÍCULOS
VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CONTAS TRANSITÓRIAS
CONTAS TRANSITÓRIAS
CONTAS TRANSITÓRIAS
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS
EMPRESTIMO BANCO ITAU
EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA GARANTIDA
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CSRF A RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER
TFE A RECOLHER
TRSS A RECOLHER
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
FÉRIAS A PAGAR
13º SALÁRIO A PAGAR
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PROVISÕES
PROVISÕES PARA FÉRIAS
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
ADIANTAMENTOS A CLIENTES
ADIANTAMENTO CLIENTES
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
SEGUROS
SEGUROS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS

Descrição da conta

APC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
58.795.022/0001-75
01/01/2019 - 31/12/2019

Classificação

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.000001
1.1.1.02
1.1.1.02.000001
1.1.1.02.000003
1.1.1.03
1.1.1.03.000002
1.1.1.03.000007
1.1.1.03.100002
1.1.1.03.100004
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.01.000001
1.1.3
1.1.3.05
1.1.3.05.000001
1.1.3.06
1.1.3.06.000002
1.1.3.06.000003
1.1.3.07
1.1.3.07.000004
1.1.3.07.100014
1.1.3.07.100015
1.1.3.08
1.1.3.08.000003
1.1.3.08.000007
1.1.3.08.000010
1.1.3.08.000012
1.1.3.08.000013
1.1.3.08.000019
1.1.3.08.000020
1.1.6
1.1.6.01
1.1.6.01.000001
1.2
1.2.4
1.2.4.02
1.2.4.02.000001
1.2.4.03
1.2.4.03.000001
1.2.4.03.000002
1.2.4.03.000004
1.2.4.04
1.2.4.04.000001
1.2.4.10
1.2.4.10.000002
1.2.4.10.000003
1.2.4.10.000004
1.2.4.10.000008
1.2.4.10.000010
1.6
1.6.1
1.6.1.01
1.6.1.01.000004
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.000002
2.1.1.01.000003
2.1.1.01.000007
2.1.3
2.1.3.01
2.1.3.01.000001
2.1.4
2.1.4.01
2.1.4.01.000003
2.1.4.01.000006
2.1.4.01.000007
2.1.4.01.000008
2.1.4.01.000009
2.1.4.01.000010
2.1.4.01.000012
2.1.4.01.000013
2.1.4.01.000030
2.1.4.01.000034
2.1.4.01.000036
2.1.5
2.1.5.01
2.1.5.01.000001
2.1.5.01.000002
2.1.5.01.000004
2.1.5.01.000005
2.1.5.01.000006
2.1.5.02
2.1.5.02.000001
2.1.5.02.000002
2.1.5.03
2.1.5.03.000001
2.1.5.03.000002
2.1.5.03.000003
2.1.5.03.000004
2.1.5.03.000005
2.1.5.03.000006
2.1.6
2.1.6.01
2.1.6.01.000001
2.1.6.02
2.1.6.02.000002
2.1.6.05
2.1.6.05.000001
2.1.6.06
2.1.6.06.100000
2.1.6.06.100001
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.000001
2.3.3
2.3.3.01
2.3.3.01.000001
2.3.3.01.000002
2.3.3.01.000004
2.3.3.01.000005
3
3.1

Saldo Anterior
940.456,37d
788.270,71d
145.090,66d
260,49d
260,49d
130.161,18d
52.246,29d
77.914,89d
14.668,99d
0,00
0,00
10.486,25d
4.182,74d
346.388,63d
346.388,63d
346.388,63d
296.791,42d
7.464,04d
7.464,04d
1.573,81d
0,00
1.573,81d
21.599,45d
6.481,15d
15.118,30d
0,00
266.154,12d
165.391,40d
93.899,61d
0,00
0,00
0,00
6.752,54d
110,57d
0,00
0,00
0,00
152.185,66d
152.185,66d
66.380,13d
66.380,13d
385.230,40d
15.205,47d
81.456,64d
288.568,29d
0,00
0,00
299.424,87c
38.798,37c
1.805,49c
0,00
51.178,16c
207.642,85c
0,00
0,00
0,00
0,00
940.456,37c
1.034.208,77c
460.119,24c
460.119,24c
450.119,24c
0,00
10.000,00c
382.017,64c
382.017,64c
382.017,64c
19.697,59c
19.697,59c
11.932,23c
2.393,09c
0,00
0,00
758,38c
3.500,37c
34,09c
4,54c
917,15c
0,00
157,74c
143.851,64c
42.856,29c
39.645,73c
1.698,12c
1.512,44c
0,00
0,00
24.048,89c
18.362,15c
5.686,74c
76.946,46c
56.984,12c
0,00
15.403,72c
0,00
4.558,62c
0,00
28.522,66c
856,00c
856,00c
16.000,00c
16.000,00c
0,00
0,00
11.666,66c
11.666,66c
0,00
93.752,40d
2.000,00c
2.000,00c
2.000,00c
95.752,40d
95.752,40d
773.456,98c
815.351,58d
154.885,99c
208.743,79d
0,00
0,00

Débito

16.443.269,66
16.311.070,95
9.898.385,78
1.805,00
1.805,00
8.636.070,29
535.484,20
8.100.586,09
1.260.510,49
17.863,33
3,17
1.242.643,99
0,00
4.964.613,83
4.964.613,83
4.964.613,83
1.439.277,55
24.565,23
24.565,23
97.094,82
50.201,38
46.893,44
1.040.897,42
42.377,11
5.500,00
993.020,31
276.720,08
75.976,67
43.081,12
411,24
129.243,32
28.002,99
0,00
4,74
8.793,79
8.793,79
8.793,79
68.828,71
68.828,71
9.600,00
9.600,00
9.620,00
2.390,00
1.800,00
5.430,00
47.866,12
47.866,12
1.742,59
0,00
674,85
957,24
110,50
0,00
63.370,00
63.370,00
63.370,00
63.370,00
8.296.397,75
7.210.314,07
1.873.589,18
1.873.589,18
251.345,19
443,99
1.621.800,00
3.317.335,99
3.317.335,99
3.317.335,99
355.761,66
355.761,66
103.928,79
30.211,59
14.334,66
418,67
35.037,70
161.702,68
1.815,81
68,12
7.307,39
287,56
648,69
1.420.167,80
884.256,53
752.343,25
12.785,90
10.613,10
52.228,46
56.285,82
368.390,78
267.085,32
101.305,46
167.520,49
67.643,68
56.074,42
18.501,74
15.317,18
5.411,38
4.572,09
243.459,44
10.515,69
10.515,69
217.500,00
217.500,00
3.777,09
3.777,09
11.666,66
11.666,66
0,00
1.086.083,68
0,00
0,00
0,00
1.086.083,68
1.086.083,68
773.456,98
0,00
312.626,70
0,00
5.238.395,03
2.529.258,85

Folha:
Emissão:
Hora:

Crédito

15.400.720,95
15.275.857,87
9.915.599,52
1.805,00
1.805,00
8.766.122,60
587.631,62
8.178.490,98
1.147.671,92
17.683,19
3,17
1.127.985,56
2.000,00
4.956.411,29
4.956.411,29
4.956.411,29
400.793,63
25.367,22
25.367,22
95.706,50
50.201,38
45.505,12
69.476,56
48.858,26
20.618,30
0,00
210.243,35
33.177,71
16.639,19
411,24
129.243,32
28.002,99
2.764,20
4,70
3.053,43
3.053,43
3.053,43
82.427,08
82.427,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.866,12
47.866,12
34.560,96
5.122,35
1.378,80
957,24
10.355,10
16.747,47
42.436,00
42.436,00
42.436,00
42.436,00
9.416.870,71
8.330.787,03
2.137.220,68
2.137.220,68
451.976,69
443,99
1.684.800,00
3.150.541,18
3.150.541,18
3.150.541,18
357.550,28
357.550,28
104.715,66
27.818,50
14.334,66
676,74
35.346,02
163.123,29
2.593,17
621,81
7.378,27
287,56
654,60
1.452.352,12
893.667,16
764.076,22
11.976,00
9.100,66
52.228,46
56.285,82
373.468,47
270.908,09
102.560,38
185.216,49
80.869,18
56.074,42
21.914,28
15.317,18
6.469,34
4.572,09
1.233.122,77
9.659,69
9.659,69
221.000,00
221.000,00
9.442,77
9.442,77
993.020,31
0,00
993.020,31
1.086.083,68
0,00
0,00
0,00
1.086.083,68
1.086.083,68
0,00
719.599,18
0,00
366.484,50
102.878,19
0,00

0001
24/05/2021
17:22:40

Saldo Atual

1.983.005,08d
1.823.483,79d
127.876,92d
260,49d
260,49d
108,87d
98,87d
10,00d
127.507,56d
180,14d
0,00
125.144,68d
2.182,74d
354.591,17d
354.591,17d
354.591,17d
1.335.275,34d
6.662,05d
6.662,05d
2.962,13d
0,00
2.962,13d
993.020,31d
0,00
0,00
993.020,31d
332.630,85d
208.190,36d
120.341,54d
0,00
0,00
0,00
3.988,34d
110,61d
5.740,36d
5.740,36d
5.740,36d
138.587,29d
138.587,29d
75.980,13d
75.980,13d
394.850,40d
17.595,47d
83.256,64d
293.998,29d
0,00
0,00
332.243,24c
43.920,72c
2.509,44c
0,00
61.422,76c
224.390,32c
20.934,00d
20.934,00d
20.934,00d
20.934,00d
2.060.929,33c
2.154.681,73c
723.750,74c
723.750,74c
650.750,74c
0,00
73.000,00c
215.222,83c
215.222,83c
215.222,83c
21.486,21c
21.486,21c
12.719,10c
0,00
0,00
258,07c
1.066,70c
4.920,98c
811,45c
558,23c
988,03c
0,00
163,65c
176.035,96c
52.266,92c
51.378,70c
888,22c
0,00
0,00
0,00
29.126,58c
22.184,92c
6.941,66c
94.642,46c
70.209,62c
0,00
18.816,26c
0,00
5.616,58c
0,00
1.018.185,99c
0,00
0,00
19.500,00c
19.500,00c
5.665,68c
5.665,68c
993.020,31c
0,00
993.020,31c
93.752,40d
2.000,00c
2.000,00c
2.000,00c
95.752,40d
95.752,40d
0,00
95.752,40d
157.740,71d
157.740,71c
5.135.516,84d
2.529.258,85d

468
469
10021
295
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
492
521
574
631
636
637
639
641
696
726
340
341
345
348
350
642
643
644
650
653
814
353
354
356
357
358
359
361
362
363
365
533
655
656
659
658
662
663
664
665
666
671
672
675
678
680
682
709
808
367
368
371
374
525
535
689
690
380
381
385
389
402
403
404
410
411
413
424
427
428
429
430
431
433
434
700
449
450
782
785
10030
10022

ATIVO
PASSIVO

3.1.7
3.1.7.01
3.1.7.01.100002
3.2
3.2.2
3.2.2.01
3.2.2.01.000001
3.2.2.01.000002
3.2.2.01.000003
3.2.2.01.000004
3.2.2.01.000005
3.2.2.01.000006
3.2.2.01.000007
3.2.2.01.000008
3.2.2.01.000010
3.2.2.01.000012
3.2.2.01.000013
3.2.2.01.000014
3.2.2.01.000019
3.2.2.01.000020
3.2.2.01.000022
3.2.2.01.000024
3.2.2.01.000025
3.2.2.01.000030
3.2.2.02
3.2.2.02.000001
3.2.2.03
3.2.2.03.000003
3.2.2.03.000005
3.2.2.03.000008
3.2.2.03.000009
3.2.2.03.000010
3.2.2.03.000016
3.2.2.03.000019
3.2.2.03.000026
3.2.2.04
3.2.2.04.000001
3.2.2.04.000003
3.2.2.04.000004
3.2.2.04.000005
3.2.2.04.000006
3.2.2.04.000008
3.2.2.04.000009
3.2.2.04.000010
3.2.2.04.000012
3.2.2.04.000016
3.2.2.04.000017
3.2.2.04.000018
3.2.2.04.000021
3.2.2.04.000022
3.2.2.04.000024
3.2.2.04.000025
3.2.2.04.000026
3.2.2.04.000027
3.2.2.04.000028
3.2.2.04.000033
3.2.2.04.000034
3.2.2.04.000037
3.2.2.04.000040
3.2.2.04.000042
3.2.2.04.000044
3.2.2.04.000053
3.2.2.04.000059
3.2.2.05
3.2.2.05.000001
3.2.2.05.000004
3.2.2.05.000007
3.2.2.05.000009
3.2.2.05.000011
3.2.2.05.000013
3.2.2.05.000014
3.3
3.3.1
3.3.1.02
3.3.1.02.000004
4
4.1
4.1.1
4.1.1.02
4.1.1.02.000001
4.1.2
4.1.2.03
4.1.2.03.000003
4.1.2.03.000004
4.1.2.03.000005
4.1.3
4.1.3.01
4.1.3.01.000002
4.1.3.01.000003
4.1.3.01.000006
4.2
4.2.1
4.2.1.04
4.2.1.04.000002
4.2.1.04.000004
4.2.1.04.000005

RESUMO DO BALANCETE

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
MATERIAL TÉCNICO
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
13º SALÁRIO
FÉRIAS
INSS
FGTS
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
VALE TRANSPORTE
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
HORAS EXTRAS
ADICIONAL NOTURNO
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
AUXILIO CRECHE
BOLSA ESTÁGIO
SEGURO DE VIDA
UNIFORMES
INSALUBRIDADE
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
IPTU
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
IRPJ
CSLL
TAXAS MUNICIPAIS
IOF
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
ISS (CPOM)
DESPESAS GERAIS
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO
MANUTENÇÃO E REPAROS
CONDUÇÃO E TRANSPORTES
ESTACIONAMENTO
VIAGENS E ESTADIAS
BENS DE PEQUENO VALOR
LANCHES E REFEIÇÕES
COPA E COZINHA
SERVIÇOS DE MOTO-FRETE
CARTÃO CORPORATIVO
CONDOMINIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ASSESSORIA JURÍDICA
CARTÓRIOS
INTERNET
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
EVENTOS
CERTIFICADO DIGITAL
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS
MULTAS PASSIVAS
TARIFA BANCÁRIA
JUROS
JUROS S/ IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) ISS
(-) COFINS
(-) PIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
JUROS ATIVOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITAS
BONIFICAÇÕES
AMOSTRA GRÁTIS
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.529.258,85
2.529.258,85
2.529.258,85
2.661.270,06
2.661.270,06
1.316.666,11
562.751,12
11.976,00
10.120,00
60.279,12
85.660,10
210.169,22
107.478,19
22.127,08
95.704,01
53.416,80
8.503,39
6.942,59
4.800,00
8.380,69
3.735,00
233,68
228,00
64.161,12
221.000,00
221.000,00
123.274,80
47.829,92
11.519,72
27.818,50
14.334,66
942,16
8.841,09
6.367,04
5.621,71
920.642,16
55.665,72
20.144,94
84.668,86
3.997,68
2.623,13
37.028,96
428.734,50
34.560,96
213,27
85.645,52
5.500,00
81,26
13.110,00
4.390,12
5.971,27
27,00
3.986,88
24.886,63
6.829,32
70.393,44
6.000,00
379,00
918,96
763,98
5.880,76
18.000,00
240,00
79.686,99
12.364,91
326,02
50.020,54
478,62
15.755,39
577,06
164,45
47.866,12
47.866,12
47.866,12
47.866,12
303.184,97
303.184,97
0,00
0,00
0,00
303.184,97
303.184,97
104.715,66
163.123,29
35.346,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
55.920,95
55.920,95
41.583,32
580,83
0,00
0,00
144,82
172,77
6.181,21
3.859,45
0,00
30.644,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.739,84
0,00
0,00
0,00
944,25
0,00
0,00
2.900,00
785,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
0,00
493,52
0,00
0,00
0,00
0,00
2.046,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.597,79
0,00
0,00
5.597,70
0,00
0,00
0,09
0,00
46.957,24
46.957,24
46.957,24
46.957,24
5.360.777,56
5.244.261,25
5.235.816,65
5.235.816,65
5.235.816,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.444,60
8.444,60
4.075,64
4.339,49
29,47
116.516,31
116.516,31
116.516,31
36.922,78
4,58
79.588,95

2.529.258,85d
2.529.258,85d
2.529.258,85d
2.605.349,11d
2.605.349,11d
1.275.082,79d
562.170,29d
11.976,00d
10.120,00d
60.134,30d
85.487,33d
203.988,01d
103.618,74d
22.127,08d
65.059,77d
53.416,80d
8.503,39d
6.942,59d
4.800,00d
8.380,69d
3.735,00d
233,68d
228,00d
64.161,12d
221.000,00d
221.000,00d
123.274,80d
47.829,92d
11.519,72d
27.818,50d
14.334,66d
942,16d
8.841,09d
6.367,04d
5.621,71d
911.902,32d
55.665,72d
20.144,94d
84.668,86d
3.053,43d
2.623,13d
37.028,96d
425.834,50d
33.775,61d
213,27d
85.645,52d
5.500,00d
81,26d
11.540,00d
4.390,12d
5.477,75d
27,00d
3.986,88d
24.886,63d
6.829,32d
68.346,72d
6.000,00d
379,00d
918,96d
763,98d
5.880,76d
18.000,00d
240,00d
74.089,20d
12.364,91d
326,02d
44.422,84d
478,62d
15.755,39d
576,97d
164,45d
908,88d
908,88d
908,88d
908,88d
5.057.592,59c
4.941.076,28c
5.235.816,65c
5.235.816,65c
5.235.816,65c
303.184,97d
303.184,97d
104.715,66d
163.123,29d
35.346,02d
8.444,60c
8.444,60c
4.075,64c
4.339,49c
29,47c
116.516,31c
116.516,31c
116.516,31c
36.922,78c
4,58c
79.588,95c

93.752,40d
5.057.592,59c

5.135.516,84d

1.983.005,08d
2.060.929,33c
102.878,19

1.086.083,68

0,00

5.360.777,56

15.400.720,95
9.416.870,71

0,00

303.184,97

5.238.395,03

1.086.083,68
0,00

16.443.269,66
8.296.397,75

0,00

93.752,40d

0,00

940.456,37d
940.456,37c

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

0,00
0,00

940.456,37d
846.703,97c

5.135.516,84
5.135.516,84

21.681.664,69
9.685.666,40

5.057.592,59
5.057.592,59

15.503.599,14
15.863.731,95

77.924,25d
77.924,25d

7.118.521,92d
7.024.769,52c

0,00

CONTAS DE APURAÇÃO

CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Sistema licenciado para CALDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

Código
1
2
3
4
5
7
8
536
10
576
10002
10004
12
13
10000
10037
10041
18
23
527
24
25
26
573
27
10029
28
31
35
38
40
41
585
586
53
54
58
65
66
67
501
111
116
117
118
119
541
543
125
127
128
562
564
815
746
747
10035
149
150
382
151
719
750
803
10038
164
165
10001
169
170
173
176
177
178
179
180
182
183
608
778
185
186
187
188
613
614
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
202
714
205
618
206
10028
216
217
219
10039
10040
242
243
244
245
264
265
266
267

BALANCETE - 0125

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAU UNIBANCO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL
APLICAÇÃO AUT. MAIS BANCO ITAÚ
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL
CRÉDITOS
CLIENTES
CLIENTES
DUPLICATAS EM GARANTIA
REMESSA PARA REPOSIÇÃO MERCADORIAS
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
OUTROS ADIANTAMENTOS
BENS RECEBIDOS EM COMODATO
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IRRF A RECUPERAR
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
INSS A COMPENSAR
COFINS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR
IMPOSTO PAGO A MAIOR
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MATERIAL TECNICO
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTES
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CONTAS TRANSITÓRIAS
CONTAS TRANSITÓRIAS
CONTAS TRANSITÓRIAS
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS
EMPRESTIMO BANCO ITAU
EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA GARANTIDA
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO BANCO ITAU C.P
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CSRF A RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER
TRSS A RECOLHER
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
13º SALÁRIO A PAGAR
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PROVISÕES
PROVISÕES PARA FÉRIAS
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
SEGUROS
SEGUROS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU LP
(-) ENCARGOS S/EMPRÉSTIMO BANCO ITAU LP
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

Descrição da conta

APC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
58.795.022/0001-75
01/01/2020 - 31/12/2020

Classificação

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.000001
1.1.1.02
1.1.1.02.000001
1.1.1.02.000003
1.1.1.03
1.1.1.03.000002
1.1.1.03.100002
1.1.1.03.100004
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.01.000001
1.1.2.01.000003
1.1.2.01.000004
1.1.3
1.1.3.05
1.1.3.05.000001
1.1.3.06
1.1.3.06.000001
1.1.3.06.000002
1.1.3.06.000003
1.1.3.07
1.1.3.07.100015
1.1.3.08
1.1.3.08.000003
1.1.3.08.000007
1.1.3.08.000010
1.1.3.08.000012
1.1.3.08.000013
1.1.3.08.000019
1.1.3.08.000020
1.1.5
1.1.5.01
1.1.5.01.000004
1.1.6
1.1.6.01
1.1.6.01.000001
1.2
1.2.4
1.2.4.02
1.2.4.02.000001
1.2.4.03
1.2.4.03.000001
1.2.4.03.000002
1.2.4.03.000004
1.2.4.10
1.2.4.10.000002
1.2.4.10.000003
1.2.4.10.000008
1.2.4.10.000010
1.6
1.6.1
1.6.1.01
1.6.1.01.000004
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.000002
2.1.1.01.000003
2.1.1.01.000007
2.1.1.01.100002
2.1.3
2.1.3.01
2.1.3.01.000001
2.1.4
2.1.4.01
2.1.4.01.000003
2.1.4.01.000006
2.1.4.01.000007
2.1.4.01.000008
2.1.4.01.000009
2.1.4.01.000010
2.1.4.01.000012
2.1.4.01.000013
2.1.4.01.000030
2.1.4.01.000036
2.1.5
2.1.5.01
2.1.5.01.000001
2.1.5.01.000002
2.1.5.01.000005
2.1.5.01.000006
2.1.5.02
2.1.5.02.000001
2.1.5.02.000002
2.1.5.03
2.1.5.03.000001
2.1.5.03.000002
2.1.5.03.000003
2.1.5.03.000004
2.1.5.03.000005
2.1.5.03.000006
2.1.6
2.1.6.02
2.1.6.02.000002
2.1.6.05
2.1.6.05.000001
2.1.6.06
2.1.6.06.100001
2.2
2.2.1
2.2.1.01
2.2.1.01.000004
2.2.1.01.000005
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.000001
2.3.3
2.3.3.01
2.3.3.01.000001
2.3.3.01.000002

Saldo Anterior
1.983.005,08d
1.823.483,79d
127.876,92d
260,49d
260,49d
108,87d
98,87d
10,00d
127.507,56d
180,14d
125.144,68d
2.182,74d
354.591,17d
354.591,17d
354.591,17d
0,00
0,00
1.335.275,34d
6.662,05d
6.662,05d
2.962,13d
0,00
0,00
2.962,13d
993.020,31d
993.020,31d
332.630,85d
208.190,36d
120.341,54d
0,00
0,00
0,00
3.988,34d
110,61d
0,00
0,00
0,00
5.740,36d
5.740,36d
5.740,36d
138.587,29d
138.587,29d
75.980,13d
75.980,13d
394.850,40d
17.595,47d
83.256,64d
293.998,29d
332.243,24c
43.920,72c
2.509,44c
61.422,76c
224.390,32c
20.934,00d
20.934,00d
20.934,00d
20.934,00d
1.983.005,08c
2.154.681,73c
723.750,74c
723.750,74c
650.750,74c
0,00
73.000,00c
0,00
215.222,83c
215.222,83c
215.222,83c
21.486,21c
21.486,21c
12.719,10c
0,00
0,00
258,07c
1.066,70c
4.920,98c
811,45c
558,23c
988,03c
163,65c
176.035,96c
52.266,92c
51.378,70c
888,22c
0,00
0,00
29.126,58c
22.184,92c
6.941,66c
94.642,46c
70.209,62c
0,00
18.816,26c
0,00
5.616,58c
0,00
1.018.185,99c
19.500,00c
19.500,00c
5.665,68c
5.665,68c
993.020,31c
993.020,31c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.676,65d
2.000,00c
2.000,00c
2.000,00c
173.676,65d
173.676,65d
0,00
95.752,40d

Débito

16.912.564,02
16.905.777,12
9.817.514,12
0,00
0,00
8.258.059,37
502.359,60
7.755.699,77
1.559.454,75
0,35
1.559.454,40
0,00
4.448.132,42
4.448.132,42
4.140.055,60
168.220,70
139.856,12
543.224,80
8.753,88
8.753,88
82.492,07
236,67
24.418,51
57.836,89
191.420,63
191.420,63
260.558,22
107.563,62
32.523,23
1.719,88
97.569,64
21.140,19
40,06
1,60
2.088.898,34
2.088.898,34
2.088.898,34
8.007,44
8.007,44
8.007,44
6.786,90
6.786,90
0,00
0,00
6.786,90
3.500,00
0,00
3.286,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.821.577,38
7.470.156,56
1.748.042,19
1.748.042,19
224.928,25
13.632,90
1.479.992,17
29.488,87
2.679.925,69
2.679.925,69
2.679.925,69
308.244,44
308.244,44
89.857,46
27.104,52
14.474,00
1.499,99
28.516,41
131.647,24
5.409,04
2.876,64
6.183,39
675,75
1.354.397,13
870.639,26
756.015,17
12.498,17
48.192,67
53.933,25
307.432,94
250.524,64
56.908,30
176.324,93
79.141,12
51.174,43
21.459,79
14.022,65
6.331,16
4.195,78
1.379.547,11
185.484,25
185.484,25
9.621,92
9.621,92
1.184.440,94
1.184.440,94
87.425,10
87.425,10
87.425,10
0,00
87.425,10
263.995,72
0,00
0,00
0,00
263.995,72
263.995,72
186.071,47
77.924,25

Folha:
Emissão:
Hora:

Crédito

17.412.452,71
17.359.360,08
9.888.082,76
0,00
0,00
8.257.292,77
501.593,00
7.755.699,77
1.630.789,99
155,65
1.630.634,34
0,00
4.603.282,57
4.603.282,57
4.325.764,68
137.661,77
139.856,12
1.497.128,41
15.415,93
15.415,93
79.027,55
0,00
24.418,51
54.609,04
1.184.440,94
1.184.440,94
218.243,99
74.726,60
20.758,66
1.719,88
97.569,64
21.140,19
2.265,16
63,86
1.362.317,89
1.362.317,89
1.362.317,89
8.548,45
8.548,45
8.548,45
32.158,63
32.158,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.158,63
5.294,62
2.022,09
9.590,88
15.251,04
20.934,00
20.934,00
20.934,00
20.934,00
7.145.916,04
6.629.135,16
1.653.569,34
1.653.569,34
40.509,56
89.728,92
1.518.500,00
4.830,86
2.936.144,57
2.936.144,57
2.936.144,57
301.963,84
301.963,84
85.747,82
27.104,52
14.474,00
1.438,89
28.193,54
130.121,07
5.238,79
2.916,02
6.046,39
682,80
1.349.116,96
861.256,32
746.590,40
12.540,00
48.192,67
53.933,25
322.513,33
246.824,97
75.688,36
165.347,31
70.997,61
51.174,43
19.277,20
14.022,65
5.679,64
4.195,78
388.340,45
186.040,16
186.040,16
10.879,66
10.879,66
191.420,63
191.420,63
252.785,16
252.785,16
252.785,16
252.785,16
0,00
263.995,72
0,00
0,00
0,00
263.995,72
263.995,72
0,00
186.071,47

0001
24/05/2021
17:22:05

Saldo Atual

1.483.116,39d
1.369.900,83d
57.308,28d
260,49d
260,49d
875,47d
865,47d
10,00d
56.172,32d
24,84d
53.964,74d
2.182,74d
199.441,02d
199.441,02d
168.882,09d
30.558,93d
0,00
381.371,73d
0,00
0,00
6.426,65d
236,67d
0,00
6.189,98d
0,00
0,00
374.945,08d
241.027,38d
132.106,11d
0,00
0,00
0,00
1.763,24d
48,35d
726.580,45d
726.580,45d
726.580,45d
5.199,35d
5.199,35d
5.199,35d
113.215,56d
113.215,56d
75.980,13d
75.980,13d
401.637,30d
21.095,47d
83.256,64d
297.285,19d
364.401,87c
49.215,34c
4.531,53c
71.013,64c
239.641,36c
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.343,74c
1.313.660,33c
629.277,89c
629.277,89c
466.332,05c
76.096,02c
111.507,83c
24.658,01d
471.441,71c
471.441,71c
471.441,71c
15.205,61c
15.205,61c
8.609,46c
0,00
0,00
196,97c
743,83c
3.394,81c
641,20c
597,61c
851,03c
170,70c
170.755,79c
42.883,98c
41.953,93c
930,05c
0,00
0,00
44.206,97c
18.485,25c
25.721,72c
83.664,84c
62.066,11c
0,00
16.633,67c
0,00
4.965,06c
0,00
26.979,33c
20.055,91c
20.055,91c
6.923,42c
6.923,42c
0,00
0,00
165.360,06c
165.360,06c
165.360,06c
252.785,16c
87.425,10d
171.676,65d
2.000,00c
2.000,00c
2.000,00c
173.676,65d
173.676,65d
186.071,47d
12.394,82c

523
269
500
465
466
10024
295
296
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
492
521
574
631
637
639
641
723
726
340
341
345
348
644
650
653
353
354
356
357
358
359
361
362
363
533
657
659
666
671
672
678
680
682
683
684
686
367
371
372
374
526
535
698
819
820
821
478
477
402
403
404
410
411
413
424
427
428
429
430
431
433
700
10036
449
450
782
10030
10022

ATIVO
PASSIVO

2.3.3.01.000005
3
3.1
3.1.6
3.1.6.01
3.1.6.01.100001
3.2
3.2.1
3.2.1.07
3.2.1.07.000001
3.2.2
3.2.2.01
3.2.2.01.000001
3.2.2.01.000002
3.2.2.01.000003
3.2.2.01.000004
3.2.2.01.000005
3.2.2.01.000006
3.2.2.01.000007
3.2.2.01.000008
3.2.2.01.000010
3.2.2.01.000012
3.2.2.01.000013
3.2.2.01.000014
3.2.2.01.000020
3.2.2.01.000022
3.2.2.01.000024
3.2.2.01.000027
3.2.2.01.000030
3.2.2.02
3.2.2.02.000001
3.2.2.03
3.2.2.03.000003
3.2.2.03.000010
3.2.2.03.000016
3.2.2.03.000019
3.2.2.04
3.2.2.04.000001
3.2.2.04.000003
3.2.2.04.000004
3.2.2.04.000005
3.2.2.04.000006
3.2.2.04.000008
3.2.2.04.000009
3.2.2.04.000010
3.2.2.04.000016
3.2.2.04.000019
3.2.2.04.000021
3.2.2.04.000028
3.2.2.04.000033
3.2.2.04.000034
3.2.2.04.000040
3.2.2.04.000042
3.2.2.04.000044
3.2.2.04.000045
3.2.2.04.000046
3.2.2.04.000048
3.2.2.05
3.2.2.05.000004
3.2.2.05.000005
3.2.2.05.000007
3.2.2.05.000010
3.2.2.05.000011
3.2.2.05.000016
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.000001
3.4.1.01.000002
4
4.1
4.1.1
4.1.1.02
4.1.1.02.000001
4.1.2
4.1.2.03
4.1.2.03.000003
4.1.2.03.000004
4.1.2.03.000005
4.1.3
4.1.3.01
4.1.3.01.000002
4.1.3.01.000006
4.1.3.01.000008
4.2
4.2.1
4.2.1.04
4.2.1.04.000004
4.2.1.04.000005

RESUMO DO BALANCETE

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
MATERIAL TECNICO
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM VENDAS
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
13º SALÁRIO
FÉRIAS
INSS
FGTS
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
VALE TRANSPORTE
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
HORAS EXTRAS
ADICIONAL NOTURNO
AUXILIO CRECHE
BOLSA ESTÁGIO
SEGURO DE VIDA
AJUDA DE CUSTO
INSALUBRIDADE
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
IPTU
TAXAS MUNICIPAIS
IOF
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
DESPESAS GERAIS
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
MATERIAIS DE CONSUMO
FRETES
ESTACIONAMENTO
CARTÃO CORPORATIVO
CONDOMINIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CARTÓRIOS
INTERNET
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
SERVIÇOS ADVOCATICIOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
JUROS DE MORA
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS
MULTAS DE MORA
TARIFA BANCÁRIA
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL
IMPOSTO DE RENDA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) ISS
(-) COFINS
(-) PIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
JUROS ATIVOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
JUROS RECEBIDOS
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITAS
AMOSTRA GRÁTIS
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

77.924,25d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.976.912,72
1.362.317,89
1.362.317,89
1.362.317,89
1.362.317,89
2.573.016,31
6.692,64
6.692,64
6.692,64
2.566.323,67
1.168.450,41
480.866,14
12.540,00
12.410,00
53.715,36
73.868,15
188.710,20
97.766,92
17.178,55
90.555,51
57.044,00
2.179,82
4.805,00
9.315,87
5.445,00
233,68
1.891,27
59.924,94
187.540,16
187.540,16
53.705,93
48.907,91
853,50
3.194,52
750,00
1.110.614,77
53.634,32
22.319,71
80.673,15
8.548,45
10.836,09
36.740,00
667.251,40
32.158,63
67.606,38
745,79
12.716,50
4.821,70
73.970,00
7.531,95
477,15
988,03
911,00
5.720,30
2.352,11
20.612,11
46.012,40
4.905,16
9,64
17.739,29
181,73
18.345,72
4.830,86
41.578,52
41.578,52
41.578,52
27.104,52
14.474,00
244.062,43
244.062,43
0,00
0,00
0,00
244.062,43
244.062,43
85.747,82
130.121,07
28.193,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

77.924,25
65.400,36
0,00
0,00
0,00
0,00
65.400,36
0,00
0,00
0,00
65.400,36
64.931,20
18.061,40
0,00
0,00
1.156,48
666,28
14.938,01
1.658,79
1.392,30
25.707,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
378,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.331.347,44
4.311.642,21
4.287.474,09
4.287.474,09
4.287.474,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.168,12
24.168,12
2.367,11
8,94
21.792,07
19.705,23
19.705,23
19.705,23
10,05
19.695,18

0,00
3.911.512,36d
1.362.317,89d
1.362.317,89d
1.362.317,89d
1.362.317,89d
2.507.615,95d
6.692,64d
6.692,64d
6.692,64d
2.500.923,31d
1.103.519,21d
462.804,74d
12.540,00d
12.410,00d
52.558,88d
73.201,87d
173.772,19d
96.108,13d
15.786,25d
64.847,57d
57.044,00d
2.179,82d
4.805,00d
9.315,87d
4.095,00d
233,68d
1.891,27d
59.924,94d
187.540,16d
187.540,16d
53.705,93d
48.907,91d
853,50d
3.194,52d
750,00d
1.110.146,35d
53.634,32d
22.319,71d
80.673,15d
8.548,45d
10.836,09d
36.740,00d
667.251,40d
32.158,63d
67.606,38d
745,79d
12.626,50d
4.443,28d
73.970,00d
7.531,95d
477,15d
988,03d
911,00d
5.720,30d
2.352,11d
20.612,11d
46.011,66d
4.905,16d
9,64d
17.739,29d
180,99d
18.345,72d
4.830,86d
41.578,52d
41.578,52d
41.578,52d
27.104,52d
14.474,00d
4.087.285,01c
4.067.579,78c
4.287.474,09c
4.287.474,09c
4.287.474,09c
244.062,43d
244.062,43d
85.747,82d
130.121,07d
28.193,54d
24.168,12c
24.168,12c
2.367,11c
8,94c
21.792,07c
19.705,23c
19.705,23c
19.705,23c
10,05c
19.695,18c

171.676,65d

1.483.116,39d
1.307.343,74c
3.911.512,36d

263.995,72

17.412.452,71
7.145.916,04
65.400,36

263.995,72
3.976.912,72

16.912.564,02
7.821.577,38
0,00

171.676,65d

1.983.005,08d
1.983.005,08c

0,00

4.087.285,01c

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00

4.331.347,44

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS

0,00

5.394.628,75d
5.222.952,10c

244.062,43

17.477.853,07
11.741.259,20

175.772,65c
175.772,65c

0,00

20.889.476,74
8.329.635,53

4.087.285,01
4.087.285,01

0,00
1.983.005,08d
1.811.328,43c

3.911.512,36
3.911.512,36

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

0,00
0,00

CONTAS DE APURAÇÃO
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Sistema licenciado para CALDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

APC - Laboratório de Anatomia Patologica e Cit. S/C Ltda
BALANÇO PATRIMONIAL

331

31/07/2021

-

285

AJUSTES
01/08/2021

544

616

AJUSTADO
01/08/2021

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

544
-

534

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fornecedores
Debêntures, empréstimos e financiamentos
244

AJUSTADO
01/08/2021

1.209
290
-

Impostos a recuperar
1.694

-

-

AJUSTES
01/08/2021

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
-

ATIVOS

862
788
Dividendos e juros sobre capital próprio
529

PASSIVOS CIRCULANTES:

Caixa e equivalentes de caixa
(220)
379
Dividendos mínimos obrigatórios

ATIVOS CIRCULANTES:
Contas a receber de clientes
194
-

16

Estoques
1.165

-

225

PASSIVOS NÃO CIRCULANTES:

Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes

-

2.585

225

641

Debêntures, empréstimos e financiamentos LP

Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes

-

ATIVOS NÃO CIRCULANTES:
-

Realizável a longo prazo:
-

225

-

Provisão para riscos
-

-

1.919

225

529

Outros ativos não circulantes
Obrigações com partes relacionadas LP
Total dos passivos não circulantes

1.390

-

-

Total dos passivos

-

-

30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
-

Depósitos judiciais

103

-

622

30

30

Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial

-

-

-

143

143

800

514

371

2.719

(336)

657

671

-

2.047

(336)

-

30

133
Reservas de lucros
Resultado do Período
Total do patrimônio líquido

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

-

30

2.719

-

671

622

Impostos a recuperar LP
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso
Total dos ativos não circulantes

TOTAL DOS ATIVOS

Código
ATIVO

Descrição

1 1

Classificação
2 1.1

Criar 01
Criar 03

Criar 01

149 2

PASSIVO

3
3.1
3.1.6
3.1.6.01
3.1.6.01.100001
3.2
3.2.2
3.2.2.01
3.2.2.01.000001
3.2.2.01.000002
3.2.2.01.000003
3.2.2.01.000004
3.2.2.01.000005
3.2.2.01.000006
3.2.2.01.000007
3.2.2.01.000008
3.2.2.01.000009
3.2.2.01.000010
3.2.2.01.000012
3.2.2.01.000013
3.2.2.01.000014
3.2.2.01.000020
3.2.2.01.000030
3.2.2.02
3.2.2.02.000001
3.2.2.03
3.2.2.03.000003
3.2.2.03.000010
3.2.2.03.000016
Criar 12
Criar 13
Criar 15
3.2.2.04
3.2.2.04.000001
3.2.2.04.000003
3.2.2.04.000004
3.2.2.04.000005
3.2.2.04.000006
3.2.2.04.000008
3.2.2.04.000009
3.2.2.04.000010

630 2.3.3.01.000007

266 2.3.3.01.000001

265 2.3.3.01

264 2.3.3

245 2.3.1.01.000001

244 2.3.1.01

243 2.3.1

242 2.3

10040 2.2.1.01.000005

10039 2.2.1.01.000004

219 2.2.1.01

217 2.2.1

216 2.2

10028 2.1.6.06.100001

727 2.1.6.06.000002

206 2.1.6.06

618 2.1.6.05.000001

205 2.1.6.05

714 2.1.6.02.000002

202 2.1.6.02

200 2.1.6

199 2.1.5.03.000006

198 2.1.5.03.000005

197 2.1.5.03.000004

196 2.1.5.03.000003

195 2.1.5.03.000002

194 2.1.5.03.000001

193 2.1.5.03

192 2.1.5.02.000002

191 2.1.5.02.000001

190 2.1.5.02

614 2.1.5.01.000006

188 2.1.5.01.000002

187 2.1.5.01.000001

186 2.1.5.01

185 2.1.5

Criar 11

Criar 10

Criar 8

778 2.1.4.01.000036

608 2.1.4.01.000030

183 2.1.4.01.000013

182 2.1.4.01.000012

180 2.1.4.01.000010

179 2.1.4.01.000009

178 2.1.4.01.000008

173 2.1.4.01.000003

170 2.1.4.01

169 2.1.4

Criar 07

10001 2.1.3.01.000001

165 2.1.3.01

164 2.1.3

20098 2.1.1.01.100004

10043 2.1.1.01.100003

10038 2.1.1.01.100002

803 2.1.1.01.000007

750 2.1.1.01.000003

719 2.1.1.01.000002

152 2.1.1.01.000001

151 2.1.1.01

382 2.1.1

150 2.1

564 1.2.4.10.000010

562 1.2.4.10.000008

128 1.2.4.10.000003

127 1.2.4.10.000002

125 1.2.4.10

543 1.2.4.03.000004

541 1.2.4.03.000002

119 1.2.4.03.000001

118 1.2.4.03

117 1.2.4.02.000001

116 1.2.4.02

111 1.2.4

501 1.2

67 1.1.6.01.000001

66 1.1.6.01

65 1.1.6

58 1.1.5.01.000004

54 1.1.5.01

53 1.1.5

Criar 14

586 1.1.3.08.000020

585 1.1.3.08.000019

35 1.1.3.08.000007

31 1.1.3.08.000003

28 1.1.3.08

10029 1.1.3.07.100015

27 1.1.3.07

573 1.1.3.06.000003

24 1.1.3.06

527 1.1.3.05.000001

23 1.1.3.05

18 1.1.3

10037 1.1.2.01.000003

10000 1.1.2.01.000001

13 1.1.2.01

12 1.1.2

10004 1.1.1.03.100004

10002 1.1.1.03.100002

10 1.1.1.03

536 1.1.1.02.000003

8 1.1.1.02.000001

7 1.1.1.02

5 1.1.1.01.000001

4 1.1.1.01

3 1.1.1

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAU UNIBANCO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICAÇÃO AUT. MAIS BANCO ITAÚ
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL
CRÉDITOS
CLIENTES
CLIENTES
DUPLICATAS EM GARANTIA
PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
CLIENTES A FATURAR
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
OUTROS ADIANTAMENTOS
BENS RECEBIDOS EM COMODATO
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IRRF A RECUPERAR
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
IMPOSTO PAGO A MAIOR
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
IRPJ DIFERIDO
ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MATERIAL TECNICO
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTES
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Criar 03

Criar 14

Criar 07

Criar 8
Criar 10
Criar 11

PASSIVO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL
EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS
EMPRESTIMO BANCO ITAU
EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA GARANTIDA
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO BANCO ITAU C.P
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS
HERMES E PARDINI
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
PROVISÃO NFS EXTEMPORÂNEAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CSRF A RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER
TRSS A RECOLHER
PROV. TRIB. A REC S/RECEITA FATURAR
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PROVISÕES
PROVISÕES PARA FÉRIAS
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
SEGUROS
SEGUROS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
C/C DIVERSAS
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU LP
(-) ENCARGOS S/EMPRÉSTIMO BANCO ITAU LP
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
MATERIAL TECNICO
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
13º SALÁRIO
FÉRIAS
INSS
FGTS
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
VALE TRANSPORTE
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
HORAS EXTRAS
ADICIONAL NOTURNO
AUXILIO CRECHE
INSALUBRIDADE
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
IPTU
TAXAS MUNICIPAIS
IOF
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO
IRPJ DIFERIDO ATIVO
DESPESAS GERAIS
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

269
500
465
466
10024
295
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
492
521
574
631
637
726
340
341
345
348
644
650
Criar 12
Criar 13
Criar 15
353
354
356
357
358
359
361
362
363
51102004

51101001
51101001
51101040
51101045
51101042
51201005
51101016
51101050
51101017
51101030
51101031
51101002
51101036
51101026
51101004

51102076

23102001
23104003

23101001

22104023
22104023

21101001

21101001

21101001

21203004
21203001
21203006
21203003
21203004
21203002

21202001
21202002

21201001
21201001
22112001

21302003
21301010
21302001
21302002
21301005
21301007
21301002
21305003
21302099
21303001
21303002

21101001
21601004

21401036
21401025
21401036
21401036
21401036
21401036
22114002

12305003
12305001
12305004
12305001

12302001
12302004
12302004

12302003

11801005

11301005

11401027
11401028
11401027
11401007
12105002

11501011

11502002

11201001
11201001
11201099
11201098

11102001
11102001

11102001
11102001

11101001

IPTU
IMPOSTOS E TAXAS
I.O.F.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO
IRPJ DIFERIDO ATIVO

ALUGUEIS IMOVEIS PJ

SALARIOS E ORDENADOS
SALARIOS E ORDENADOS
GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
PROVISÃO DE FÉRIAS
INSS
FGTS
AVISO PREVIO INDENIZADO
ASSISTENCIA MEDICA
TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS
PROG.DE ALIMENT.AO TRAB.- PAT
HORA EXTRA
ADICIONAL NOTURNO
REEMBOLSO AUXILIO CRECHE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

MATERIAL DIRETO

RESERVAS DE LUCROS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPITAL SOCIAL

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

FORNECEDORES NACIONAIS

FORNECEDORES NACIONAIS

FORNECEDORES NACIONAIS

FERIAS
13 º SALÁRIO
INSS S/ FERIAS
INSS S/ 13 º SALÁRIO
FERIAS
FGTS S/ 13 º SALÁRIO

INSS
FGTS

SALÁRIOS A PAGAR
SALÁRIOS A PAGAR
PROVISÕES TRABALHISTAS

ISS PRÓPRIO
IRRF RETENÇÕES
PIS
COFINS
CSRF (PIS / COFINS / CSLL)
ISSQN RET.FONTE
IRRF S/REND. TRAB ASSALARIADO
TFLF E TFS-UNIDADES PARCELAM - 102748
TRIB. A REC. S/RECEITAS A FATURAR
I.R.P.J.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

FORNECEDORES NACIONAIS
PROVISÃO NFS EXTEMPORÂNEAS

EMPRESTIMO BCO ITAU - 52372
EMPRESTIMO REGINA PARDINI
EMPRESTIMO BCO ITAU - 52372
EMPRESTIMO BCO ITAU - 52372
EMPRESTIMO BCO ITAU - 52372
EMPRESTIMO BCO ITAU - 52372
MUTUO INSTITUTO H PARDINI S.A

DEPREC ACUMULADA-MOV.UTENSILIOS
DEPREC ACUMULADA MAQS EQUIPS
DEPREC ACUMULADA-EQUIP INFORMÁTICA
DEPREC ACUMULADA MAQS EQUIPS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

MOVEIS E UTENSÍLIOS

SEGURO DE IMÓVEIS

MATERIAL DIRETO

IRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
IRPJ A RECUPERAR
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
IRPJ DIFERIDO

ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

CLIENTES
CLIENTES
PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
CLIENTES A FATURAR

BCO DO BRASIL - C/C 7377-6
BCO DO BRASIL - C/C 7377-6

BCO DO BRASIL - C/C 7377-6
BCO DO BRASIL - C/C 7377-6

UNIDADE AIMORES

Descrição

51102011
51102012
51301004
53201001
53101001
53201002

ENERGIA ELETRICA
TELEFONE MOVEL - LINK DE VOZ
GASTOS POSTAIS
SEGUROS DIVERSOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
AUDITORIA DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
SERVICOS PRESTADOS POR PJ - OUTROS
DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO

De/para Conta

51102052
51102089
51102024
51102045
51102017
51102083
51102040
51105001

31/07/2021
2.275.691,55
2.172.620,55
15.955,27
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
15.945,27
15.945,27
0,00
347.762,67
347.762,67
347.762,67
0,00
788.142,98
177.817,38
177.817,38
3.180,54
3.180,54
228.382,29
228.382,29
378.762,77
257.653,14
119.338,33
1.763,24
8,06

30/06/2021
1.931.360,19
1.829.883,93
14.314,52
0,00
0,00
14.314,52
14.314,52
0,00
0,00
0,00
0,00
277.371,68
277.371,68
259.186,37
18.185,31
595.292,95
4.289,88
4.289,88
1.029,66
1.029,66
228.382,29
228.382,29
361.591,12
246.703,24
113.116,58
1.763,24
8,06

-26.080,83
-26.080,83
-10.701,99
-1.693,65
-969,68
-4.437,25
-5.265,58
-241,52
-2.592,75
-178,41

-32.144,35
-32.144,35
-15.712,47
-1.721,70
-1.082,79
-4.959,08
-5.380,13
-204,83
-3.083,35
0,00
0,00
0,00
0,00
-257.949,01
-55.567,87
-55.567,87
0,00
0,00
-33.355,30
-27.255,88
-6.099,42
-169.025,84
-84.966,60
-40.423,68
-22.771,17
-10.833,57
-6.797,04
-3.233,78
-262.816,10
-22.284,35
-22.284,35
-12.149,46
-12.149,46
-228.382,29
0,00
-228.382,29
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
-619.315,06
-621.767,00
-621.767,00
-621.767,00
2.451,94
2.451,94
356.391,55
-20.339,65
375.293,01
727,93
727,93
727,93
727,93
374.565,08
374.565,08
126.423,82
60.707,28
0,00
710,00
7.178,43
10.061,46
22.204,12
6.628,12
0,00
3.685,16
3.793,42
4.486,00
0,00
597,65
1.267,97
5.104,21
22.284,35
22.284,35
6.050,48
4.847,60
0,00
1.202,88

31/05/2021
2.378.343,55
2.274.643,70
966,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966,46
0,00
966,46
228.362,99
228.362,99
228.362,99
0,00
582.117,02
2.771,92
2.771,92
527,11
527,11
228.382,29
228.382,29
350.435,70
239.419,80
109.244,60
1.763,24
8,06

-17.009,53
-17.009,53
-8.918,53
-53,41
-815,89
-3.727,34
-207,06
-219,46
-3.067,84
0,00

-266.843,19
-54.652,87
-53.673,87
-979,00
0,00
-52.072,29
-25.947,53
-26.124,76
-160.118,03
-84.826,70
-33.955,53
-22.733,59
-9.100,09
-6.785,83
-2.716,29
-262.026,70
-20.055,91
-20.055,91
-13.588,50
-13.588,50
-228.382,29
0,00
-228.382,29
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
-273.211,64
0,00
1.134.480,00
763.958,87
763.958,87
763.958,87
763.958,87
370.521,13
370.521,13
119.140,24
57.454,04
1.100,00
710,00
5.785,22
7.713,23
20.818,07
6.148,71
0,00
3.649,17
4.361,72
4.325,00
0,00
576,70
1.267,97
5.230,41
20.055,91
20.055,91
6.651,51
4.847,60
178,41
1.625,50

203.921,61
3.681,72
2.418,50
5.510,32
1.112,71
47,90
9.195,61
165.713,35
2.255,26

30/04/2021
2.072.865,66
1.966.812,03
-1.862,18
0,00
0,00
-2.828,64
0,00
-2.828,64
966,46
0,00
966,46
224.035,34
224.035,34
224.035,34
0,00
488.150,52
2.038,42
2.038,42
678,97
678,97
144.293,99
144.293,99
341.139,14
233.340,14
106.027,70
1.763,24
8,06

-16.832,10
-16.832,10
-9.658,92
-73,62
-770,51
-3.517,92
-265,80
-210,92
-2.334,41
0,00

-264.333,37
-58.424,49
-57.445,49
-979,00
0,00
-51.918,17
-25.968,42
-25.949,75
-153.990,71
-86.066,29
-28.170,31
-23.065,93
-7.549,66
-6.885,02
-2.253,50
-263.465,74
-20.055,91
-20.055,91
-15.027,54
-15.027,54
-228.382,29
0,00
-228.382,29
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
-129.402,62
0,00
276.946,47
0,00
0,00
0,00
0,00
276.946,47
276.946,47
135.958,97
63.096,27
1.100,00
710,00
6.757,01
11.088,20
23.417,86
7.447,87
2.140,17
3.775,74
3.807,79
4.486,00
967,27
279,84
1.267,97
5.616,98
20.055,91
20.055,91
6.619,98
4.847,60
0,00
1.772,38

207.860,75
3.775,13
1.748,66
8.000,38
1.076,83
0,00
3.327,92
91.291,99
2.223,59

31/03/2021
1.737.183,47
1.628.631,18
3.098,66
0,00
0,00
248,96
238,96
10,00
2.849,70
1.883,24
966,46
230.032,44
230.032,44
142.757,55
87.274,89
331.151,30
175,60
175,60
270,77
270,77
0,00
0,00
330.704,93
226.562,81
102.370,82
1.763,24
8,06

-14.496,37
-14.496,37
-9.278,78
-156,30
-615,37
-2.801,88
-522,12
-367,48
-576,03
-178,41

-241.859,89
-56.493,11
-54.334,11
-979,00
-1.180,00
-50.753,91
-25.468,88
-25.285,03
-134.612,87
-77.556,46
-22.305,03
-20.785,17
-5.977,69
-6.204,22
-1.784,30
-180.816,48
-20.055,91
-20.055,91
-16.466,58
-16.466,58
-144.293,99
0,00
-144.293,99
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
39.294,96
0,00
286.973,22
0,00
0,00
0,00
0,00
286.973,22
286.973,22
138.728,66
59.939,77
1.100,00
710,00
7.956,65
17.618,34
24.766,48
7.327,28
0,00
3.687,50
3.892,28
4.486,00
0,00
359,41
1.267,97
5.616,98
20.055,91
20.055,91
6.461,39
4.847,60
0,00
1.613,79

80.112,20
3.815,62
1.820,35
5.276,83
1.112,71
160,00
2.750,00
48.106,86
2.353,78

28/02/2021
2.193.977,84
2.082.922,19
3.144,64
0,00
0,00
1.404,49
1.394,49
10,00
1.740,15
773,69
966,46
303.132,01
303.132,01
303.132,01
0,00
328.287,30
0,00
0,00
1.002,57
1.002,57
0,00
0,00
327.284,73
220.039,47
105.473,96
1.763,24
8,06

-14.064,19
-14.064,19
-9.418,08
-67,86
-597,58
-2.719,80
-247,97
-383,47
-629,43
0,00

-204.870,21
-52.194,72
-48.855,72
-979,00
-2.360,00
-46.608,87
-22.066,53
-24.542,34
-106.066,62
-64.336,43
-14.348,38
-17.242,15
-3.845,27
-5.146,62
-1.147,77
-37.961,53
-20.055,91
-20.055,91
-17.905,62
-17.905,62
0,00
0,00
0,00
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
-416.905,32
0,00
896.131,41
623.100,92
623.100,92
623.100,92
623.100,92
273.030,49
273.030,49
109.551,52
50.406,03
1.100,00
710,00
4.945,61
6.471,04
18.442,70
5.439,67
0,00
3.846,86
6.362,43
4.486,00
0,00
535,12
1.267,97
5.538,09
20.055,91
20.055,91
6.175,75
4.847,60
178,41
1.149,74

102.838,86
5.084,40
1.989,53
6.410,19
1.076,83
389,90
2.841,97
62.968,80
2.498,66

31/01/2021
1.783.650,45
1.672.964,55
201.969,72
0,00
0,00
201.003,26
201.003,26
0,00
966,46
0,00
966,46
230.920,99
230.920,99
230.920,99
0,00
317.010,95
0,00
0,00
249,46
249,46
0,00
0,00
316.761,49
213.318,75
101.671,44
1.763,24
8,06

-14.108,48
-14.108,48
-9.040,36
-55,17
-763,53
-3.485,84
-208,06
-183,08
-372,44
0,00

-198.183,78
-55.053,19
-50.534,19
-979,00
-3.540,00
-46.317,99
-21.825,51
-24.492,48
-96.812,60
-62.416,93
-9.402,77
-16.727,69
-2.520,03
-4.993,09
-752,09
-39.400,57
-20.055,91
-20.055,91
-19.344,66
-19.344,66
0,00
0,00
0,00
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
-231.450,36
0,00
258.850,47
0,00
0,00
0,00
0,00
258.850,47
258.850,47
120.082,38
51.578,86
1.100,00
710,00
5.282,12
11.260,92
18.811,03
5.549,53
0,00
8.991,45
4.088,48
4.811,00
0,00
717,30
1.525,27
5.656,42
20.055,91
20.055,91
1.811,20
0,00
0,00
1.811,20

119.179,35
5.390,80
1.965,64
6.331,63
1.112,71
379,00
2.850,00
83.342,39
2.503,36

928.962,36 1.007.929,92
928.962,36 1.007.929,92
928.962,36 1.007.929,92
13.942,42
12.829,71
13.942,42
12.829,71
13.942,42
12.829,71
101.476,26
103.071,00
101.476,26
103.071,00
75.980,13
79.830,13
75.980,13
79.830,13
404.531,31
404.531,31
23.989,48
23.989,48
83.256,64
83.256,64
297.285,19
297.285,19
-379.035,18
-381.290,44
-51.627,93
-52.051,84
-5.706,93
-5.906,85
-75.108,79
-75.655,16
-246.591,53
-247.676,59
-2.264.960,15 -2.238.165,60
-2.060.391,68 -1.393.490,48
-1.161.762,78
-544.056,19
-1.161.762,78
-544.056,19
-354.375,00
-331.562,50
-619.767,02
0,00
-60.952,35
-50.773,05
-142.700,00
-179.140,00
21.301,07
17.808,45
-5.269,48
-389,09
0,00
0,00
-343.678,18
-296.524,83
-343.678,18
-296.524,83
-343.678,18
-296.524,83

-177.923,69
-48.628,45
-42.929,45
-979,00
-4.720,00
-44.428,64
-20.283,48
-24.145,16
-84.866,60
-58.637,78
-4.319,87
-15.714,94
-1.157,76
-4.690,75
-345,50
-25.990,27
-20.055,91
-20.055,91
-5.934,36
-5.934,36
0,00
0,00
0,00
-225.360,06
-225.360,06
-225.360,06
-350.053,20
124.693,14
20.791,59
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
22.791,59
22.791,59
-2.096,00
0,00
235.675,35
0,00
0,00
0,00
0,00
235.675,35
235.675,35
100.452,57
41.556,06
1.100,00
710,00
4.319,87
5.701,59
15.511,49
4.564,69
11.800,00
0,00
3.268,19
4.814,00
0,00
1.236,38
1.010,67
4.859,63
20.055,91
20.055,91
7.120,61
0,00
0,00
7.120,61

104.574,53
4.747,33
2.106,49
6.151,32
991,08
189,90
3.370,00
64.383,65
2.524,26

918.543,62 1.430.036,74 1.047.139,99 1.240.356,39 1.448.177,98
918.543,62 1.430.036,74 1.047.139,99 1.240.356,39 1.448.177,98
918.543,62 1.430.036,74 1.047.139,99 1.240.356,39 1.448.177,98
4.519,27
18.321,50
17.208,79
16.131,96
15.019,25
4.519,27
18.321,50
17.208,79
16.131,96
15.019,25
4.519,27
18.321,50
17.208,79
16.131,96
15.019,25
110.685,90
111.055,65
108.552,29
106.053,63
103.699,85
110.685,90
111.055,65
108.552,29
106.053,63
103.699,85
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
75.980,13
401.637,30
404.531,31
404.531,31
404.531,31
404.531,31
21.095,47
23.989,48
23.989,48
23.989,48
23.989,48
83.256,64
83.256,64
83.256,64
83.256,64
83.256,64
297.285,19
297.285,19
297.285,19
297.285,19
297.285,19
-366.931,53
-369.455,79
-371.959,15
-374.457,81
-376.811,59
-49.650,43
-50.056,00
-50.452,44
-50.844,27
-51.236,10
-4.707,33
-4.907,25
-5.107,17
-5.307,09
-5.507,01
-71.731,49
-72.449,34
-73.167,19
-73.885,04
-74.562,01
-240.842,28
-242.043,20
-243.232,35
-244.421,41
-245.506,47
-1.529.408,50 -1.754.280,93 -1.753.686,84 -1.920.671,45 -2.082.340,32
-1.324.840,03 -1.549.712,46 -1.549.118,37 -1.716.102,98 -1.877.771,85
-815.716,92
-700.269,23
-780.481,95
-917.423,42 -1.036.322,97
-815.716,92
-700.269,23
-780.481,95
-917.423,42 -1.036.322,97
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-377.187,50
-242.696,72
-140.871,24
-150.403,97
-198.390,57
-289.595,52
-101.041,29
-93.563,88
-86.086,47
-78.609,06
-71.131,65
-98.000,00
-98.000,00
-173.700,00
-265.700,00
-298.700,00
34.623,29
32.165,89
29.708,49
27.251,09
24.793,69
-8.602,20
0,00
0,00
-1.974,88
-24.501,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-291.100,67
-597.794,69
-511.308,31
-359.171,09
-296.640,24
-291.100,67
-597.794,69
-511.308,31
-359.171,09
-296.640,24
-291.100,67
-597.794,69
-511.308,31
-359.171,09
-296.640,24

95.375,90
5.079,79
1.727,19
6.712,94
680,08
474,00
2.750,00
58.639,43
2.529,66

Acumulado 31/07/2021
14.373.072,71
13.628.478,13
237.587,09
0,00
0,00
214.152,59
216.951,23
-2.798,64
23.434,50
18.602,20
4.832,30
1.841.618,12
1.841.618,12
1.736.157,92
105.460,20
0,00
0,00
3.430.153,02
187.093,20
187.093,20
6.939,08
6.939,08
829.440,86
829.440,86
2.406.679,88
1.637.037,35
757.243,43
12.342,68
56,42
0,00
8.021.147,00
8.021.147,00
8.021.147,00
97.972,90
97.972,90
97.972,90
744.594,58
744.594,58
535.710,91
535.710,91
2.828.825,16
165.032,35
582.796,48
2.080.996,33
-2.619.941,49
-355.919,01
-37.149,63
-516.559,02
-1.710.313,83
-13.543.513,79
-11.471.427,85
-5.956.033,46
-5.956.033,46
-2.663.125,00
-1.641.725,04
-542.157,75
-1.255.940,00
187.651,97
-40.737,64
0,00
-2.696.218,01
-2.696.218,01
-2.696.218,01
0,00
-134.735,85
-134.735,85
-72.729,13
-3.821,71
-5.615,35
-25.649,11
-12.096,72
-1.810,76
-12.656,25
-356,82
0,00
0,00
0,00
-1.611.963,14
-381.014,70
-363.340,70
-5.874,00
-11.800,00
-325.455,17
-168.816,23
-156.638,94
-905.493,27
-518.807,19
-152.925,57
-139.040,64
-40.984,07
-41.502,57
-12.233,23
-1.072.477,39
-142.619,81
-142.619,81
-100.416,72
-100.416,72
-829.440,86
0,00
-829.440,86
-1.577.520,42
-1.577.520,42
-1.577.520,42
-2.450.372,40
872.851,98
-494.565,52
-633.767,00
-633.767,00
-633.767,00
139.201,48
139.201,48
-657.379,43
-20.339,65
3.464.349,93
1.387.787,72
1.387.787,72
1.387.787,72
1.387.787,72
2.076.562,21
2.076.562,21
850.338,16
384.738,31
6.600,00
4.970,00
42.224,91
69.914,78
143.971,75
43.105,87
13.940,17
27.635,88
29.574,31
31.894,00
967,27
4.302,40
8.875,79
37.622,72
142.619,81
142.619,81
40.890,92
24.238,00
356,82
16.296,10
0,00
0,00
0,00
913.863,20
31.574,79
13.776,36
44.393,61
7.162,95
1.640,70
27.085,50
574.446,47
16.888,57

533
657
659
663
664
666
671
678
680
682
683
686
780
367
371
372
374
375
526
535
698
Criar 02
Criar 06
402
403
404
410
411
Criar 04
413
424
427
428
429
Criar 05
Criar 9
430
431
433
434
700
10036
449
450
782
783
785

3.2.2.04.000016
3.2.2.04.000019
3.2.2.04.000021
3.2.2.04.000025
3.2.2.04.000026
3.2.2.04.000028
3.2.2.04.000033
3.2.2.04.000040
3.2.2.04.000042
3.2.2.04.000044
3.2.2.04.000045
3.2.2.04.000048
3.2.2.04.000055
3.2.2.05
3.2.2.05.000004
3.2.2.05.000005
3.2.2.05.000007
3.2.2.05.000008
3.2.2.05.000010
3.2.2.05.000011
3.2.2.05.000016
Criar 02
Criar 06
4
4.1
4.1.1
4.1.1.02
4.1.1.02.000001
Criar 04
4.1.2
4.1.2.03
4.1.2.03.000003
4.1.2.03.000004
4.1.2.03.000005
Criar 05
Criar 9
4.1.3
4.1.3.01
4.1.3.01.000002
4.1.3.01.000003
4.1.3.01.000006
4.1.3.01.000008
4.2
4.2.1
4.2.1.04
4.2.1.04.000001
4.2.1.04.000002

MATERIAIS DE CONSUMO
FRETES
ESTACIONAMENTO
LANCHES E REFEIÇÕES
COPA E COZINHA
CARTÃO CORPORATIVO
CONDOMINIO
CARTÓRIOS
INTERNET
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS ADVOCATICIOS
DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
JUROS DE MORA
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
MULTAS DE MORA
TARIFA BANCÁRIA
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
PERDA PRE FATURAMENTO
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS
RECEITAS A FATURAR
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) ISS
(-) COFINS
(-) PIS
DESCONTO COMERCIAL
PROV. TRIB. A REC S/RECEITA FATURAR
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
JUROS ATIVOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
JUROS RECEBIDOS
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITA
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
BONIFICAÇÕES
52102099
51203004

51302003
51302001
51302004
51302003

31103001
31103003
31103002
31104013
31103099

31101001
31101099

51301001
51301006
51301012
51301021
51301006
51301002
51301021
51202001
51102138

51102018
51102060
51102096
51102029
51102018
51102040
51102005
51102037
51102053
51102008
51102088
51102084
51102040

OUTRAS RECEITAS
RECEITAS DIVERSAS

JUROS ATIVOS
DESCONTOS OBTIDOS
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA
JUROS ATIVOS

ISS
COFINS
PIS
DESCONTO COMERCIAL
PROV. TRIB. A REC S/RECEITA FATURAR

RECEITA DE PATOLOGIA CLINICA
RECEITAS A FATURAR

DESCONTOS CONCEDIDOS
JUROS DE MORA E MULTAS
COMISSÃO DE COBRANÇA DE CLIENTES
JUROS S/EMPRESTIMOS
JUROS DE MORA E MULTAS
DESPESAS BANCARIAS
JUROS S/EMPRESTIMOS
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
PERDA PRE FATURAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO
FRETES E CARRETOS
ESTACIONAMENTO
LANCHES E REFEICOES
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS PRESTADOS POR PJ - OUTROS
CONDOMINIOS
CARTORIOS E EMOLUMENTOS
INTERNET/INTRANET - LINK DE DADOS
CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE
SERVICOS PRESTADOS TI
SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS
SERVICOS PRESTADOS POR PJ - OUTROS

-25.587,64
-25.587,64
-24.858,92
-728,30
-0,02
-0,40
-12.956,63
-12.956,63
-12.956,63
0,00
-12.956,63

-465.029,71
-452.073,08
-452.024,70
-452.024,70
-452.024,70
0,00
25.539,26
25.539,26
9.040,36
13.560,74
2.938,16
0,00

8.265,31
0,00
1.098,00
469,60
0,00
203,71
6.250,00
217,35
70,84
0,00
208,00
0,00
0,00
12.670,36
588,56
10,08
2.983,01
0,00
61,92
6.569,39
2.457,40

-0,71
-0,71
0,00
0,00
-0,02
-0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-444.305,43
-444.305,43
-470.911,05
-470.911,05
-470.911,05
0,00
26.606,33
26.606,33
9.418,08
14.127,33
3.060,92
0,00

10.830,61
0,00
1.065,00
409,20
0,00
204,45
6.370,00
41,40
70,84
911,00
208,00
0,00
0,00
12.326,45
263,77
0,00
7.262,70
0,00
0,00
1.283,07
3.516,91

-2.198,11
-2.198,11
-2.193,05
0,00
-0,01
-5,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-439.931,13
-439.931,13
-463.945,82
-463.945,82
-463.945,82
0,00
26.212,80
26.212,80
9.278,78
13.918,37
3.015,65
0,00

5.939,11
154,02
1.517,00
939,77
0,00
204,47
6.250,00
0,00
91,45
0,00
208,00
0,00
0,00
18.067,96
1.234,27
0,00
4.570,83
0,00
54,26
1.757,93
10.450,67

-4,55
-4,55
0,00
0,00
0,00
-4,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-455.670,80
-455.670,80
-482.952,95
-482.952,95
-482.952,95
0,00
27.286,70
27.286,70
9.658,92
14.488,59
3.139,19
0,00

7.332,65
148,13
950,50
462,10
0,00
203,71
6.273,49
0,00
0,00
0,00
4.208,00
0,00
0,00
18.888,40
578,97
53,68
8.964,84
0,00
35,61
1.635,33
7.619,97

-15,81
-15,81
0,00
0,00
0,00
-15,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-420.755,49
-420.755,49
-445.934,84
-445.934,84
-445.934,84
0,00
25.195,16
25.195,16
8.918,53
13.378,05
2.898,58
0,00

5.110,40
9,73
1.295,00
573,09
1.246,03
14,50
6.250,00
9,30
0,00
0,00
208,00
0,00
0,00
34.199,41
2.459,55
215,20
22.434,34
0,00
0,00
1.637,92
7.452,40

-3,08
-3,08
0,00
0,00
-0,02
-3,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-504.876,81
-504.876,81
-535.107,13
-535.107,13
-535.107,13
0,00
30.233,40
30.233,40
10.701,99
16.053,21
3.478,20
0,00

7.117,34
6,90
1.139,00
652,61
0,00
14,50
6.250,00
27,90
0,00
0,00
208,00
81.000,00
0,00
16.812,72
42,18
90,20
6.626,16
0,00
14,05
1.672,04
8.368,09

-746.418,92
-744.690,35
-785.633,03
-785.633,03
-785.633,03
0,00
44.455,40
44.455,40
15.712,47
23.624,31
5.118,62
0,00
0,00
-3.512,72
-3.512,72
0,00
-3.512,13
-0,02
-0,57
-1.728,57
-1.728,57
-1.728,57
-1.000,64
-727,93

4.205,25
27,80
1.037,00
0,00
0,00
14,50
6.250,00
13,95
486,00
0,00
208,00
0,00
1.743,74
15.884,82
0,00
0,00
6.296,53
0,00
0,00
1.656,23
7.932,06

48.800,67
346,58
8.101,50
3.506,37
1.246,03
859,84
43.893,49
309,90
719,13
911,00
5.456,00
81.000,00
1.743,74
128.850,12
5.167,30
369,16
59.138,41
0,00
165,84
16.211,91
47.797,50
0,00
0,00
-3.476.988,29
-3.462.303,09
-3.636.509,52
-3.636.509,52
-3.636.509,52
0,00
205.529,05
205.529,05
72.729,13
109.150,60
23.649,32
0,00
0,00
-31.322,62
-31.322,62
-27.051,97
-4.240,43
-0,09
-30,13
-14.685,20
-14.685,20
-14.685,20
-1.000,64
-13.684,56

ANEXO 3

Glossário

A

Abordagem da renda
Método de avaliação pela conversão
a valor presente de benefícios
econômicos esperados.

Abordagem de ativos
Método de avaliação de empresas
onde todos os ativos e passivos
(incluindo os não contabilizados)
têm seus valores ajustados aos de
mercado. Também conhecido como
patrimônio líquido a mercado.

Abordagem de mercado
Método de avaliação no qual são
adotados múltiplos comparativos
derivados de preço de vendas de
ativos similares.

Ágio por expectativa de
rentabilidade futura (fundo
de comércio ou goodwill)
Benefícios econômicos futuros
decorrentes de ativos não passíveis de
serem individualmente identificados
nem separadamente reconhecidos.

Amortização
Alocação sistemática do valor
amortizável de ativo ao longo de sua
vida útil.

Arrendamento mercantil
financeiro

O que transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios vinculados
à posse do ativo, o qual pode ou
não ser futuramente transferido. O
arrendamento que não for financeiro
é operacional.

Arrendamento mercantil
operacional

O que não transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios inerentes
à posse do ativo. O arrendamento que
não for operacional é financeiro.

Ativo

Recurso controlado pela entidade como
resultado de eventos passados dos quais
se esperam benefícios econômicos
futuros para a entidade.

Ativo imobilizado

Ativos tangíveis disponibilizados para
uso na produção ou fornecimento de
bens ou serviços, na locação por outros,
investimento, ou fins administrativos,
esperando-se que sejam usados por mais
de um período contábil.

Ativo intangível

Ativo identificável não monetário
sem substância física. Tal ativo é
identificável quando: a) for separável,
isto é, capaz de ser separado ou
dividido da entidade e vendido,
transferido, licenciado, alugado ou

trocado, tanto individualmente quanto
junto com contrato, ativo ou passivo
relacionados; b) resulta de direitos
contratuais ou outros direitos legais,
quer esses direitos sejam transferíveis
quer sejam separáveis da entidade ou
de outros direitos e obrigações.

Beta

Ativos não operacionais

Valor de beta refletindo o
endividamento na estrutura de capital.

Aqueles não ligados diretamente às
atividades de operação da empresa
(podem ou não gerar receitas) e que
podem ser alienados sem prejuízo do
seu funcionamento.

Ativos operacionais

Bens fundamentais ao funcionamento
da empresa.

Ativo tangível

Ativo de existência física como terreno,
construção, máquina, equipamento,
móvel e utensílio.

Avaliação

Ato ou processo de determinar o valor
de um ativo.

B
Bem

Coisa que tem valor, suscetível de
utilização ou que pode ser objeto de
direito, que integra um patrimônio.

Medida de risco sistemático de
uma ação; tendência do preço
de determinada ação a estar
correlacionado com mudanças em
determinado índice.

Beta alavancado

C

Capex (Capital Expenditure)

Investimento em ativo permanente.

Capm (Capital Asset Pricing
Model)

Modelo no qual o custo de capital
para qualquer ação ou lote de ações
equivale à taxa livre de risco acrescida
de prêmio de risco proporcionado pelo
risco sistemático da ação ou lote de
ações em estudo. Geralmente utilizado
para calcular o custo de capital próprio
ou custo de capital do acionista.

Combinação de negócios

União de entidades ou negócios separados
produzindo demonstrações contábeis

de uma única entidade que reporta.
Operação ou outro evento por meio do
qual um adquirente obtém o controle de
um ou mais negócios, independente da
forma jurídica da operação.

Custo de reprodução

Dívida líquida

Gasto necessário para reproduzir
um bem, sem considerar eventual
depreciação.

Controlada

Custo de reedição de um bem, com
a mesma função e características
assemelhadas ao avaliando.

Custo direto de produção

Caixa e equivalentes, posição líquida em
derivativos, dívidas financeiras de curto
e longo prazo, dividendos a receber
e a pagar, recebíveis e contas a pagar
relacionadas a debêntures, déficits
de curto e longo prazo com fundos de
pensão, provisões, outros créditos e
obrigações com pessoas vinculadas,
incluindo bônus de subscrição.

Gastos com insumos, inclusive mão de
obra, na produção de um bem.

Documentação de suporte

Entidade, incluindo aquela sem
personalidade jurídica, tal como
uma associação, controlada por
outra entidade (conhecida como
controladora).

Controladora
Entidade que possui uma ou mais
controladas.

Controle
Poder de direcionar a gestão estratégica
política e administrativa de uma
empresa.

CPC
Comitê de pronunciamentos contábeis.

CFC
Conselho federal de contabilidade

Custo
Total dos gastos diretos e indiretos
necessários à produção, manutenção
ou aquisição de um bem em uma
determinada data e situação.

Custo de capital
Taxa de retorno esperado requerida
pelo mercado como atrativa de fundos
para determinado investimento.

Custo de reedição
Custo de reprodução, descontada a
depreciação do bem, tendo em vista o
estado em que se encontra.

Custo de substituição

Custo indireto de produção
Despesas administrativas e financeiras,
benefícios e demais ônus e encargos
necessários à produção de um bem.

CVM
Comissão de valores mobiliários.

D

Data-base
Data específica (dia, mês e ano) de
aplicação do valor da avaliação.

Data de emissão
Data de encerramento do laudo de
avaliação, quando as conclusões da
avaliação são transmitidas ao cliente.

Documentação levantada e fornecida
pelo cliente na qual estão baseadas as
premissas do laudo.

E

Ebit (Earnings Before Interests
and Taxes)
Lucro antes de juros e impostos.

Ebitda (Earnings Before
Interests, Taxes, Depreciation
and Amortization)
Lucros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização.

Empresa

Fluxo de caixa descontado.

Entidade comercial, industrial,
prestadora de serviços ou de
investimento detentora de atividade
econômica.

D&A

Enterprise value

Dcf (discounted cash flow)

Depreciação e amortização.

Depreciação
Alocação sistemática do valor depreciável
de ativo durante a sua vida útil.

Valor econômico da empresa.

Equity value
Valor econômico do patrimônio líquido.

Estado de conservação

Situação física de um bem em
decorrência de sua manutenção.

Estrutura de capital

Composição do capital investido de
uma empresa entre capital próprio
(patrimônio) e capital de terceiros
(endividamento).

F

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
Fluxo de caixa livre para a firma, ou
fluxo de caixa
livre desalavancado.

Fluxo de caixa

Caixa gerado por um ativo, grupo de
ativos ou empresa durante determinado
período de tempo. Geralmente o termo
é complementado por uma qualificação
referente ao contexto (operacional, não
operacional etc.).

Fluxo de caixa do capital
investido

Fluxo gerado pela empresa a ser
revertido aos financiadores (juros e
amortizações) e acionistas (dividendos)
depois de considerados custo e despesas
operacionais e investimentos de capital.

G

L

Ver ágio por expectativa de
rentabilidade futura

Capacidade de rápida conversão de
determinado ativo em dinheiro ou em
pagamento de determinada dívida.

Goodwill

I

IAS (International Accounting
Standard)

Normas internacionais de contabilidade.

IASB (International Accounting
Standards Board)
Junta internacional de normas
contábeis.

IFRS (International Financial
Reporting Standard)

Normas internacionais de
relatórios financeiros, conjunto de
pronunciamentos de contabilidade
internacionais publicados e revisados
pelo iasb.

Imóvel

Bem constituído de terreno e
eventuais benfeitorias a ele
incorporadas. Pode ser classificado
como urbano ou rural, em função da
sua localização, uso ou vocação.

Impairment

Ver perdas por desvalorização

Liquidez

M

Metodologia de avaliação

Uma ou mais abordagens utilizadas na
elaboração
de cálculos avaliatórios para a indicação
de valor de
um ativo.

Múltiplo

Valor de mercado de uma empresa,
ação ou capital investido, dividido
por uma medida da empresa (ebitda,
receita, volume de clientes etc.).

N

Normas Internacionais de
Contabilidade

Normas e interpretações adotadas
pela IASB. Elas englobam: Normas
Internacionais de Relatórios Financeiros
(IFRS); Normas Internacionais de
Contabilidade (IAS); e interpretações
desenvolvidas pelo Comitê de
Interpretações das Normas

Internacionais de Relatórios Financeiros
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê
Permanente de Interpretações (SIC).

P

Passivo

Obrigação presente que resulta de
acontecimentos passados, em que se
espera que a liquidação desta resulte
em afluxo de recursos da entidade que
incorporam benefícios econômicos.

Patrimônio líquido a mercado
Ver abordagem de ativos.

Perdas por desvalorização
(impairment)

Valor contábil do ativo que excede, no
caso de estoques, seu preço de venda
menos o custo para completá-lo e
despesa de vendê-lo; ou, no caso de
outros ativos, seu valor justo menos a
despesa para a venda.

Perícia

Atividade técnica realizada por
profissional com qualificação específica
para averiguar e esclarecer fatos,
verificar o estado de um bem, apurar
as causas que motivaram determinado
evento, avaliar bens, seus custos, frutos
ou direitos

Preço

Quantia pela qual se efetua uma
transação envolvendo um bem, um
fruto ou um direito sobre ele.

Prêmio de controle

Valor ou percentual de um valor pró-rata
de lote de ações controladoras sobre o
valor pró-rata de ações sem controle,
que refletem o poder do controle.

Propriedade para investimento
Imóvel (terreno, construção ou parte
de construção, ou ambos) mantido
pelo proprietário ou arrendatário
sob arrendamento, tanto para
receber pagamento de aluguel
quanto para valorização de capital,
ou ambos, que não seja para: uso na
produção ou fornecimento de bens
ou serviços, como também para fins
administrativos.

T

Taxa de desconto

Qualquer divisor usado para a conversão
de um fluxo de benefícios econômicos
futuros em valor presente.

Taxa interna de retorno

Taxa de desconto onde o valor presente
do fluxo de caixa futuro é equivalente ao
custo do investimento.

U

Unidade geradora de caixa

Menor grupo de ativos identificáveis
gerador de entradas de caixa que são,
em grande parte, independentes de
entradas geradas por outros ativos
ou grupos de ativos.

V

Valor (justo) de mercado

Valor pelo qual um ativo pode ser
trocado de propriedade entre um
potencial vendedor e um potencial
comprador, quando ambas as partes
têm conhecimento razoável dos fatos
relevantes e nenhuma está sob pressão
de fazê-lo.

Valor presente

Estimativa do valor presente
descontado de fluxos de caixa líquidos
no curso normal dos negócios.

Valor recuperável

Valor contábil

Valor em que um ativo ou passivo é
reconhecido no balanço patrimonial.

Valor justo mais alto de ativo (ou
unidade geradora de caixa) menos as
despesas de venda comparado com seu
valor em uso.

Valor de investimento

Valor residual

Valor para um investidor em particular,
baseado em interesses particulares no
bem em análise. No caso de avaliação
de negócios, este valor pode ser
analisado por diferentes situações, tais
como sinergia com demais empresas
de um investidor, percepções de risco,
desempenhos futuros e planejamentos
tributários.

Valor depreciável

Custo do ativo, ou outra quantia
substituta do custo (nas demonstrações
contábeis), menos o seu valor residual.

Valor em uso

Valor de um bem em condições de
operação no estado atual, como uma
parte integrante útil de uma indústria,
incluídas, quando pertinentes, as
despesas de projeto, embalagem,
impostos, fretes e montagem.

Valor do bem novo ou usado projetado
para uma data, limitada àquela em que
o mesmo se torna sucata, considerando
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo

Valor estimado que a entidade obteria
no presente com a alienação do ativo,
após deduzir as despesas estimadas
desta, se o ativo já estivesse com a
idade e condição esperadas no fim de
sua vida útil. Vida remanescente vida
útil que resta a um bem.

Vida útil econômica

Período no qual se espera que um ativo
esteja disponível para uso, ou o número
de unidades de produção ou similares
que se espera obter do ativo
pela entidade.

W

WACC (Weighted Average Cost
of Capital)

Modelo no qual o custo de capital é
determinado pela média ponderada
do valor de mercado dos componentes
da estrutura de capital (próprio e de
terceiros).

Weighted Average Return on
Assets (WARA)

Taxa média ponderada de retorno
esperado para os ativos e passivos
que compõem a companhia objeto de
análise, incluindo o goodwill

Anexo IV (A) – Informações Indicadas no Anexo 19 da ICVM 481/09 com Relação à
Aquisição de Controle do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de
Azevedo Ltda.
1.

Descrever o negócio:
Nos termos do Contrato de Aquisição Laboratório Paulo Azevedo, a Companhia adquiriu 100% (cem por
cento) das quotas representativas do capital social do Laboratório Paulo Azevedo.
O Laboratório Paulo Azevedo é líder no mercado de Medicina Diagnóstica (PSC) no estado do Pará. Fundado
em 1941, conta com 22 unidades localizadas em Belém e outros seis municípios do Estado do Pará,
possuindo cerca de 600 colaboradores diretos. Referência em Análises Clínicas, Anatomia Patológica e
Oncohematologia, o laboratório responde também pelo atendimento a quatro hospitais, realizando
exames destas especialidades. Em 2020, o Laboratório Paulo C. Azevedo realizou cerca de 4,5 milhões de
exames, com receita bruta de cerca de R$ 82 milhões.

2.

Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da assembleia
A aquisição será submetida à ratificação em assembleia geral da Companhia em cumprimento do disposto
nos artigos 247, parágrafo único, e 256, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, uma vez que o preço de compra constitui, para a Companhia, investimento relevante.

3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a.

Informar nome e qualificação
Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda., sociedade limitada, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 04.978.805/0001-65, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Braz de
Aguiar, nº 99, Nazaré, CEP 66.035-385.

b.

Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
O capital social totalmente subscrito e integralizado do Laboratório Paulo Azevedo, nesta data, é de
R$4.550.219,70 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e setenta
centavos), dividido em 455.021.970 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, vinte e um mil, novecentos
e setenta) quotas.

c.

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
Os sócios vendedores das quotas do Laboratório Paulo Azevedo são: Paulo Sergio Roffé Azevedo, Leônidas
Braga Dias Júnior e Murilo Chermont Azevedo.
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Os vendedores do Laboratório Paulo Azevedo não são partes relacionadas da Companhia.
d.

Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido, informar:

i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 3 (três)
anos
Não aplicável, tendo em vista que o Laboratório Paulo Azevedo não tem suas quotas negociadas em bolsas
de valores ou mercados de balcão organizado.

ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas, nos últimos
2 (dois) anos
Não aplicável, tendo em vista que o Laboratório Paulo Azevedo não tem suas quotas negociadas em bolsas
de valores ou mercados de balcão organizado.

iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 6
(seis) meses
Não aplicável, tendo em vista que o Laboratório Paulo Azevedo não tem suas quotas negociadas em bolsas
de valores ou mercados de balcão organizado.

iv.

Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias
Não aplicável, tendo em vista que o Laboratório Paulo Azevedo não tem suas quotas negociadas em bolsas
de valores ou mercados de balcão organizado.

v.

Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível
O Laboratório Paulo Azevedo possui o patrimônio líquido total, avaliado a preços de mercado, equivalente
a R$12.867.244,00 (doze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

vi.

Valor do lucro líquido anual dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente
O Laboratório Paulo Azevedo obteve lucro líquido de R$12.648.399,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta
e oito mil, trezentos e noventa e nove reais) em 2019, e de R$13.462.634,00 (treze milhões, quatrocentos e
sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais) em 2020, atualizados monetariamente conforme a
variação do IGPM até junho/21, conforme indicado no laudo de avaliação.

4. Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a.

Identificação dos vendedores
Os vendedores das quotas são:
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(i) PAULO SERGIO ROFFÉ AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade
Profissional nº 1.091, expedida pelo CRM/PA, inscrito no CPF sob o nº 008.451.242-34, domiciliado na
Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Braz de Aguiar, nº 99, Nazaré, CEP 66.035-385;
(ii) LEÔNIDAS BRAGA DIAS JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade
Profissional n° 4.256, expedida pelo CRM/PA, inscrito no CPF sob o n° 081.459.462-04, domiciliado na Cidade
de Belém, Estado do Pará, na Avenida Braz de Aguiar, nº 99, Nazaré, CEP 66.035-385; e
(iii) MURILO CHERMONT AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade
Profissional nº 8.281, expedida pelo CRM/PA, inscrito no CPF sob o nº 595.839.402-91, domiciliado na
Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Braz de Aguiar, nº 99, Nazaré, CEP 66.035-385.
b.

Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
A Companhia adquiriu, junto aos atuais sócios do Laboratório Paulo Azevedo, a totalidade de suas
455.021.970 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, vinte e um mil, novecentos e setenta) quotas.

c.

Preço total
A aquisição do Laboratório Paulo Azevedo totalizou R$127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhões de
reais).
Além disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajusta para cima ou para baixo por variação da dívida
líquida e/ou capital de giro, conforme previsto Contrato de Aquisição Laboratório Paulo Azevedo.

d.

Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
O preço a ser pago pela Companhia por quota da sociedade adquirida é de, inicialmente, R$0,28 (vinte e
oito centavos), sujeito aos ajustes indicados no item “c” acima.

e.

Forma de pagamento
O preço de aquisição será pago em 4 (quatro) parcelas, a primeira à vista paga na data do fechamento da
aquisição (18 de junho de 2021), no valor de R$50.800.000,00 (cinquenta milhões e oitocentos mil reais), a
segunda em 12 meses após a data de fechamento, no valor de R$38.100.000,00 (trinta e oito milhões e cem
mil reais), a terceira em 24 meses após a data de fechamento, no valor de R$25.400.000,00 (vinte e cinco
milhões e quatrocentos mil reais) e a quarta em 60 meses após a data de fechamento, no valor de
R$12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil reais), sendo que valores relativos à quarta parcela poderão
ser retidos pela Companhia, conforme contingências da adquirida identificadas até a data de seu
pagamento, para garantia à obrigação de indenização dos vendedores.
Além disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajuste para cima ou para baixo por variação da dívida
líquida e/ou capital de giro, conforme previsto no Contrato de Aquisição Laboratório Paulo Azevedo.
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As parcelas do pagamento do preço estão sujeitas à correção pela variação de 100% do CDI, a partir da data
de fechamento, até seu efetivo pagamento.
f.

Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeita o negócio
Não aplicável.

g.

Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Os vendedores prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações: constituição e poderes para
a celebração do negócio; inexistência de violação à lei ou a contrato com a celebração do negócio;
recebimento de todos os consentimentos necessários à realização da alienação; validade, legalidade e
efeito vinculante da alienação; plena existência de liberdade para negociar os termos do negócio;
inexistência de violação a acordos de sócios; regularidade dos documentos societários, e demonstrações
financeiras; correta integralização do capital social; existência e correto preenchimento dos livros fiscais e
contábeis da Adquirida; exatidão das demonstrações financeiras da Adquirida; inexistência de medidas para
liquidação, recuperação judicial ou falência da Adquirida; inexistência de participação societária detida pela
adquirida; inexistência de passivos ocultos; regular e livre posse dos ativos da sociedade; autonomia da
sociedade na condução de seus negócios; inexistência de transações entre a adquirida e suas partes
relacionadas não divulgadas à Companhia; correta descrição dos bens imóveis detidos e relações locatícias
firmadas pela adquirida; cumprimento das leis ambientais aplicáveis; correta descrição da propriedade
intelectual da adquirida; condução dos negócios desde a data das demonstrações financeiras sem eventos
extraordinários, ou distribuição de lucros; validade e legalidade dos contratos dos quais a adquirida é parte,
sem adimplemento e inexistência de obrigação que conflita com a aquisição; inexistência de comissões e
corretagem devidas em razão da alienação; regularidade da operação perante os clientes; cumprimento da
obrigações perante o consumidor; exatidão do estoque informado da sociedade; existência de todas as
licenças devidas relacionadas a produtos controlados; regularidade e inexistência de eventos
extraordinários junto a fornecedores; a titularidade dos ativos descritos em suas demonstrações
financeiras; validade das licenças e alvarás; inexistência de procurações com poderes gerais, ou especiais,
outorgadas pela Adquirida; exatidão da lista de contas bancárias informadas; inexistência de passivos
judiciais ou administrativos que possa afetar os ativos, as quotas da sociedade ou a transação, bem como
a regularidade dos provisionamentos; inexistência de protestos; exatidão da lista de seguros informada à
Companhia, bem como a regularidade das apólices contratadas; inexistência de acordos para indenização,
celerados fora do curso normal da sociedade; cumprimento de legislação trabalhista e previdenciária;
inexistência de acidentes de trabalho, greves e paralisações; cumprimento de obrigações fiscais;
inexistência de garantia prestada pela adquirida a terceiros; prestação de serviços em conformidade com
requisitos legais de segurança, qualidade e especificações técnicas; não obrigatoriedade de submissão da
Aquisição Conselho Administrativo de Defesa Econômica; inexistência qualquer descumprimento da
legislação anticorrupção pela adquirida e/ou os vendedores; inexistência de qualquer descumprimento
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pela adquirida, ou processo em trâmite perante a adquirida, relacionado à lavagem de dinheiro; e ausência
de violação dos sistemas de informação e de proteção de dados pessoais.
h.

Regras sobre indenização dos compradores
Os vendedores se obrigaram a indenizar e isentar a Companhia por danos decorrentes da violação de
declarações ou garantias, ou do não cumprimento de obrigações estipuladas no contrato de aquisição, bem
como por qualquer contingência (incluindo quaisquer reclamações, ações e/ou processos de quaisquer
terceiros), passivo, obrigação e/ou responsabilidade da adquirida de qualquer espécie ou natureza, tais
como – porém sem se limitar a – aqueles de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental ou
civil, que venha ser reclamada da adquirida e que esteja ou não devidamente registrado em suas
demonstrações financeiras, nos livros e assentamentos contábeis da adquirida ou mencionada no contrato
de aquisição, decorrentes de atos praticados pela adquirida e seus sócios até a data de fechamento.
Nos termos do Contrato de Aquisição Laboratório Paulo Azevedo, a obrigação de indenização de cada
vendedor é limitada ao valor líquido por este recebido em virtude da alienação de suas quotas e vigorará
até o esgotamento prazo prescricional ou decadencial aplicável.

i.

Aprovações governamentais necessárias
Não aplicável.

j.

Garantias outorgadas
Não aplicável.

5. Descrever o propósito do negócio
A aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de crescimento orgânico e por meio de aquisições,
focado em empresas que acrescentem know-how ao Grupo Pardini, além de propiciar uma maior presença
na região Norte do país.
6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos dos negócios
A aquisição é mais um passo importante da estratégia do Grupo Pardini de reforçar sua presença em todas
as regiões do país. Além das unidades de atendimento direto ao paciente, a operação em Belém/PA
possibilitará a instalação imediata de um novo Núcleo Técnico Avançado (NTA) para a realização de exames
vindos de centenas de laboratórios parceiros da região Norte, com maior agilidade. Além disso, esta
aquisição será uma ampliação importante na Rede Astro de Anatomia Patológica (Path-to-Path) e uma
grande oportunidade para a estratégia da Companhia de atender às redes Hospitalares, na realização de
exames (B2B).
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Os custos do negócio são os valores pagos aos atuais sócios da adquirida pela aquisição e o risco seria o de
insucesso na condução das operações da adquirida, ou de insucesso no alinhamento de processos de
sinergia entre a Companhia e a adquirida.
7. Informas quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado
Custos com assessoria jurídica, contratação de empresa de auditoria e despesas incorridas na diligência
legal.
8. Descrever as fontes de recursos para o negócio
Recursos próprios, disponíveis no caixa da Companhia.
9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido
Os planos dos administradores para a adquirida são: (i) promover o aperfeiçoamento da gestão
administrativa e financeira do Laboratório Paulo Azevedo, melhorando seus resultados; (ii) fortalecer a
atuação da empresa em exames especializados ligados à Medicina de Precisão; (iii) expandir sua atuação na
região Norte do país, tanto no canal de coleta PSC quanto Lab-to-Lab.
10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio
Em vista dos benefícios que a aquisição de controle do Laboratório Paulo Azevedo pode propiciar à
Companhia, como a integração de forças e know-how das duas empresas e os ganhos financeiros em
sinergias operacionais, bem como na continuidade à implementação da estratégia do Grupo Pardini de
crescimento orgânico através de aquisições, o Conselho de Administração recomenda que os acionistas,
após a leitura e exame dos documentos colocados à sua disposição, deliberem pela ratificação do negócio.
11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a.

Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
Não aplicável.

b.

Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Não aplicável.

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
Não aplicável.
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13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por terceiros,
que subsidiariam a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação da aquisição encontra-se no Anexo III (A) desta Proposta da Administração.
14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a.

Informar o nome
Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
XV de novembro, nº 184, 3º andar, Centro, CEP 01.013-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.687.992/000107.

b.

Descrever sua capacitação
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.

c.

Descrever como foram selecionados
Avaliação da capacitação técnica, vis a vis os custos apresentados para a prestação dos serviços.

15. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto
A Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda. não é parte relacionada à Companhia.
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Anexo IV (B) – Informações Indicadas no Anexo 19 da ICVM 481/09 com Relação à
Aquisição de Controle do APC – Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia
Ltda.
1. Descrever o negócio:
Nos termos do Contrato de Aquisição APC, a Companhia adquiriu 100% (cem por cento) das quotas
representativas do capital social do Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda. (“APC”).
O APC é um laboratório referência no país em painéis de imuno-histoquímica e hibridização “in situ”,
realizadas em biópsia de peças cirúrgicas com amplo espectro de diagnóstico em Oncologia. Com mais de
30 anos de tradição, o APC foi fundado por médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e, desde 1987, é liderado pelo Dr. Roberto Falzoni, também Patologista do Serviço da Divisão de
Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Nos termos dos instrumentos da aquisição, foi
firmado o compromisso de que ele permanecerá à frente da operação do APC e passará a ser responsável
pela área de Anatomia Patologia e Imuno-histoquimica do Grupo Pardini.
Em 2020, o APC obteve uma receita bruta de cerca de R$ 9 milhões. O valor da operação foi de R$ 19,5
milhões.
2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da assembleia
Aquisição será submetida à ratificação em assembleia geral da Companhia em cumprimento do disposto
no artigo 256, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e a aprovação da
Aquisição conferirá aos acionistas da Companhia dissidentes o direito de recesso, nos termos do artigo 256,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a.

Informar nome e qualificação
APC – Laboratório de Anatomia Patologica e Cit. S/C LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ
sob o nº 58.795.022/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças,
nº 1.104, Conjunto 16, Pinheiros.

b.

Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
O capital social totalmente subscrito e integralizado do APC, nesta data, é de R$621.767,00 (seiscentos e
vinte e um mil, setecentos e sessenta e sete reais), dividido em 621.767 (seiscentos e vinte e um mil,
setecentos e sessenta e sete) quotas.
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c.

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
Os sócios vendedores das quotas do APC são: Roberto Falzoni e Daniel Lichtenberg Falzoni.
Os vendedores do APC não são partes relacionadas da Companhia.

d.

Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido, informar:

i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 3 (três)
anos
Não aplicável, tendo em vista que o APC não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados
de balcão organizado.

ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas, nos últimos
2 (dois) anos
Não aplicável, tendo em vista que o APC não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados
de balcão organizado.

iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 6
(seis) meses
Não aplicável, tendo em vista que o APC não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados
de balcão organizado.

iv.

Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias
Não aplicável, tendo em vista que o APC não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados
de balcão organizado.

v.

Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível
O APC possui o patrimônio líquido total, avaliado a preços de mercado, equivalente a R$800.000,00
(oitocentos mil reais).

vi.

Valor do lucro líquido anual dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente
O APC obteve prejuízo líquido de R$86.301,00 (oitenta e seis mil, trezentos e um reais) em 2019, e um lucro
líquido de R$186.635,00 (cento e oitenta e seis reais e seiscentos e trinta e cinco centavos) em 2020,
atualizados monetariamente conforme a variação do IPCA.
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4. Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Os vendedores das quotas da Adquirida são:
(i) ROBERTO FALZONI, brasileiro, divorciado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 7735408,
expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 010.887.608-05, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 1.104, Conjunto 16, Pinheiros; e
(ii) DANIEL LICHTENBERG FALZONI, brasileiro, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade n°
34853951, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 385.648.188-50, domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 1.104, Conjunto 16, Pinheiros.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
A Companhia adquiriu, junto aos atuais sócios da adquirida, a totalidade de suas 621.767 (seiscentos e vinte
e um mil, setecentos e sessenta e sete) quotas.
c. Preço total
A aquisição do APC totalizou R$18.680.448,52 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Além disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajuste para cima ou para baixo por variação da dívida
líquida, conforme previsto no Contrato de Aquisição APC.
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
O preço a ser pago pela Companhia por quota da Adquirida é de, inicialmente, R$30,04 (trinta reais e quatro
centavos), sujeito aos ajustes indicados no item “c” acima.
e. Forma de pagamento
O Preço de Aquisição será pago em 4 (quatro) parcelas, a primeira à vista na data do fechamento (02 de
agosto de 2021), no valor de R$8.930.448,52 (oito milhões, novecentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta
e oito reais e cinquenta e dois centavos), a segunda em 12 meses após a data de fechamento, no valor de
R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais), a terceira em 24 meses após a data de
fechamento, no valor de R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e a quarta em 60
meses após a data de fechamento, no valor de R$3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil
reais), Além disso, o preço de aquisição poderá ser objeto de ajusta para cima ou para baixo por variação da
dívida líquida e/ou capital de giro, conforme previsto no Contrato de Aquisição APC.
Do valor devido na primeira parcela, a quantia de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) será
depositadas em uma conta garantia (escrow), sendo que este valor ficará retido para eventuais pagamentos

149

de indenização devida pelos vendedores à Companhia. A retenção de tais valores ocorrerá pelo prazo de 72
(setenta e dois) meses, contados da data de fechamento da aquisição.
f.

Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeita o negócio
Não aplicável.

g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Os vendedores prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações: constituição e poderes para a
celebração do negócio; inexistência de violação à lei ou a contrato com a celebração do negócio;
recebimento de todos os consentimentos necessários à realização da alienação; validade, legalidade e efeito
vinculante da alienação; plena existência de liberdade para negociar os termos do negócio; inexistência de
violação a acordos de sócios; regularidade dos documentos societários, e demonstrações financeiras;
correta integralização do capital social; existência e correto preenchimento dos livros fiscais e contábeis da
Adquirida; exatidão das demonstrações financeiras da Adquirida; inexistência de medidas para liquidação,
recuperação judicial ou falência da Adquirida; inexistência de participação societária detida pela adquirida;
inexistência de passivos ocultos; regular e livre posse dos ativos da sociedade; autonomia da sociedade na
condução de seus negócios; inexistência de transações entre a adquirida e suas partes relacionadas não
divulgadas à Companhia; ausência de imóveis de propriedade e regularidade do imóvel alugado pela
Companhia; cumprimento das leis ambientais aplicáveis; correta descrição da propriedade intelectual da
adquirida; condução dos negócios desde a data das demonstrações financeiras sem eventos extraordinários;
validade e legalidade dos contratos dos quais a adquirida é parte, sem adimplemento e inexistência de
obrigação que conflita com a aquisição; inexistência de comissões e corretagem devidas em razão da
alienação; regularidade da operação perante os clientes; cumprimento da obrigações perante o consumidor;
exatidão do estoque informado da sociedade; não comercialização de produtos controlados; regularidade e
inexistência de eventos extraordinários junto a fornecedores; a titularidade dos ativos descritos em suas
demonstrações financeiras; validade das licenças e alvarás; inexistência de procurações com poderes gerais,
ou especiais, outorgadas pela Adquirida; exatidão da lista de contas bancárias informadas; inexistência de
passivos judiciais ou administrativos que possa afetar os ativos, as quotas da sociedade ou a transação, bem
como a regularidade dos provisionamentos; inexistência de protestos; exatidão da lista de seguros
informada à Companhia, bem como a regularidade das apólices contratadas; inexistência de acordos para
indenização, celerados fora do curso normal da sociedade; cumprimento de legislação trabalhista e
previdenciária; inexistência de acidentes de trabalho, greves e paralisações; cumprimento de obrigações
fiscais; prestação de serviços em conformidade com requisitos legais de segurança, qualidade e
especificações técnicas; não obrigatoriedade de submissão da Aquisição Conselho Administrativo de Defesa
Econômica; inexistência qualquer descumprimento da legislação anticorrupção pela adquirida e/ou os
vendedores; inexistência de qualquer descumprimento pela adquirida, ou processo em trâmite perante a
adquirida, relacionado à lavagem de dinheiro; e ausência de violação dos sistemas de informação e de
proteção de dados pessoais.
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h. Regras sobre indenização dos compradores
Os vendedores se obrigaram a indenizar e isentar a Companhia por danos decorrentes da violação de
declarações ou garantias, ou do não cumprimento de obrigações estipuladas no Contrato de Aquisição APC,
bem como por qualquer contingência (incluindo quaisquer reclamações, ações e/ou processos de quaisquer
terceiros), passivo, obrigação e/ou responsabilidade da Adquirida de qualquer espécie ou natureza, tais
como – porém sem se limitar a – aqueles de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental ou
civil, que venha ser reclamada da Adquirida e que esteja ou não devidamente registrado em suas
demonstrações financeiras, nos livros e assentamentos contábeis da Adquirida ou mencionada no Contrato
de Aquisição APC, decorrentes de atos praticados pela Adquirida e seus sócios até a data de fechamento.
As obrigações de indenizar estão sujeitas às seguintes regras:


Para matérias de (i) fraude, ou relacionadas à legislação anticorrupção; (ii) decorrentes de erros, falsidade
ou inexatidão de declarações do contrato de compra e venda; ou (iii) decorrentes de erros médicos
alegados por terceiros, a obrigação de indenização irá vigorar até o esgotamento do prazo prescricional ou
decadencial aplicável a tais ilícitos. Nestas hipóteses, não haverá valor máximo para a indenização;



Para matérias tributárias e previdenciárias, o prazo de indenização será de 6 (seis) anos, contados da data
e fechamento. Para as demais matérias será de 5 (cinco) anos. Nestas hipóteses, o montante de indenização
será limitado ao preço de aquisição.
A obrigação de indenizar somente será aplicável quando a soma dos valores devidos superar o montante
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

i.

Aprovações governamentais necessárias
Não aplicável.

j.

Garantias outorgadas
Em garantia à obrigação de indenizar dos Vendedores, será constituída a conta garantia (Escrow),
mencionada no item “e” acima. Além disso, o vendedor Roberto Falzoni prometeu alienar fiduciariamente
em garantia à Companhia 2 (dois) imóveis, no valor de R$ 1.562.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta
e dois reais) e R$ 1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis reais), situados na cidade de São
Paulo/SP, como garantia às suas obrigações de indenização previstas no Contrato de Aquisição APC.

5. Descrever o propósito do negócio
A aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de crescimento orgânico e por meio de aquisições,
focado em empresas que acrescentem know-how ao Grupo Pardini, permitindo a Companhia ampliar o seu
portfólio de exames com alto grau de especialização disponíveis ao canal de coleta Lab-to-Lab.

151

6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos dos negócios
A aquisição do laboratório APC reforça a estratégia do Grupo Pardini em oferecer exames oncológicos de
alta complexidade médica que suportam o diagnóstico de câncer e a decisão médica, viabilizando
precocemente o tratamento específico de neoplasias dos pacientes com câncer. Trata-se também da
incorporação ao Grupo Pardini de mais um Núcleo Técnico de Alta especialização em Imuno-histoquímica e
hibridização “in situ” na cidade de São Paulo. Em paralelo, para os clientes do APC, a incorporação ampliará
a oferta de exames moleculares e a diminuição do prazo, fortalecendo a linha de cuidado Oncológica. A
aquisição também é relevante para ampliar e fortalecer outro projeto estratégico de acesso à Anatomia
Patológica: a Rede Astro, plataforma virtual inédita que conecta médicos patologistas de todo o Brasil,
agregando ainda mais acesso, intercâmbio e garantindo ao paciente acesso diagnóstico especializado em
todo o território nacional.
Os custos do negócio são os valores pagos aos atuais sócios da adquirida pela aquisição e o risco seria o de
insucesso na condução das operações da adquirida, ou de insucesso no alinhamento de processos de
sinergia entre a Companhia e a adquirida.
7. Informas quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado
Custos com assessoria jurídica, contratação de empresa de auditoria e despesas incorridas na diligência
legal.
8. Descrever as fontes de recursos para o negócio
Recursos próprios, disponíveis no caixa da Companhia.
9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido
Os planos dos administradores para a adquirida são: (i) promover o aperfeiçoamento da gestão
administrativa e financeira do APC, melhorando seus resultados; (ii) fortalecer a atuação da empresa em
exames especializados ligados à Medicina de Precisão, expandindo seu portfólio de exames aos clientes do
canal de coleta Lab-to-Lab.
10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio
Em vista dos benefícios que a aquisição de controle do APC pode propiciar à Companhia, como a integração
de forças e know-how das duas empresas e os ganhos financeiros em sinergias operacionais, bem como na
continuidade à implementação da estratégia do Grupo Pardini de crescimento orgânico através de
aquisições, o Conselho de Administração recomenda que os acionistas, após a leitura e exame dos
documentos colocados à sua disposição, deliberem pela ratificação do negócio.
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11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a.

Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
Não aplicável.

b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Não aplicável.
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
Não aplicável.
13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por terceiros,
que subsidiariam a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação da aquisição encontra-se no Anexo III desta Proposta da Administração.
14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a. Informar o nome
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70.
b. Descrever sua capacitação
A Apsis é uma empresa com 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados a assessoria
contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é
regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, estando habilitada para o
desenvolvimento dos serviços contratados.
c. Descrever como foram selecionados
Avaliação da capacitação técnica, vis a vis os custos apresentados para a prestação dos serviços.
15. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto
A Apsis Consultoria Empresarial Ltda. não é parte relacionada à Companhia

153

Anexo V – Informações Indicadas no Anexo 20 da ICVM 481/09 com Relação à
Aquisição ao Direito de Recesso Decorrente da Aquisição do APC – Laboratório de
Anatomia Patológica e Citologia Ltda.
1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico
A aquisição do APC – Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda. (“APC”) configura hipótese de
direito de recesso prevista no artigo 256, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso
Farão jus ao direito de retirada os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data
da divulgação do Fato Relevante que divulgou a aquisição (02 de agosto de 2021), inclusive (“Data de
Corte”). Os acionistas titulares de ações ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão
reembolsados pelo número de ações que possuírem no momento de exercício do direito de recesso, até
no máximo o número de ações de que eram titulares na Data de Corte. As ações de emissão da Companhia
adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito de recesso.
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como da data da
comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso
O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a fim de deliberar acerca da
aquisição será divulgado e arquivado na CVM no dia 22 de outubro de 2021 e será publicado nas edições
dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2021 nos jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal
“Estado de Minas”. A aquisição foi divulgada através do Fato Relevante publicado pela Companhia em 02
de agosto de 2021.
4. Informar o prazo para o 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 direito de recesso poderá ser exercido, nos termos do artigo 137, IV, da Lei das Sociedades por Ações,
em até 30 (trinta) dias contados da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que
aprovar a Aquisição.
5. Informar o valor do reembolso por ação, caso não seja possível determiná-lo previamente, a estimativa
da administração acerca desse valor
O valor de reembolso das ações objeto do exercício do direito de recesso será de R$5,74 (cinco reais e
setenta e quatro centavos) por ação.
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso
Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do
exercício do direito de recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação.
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Com base nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, as quais já foram divulgadas pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2021, o valor de patrimônio líquido por ação
é de R$5,74 (cinco reais e setenta e quatro centavos).
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial
Considerando que a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar as Aquisições irá ocorrer
mais de 60 (sessenta) dias depois da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou o
último balanço, ocorrida em 28 de abril de 2021, será facultado aos acionistas dissidentes requerer
levantamento de balanço especial, nos termos do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A solicitação de levantamento de balanço especial deverá ser realizada através do envio de carta enviada
a sede da Companhia, direcionada ao departo de relações com investidores, acompanhada: (a) do
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou
em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, (b) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente, datado de até dois dias úteis antes da realização da AGE; e (c)
na hipótese de representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido outorgado
em conformidade com as disposições do §1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) apresentar
firmas reconhecidas. O acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá
encaminhar cópia dos documentos que comprovem sua identidade: (a) documento de identificação com
foto, para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação
com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c) cópia autenticada do último
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação
com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento. No caso das pessoas jurídicas
estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação deverá passar por processo de
notarização e consularização. Documentos redigidos em outras línguas, nos termos do Decreto-Lei n.º
4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão aceitos mediante apresentação de tradução
juramentada.
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou empresas
especializadas recomendadas pela administração
Não aplicável.
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9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades controladora e
controlada ou sob controle comum
a. 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.
b. 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 (a) acima
Não aplicável.
c. 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
Nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária datada de 28 de abril de 2021, o valor
patrimonial por ação do balanço aprovado naquela data é de R$5,74 (cinco reais e setenta 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:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
Ano de 2021 (01/01/2021 a 21/10/2021)
Mínima: R$17,86 (dezessete reais e oitenta e seis centavos)
Média: R$21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos)
Máxima: R$26,39 (vinte e seis reais e trinta e nove centavos)
Ano de 2020 (01/01/2020 a 31/12/2020)
Mínima: R$14,91 (catorze reais e noventa e um centavos)
Média: R$23,69 (vinte e três reais e sessenta e nove centavos)
Máxima: R$32,86 (trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)
Ano de 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)
Mínima: R$16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos)
Média: R$21,27 (vinte e um reais e vinte e sete centavos)
Máxima: R$27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)
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ii. Cotação mínima, média e máxima de trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
01/10/2021 a 21/10/2021
Mínima: R$20,81 (vinte reais e oitenta e um centavos)
Média: R$21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos)
Máxima: R$23,10 (vinte e três reais e dez centavos)
01/07/2021 a 30/09/2021
Mínima: R$18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
Média: R$21,87 (vinte e um reais e oitenta e sete centavos)
Máxima: R$26,39 (vinte e seis reais e trinta e nove centavos)
01/04/2021 a 30/06/2021
Mínima: R$18,29 (dezoito reais e vinte e nove centavos)
Média: R$20,70 (vinte reais e setenta centavos)
Máxima: R$22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)
01/01/2021 a 31/03/2021
Mínima: R$17,86 (dezessete reais e oitenta e seis centavos)
Média: R$21,03 (vinte e um reais e três centavos)
Máxima: R$23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos)
01/10/2020 a 31/12/2020
Mínima: R$20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos)
Média: R$22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos)
Máxima: R$24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos)
01/07/2020 a 30/09/2020
Mínima: R$21,22 (vinte e um reais e vinte e dois centavos)
Média: R$25,08 (vinte e cinco reais e oito centavos)
Máxima: R$30,15 (trinta reais e quinze centavos)
01/04/2020 a 30/06/2020
Mínima: R$15,22 (quinze reais e vinte e dois centavos)
Média: R$19,74 (dezenove reais e setenta e quatro centavos)
Máxima: R$24,37 (vinte e quatro reais e trinta e sete centavos)
01/01/2020 a 31/03/2020
Mínima: R$14,91 (catorze reais e noventa e um centavos)
Média: R$27,21 (vinte e sete reais e vinte e um centavos)
Máxima: R$32,86 (trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)
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iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
Outubro - 01/10/2021 a 21/10/2021
Mínima: R$20,81 (vinte reais e oitenta e um centavos)
Média: R$21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos)
Máxima: R$23,10 (vinte e três reais e dez centavos)
Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021
Mínima: R$21,67 (vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
Média: R$23,78 (vinte e três reais e setenta e oito centavos)
Máxima: R$26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos)
Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021
Mínima: R$18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
Média: R$21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos)
Máxima: R$26,39 (vinte e seis reais e trinta e nove centavos)
Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
Mínima: R$19,42 (dezenove reais e quarenta e dois centavos)
Média: R$20,46 (vinte reais e quarenta e seis centavos)
Máxima: R$21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos)
Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021
Mínima: R$20,87 (vinte reais e oitenta e sete centavos)
Média: R$21,79 (vinte e um reais e setenta e nove centavos)
Máxima: R$22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)
Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021
Mínima: R$18,29 (dezoito reais e vinte e nove centavos)
Média: R$19,94 (dezenove reais e noventa e quatro centavos)
Máxima: R$21,64 (vinte e um reais e sessenta e quatro centavos)
Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021
Mínima: R$18,81 (dezoito reais e oitenta e um centavos)
Média: R$20,34 (vinte reais e trinta e quatro centavos)
Máxima: R$21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos)
iv. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias
R$22,19 (vinte e dois reais e dezenove centavos), considerando as cotações de fechamento entre os dias
23 de julho de 2021 e o dia 21 de outubro de 2021, inclusive.
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Anexo VI (A) – Relatório de Origens e Justificativa
A Administração do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) coloca à disposição dos acionistas da
Companhia o presente Relatório de Origem e Justificativa relativo à proposta de alteração do Estatuto Social da
Companhia para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de novembro de 2021,
em conformidade com o Artigo 11, inciso II da ICVM 481/09.
Conforme artigo 13, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar alterações ao
Estatuto Social da Companhia, o que inclui sua consolidação.
(i) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social
A proposta de alteração do artigo 1º do Estatuto Social tem como objetivo refletir a nova razão social da
Companhia.
A Administração esclarece que não há efeitos econômicos decorrentes das alterações apresentadas.
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Anexo VI (B) – Alterações Estatutárias
Versão Proposta
(cópia marcada em relação à versão anterior)

Justificativas

Artigo 1:
O Instituto Hermes Pardini S/A Grupo
Pardini S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, de
capital aberto, regida pelo presente Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis.

A proposta de alteração do artigo 1º do Estatuto
Social tem como objetivo refletir a nova razão social
da Companhia.
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Anexo VII – Proposta de Estatuto Social Consolidado
Estatuto Social Consolidado
ESTATUTO SOCIAL
DO GRUPO PARDINI S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1°:
O Grupo Pardini S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital aberto, regida pelo presente
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º:
Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Parágrafo 2º:
As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições deste
Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto
Social.
Parágrafo 3º:
A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no Regulamento
para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à
retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos nos Mercados Organizados administrados pela
B3.
Artigo 2º:
A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, podendo, por
deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer
parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º:
O objeto social da Companhia é a prestação de serviços médicos e odontológicos, laboratoriais de
pesquisas, análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, em todas as suas modalidades, tais
como: Citologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Radiologia, Mamografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia,
Tomografia Computadorizada e demais estudos e diagnósticos por imagens (com e sem o uso de radiação ionizante),
serviços de diagnóstico por registro gráfico (ECG, EEG e outros exames análogos), Medicina Veterinária, Genética Humana,
Banco de Sangue e serviços de Hemoterapia, Criopreservação de sangue, tecidos, órgãos e materiais biológicos de
qualquer espécie, terapia celular, atividades de reprodução humana assistida, vacinação e imunização humana; bem como
assessoria, consultoria e treinamento na área da saúde, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e
humanas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades profissionais, científicas e técnicas.
Artigo 4º:

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º:
O capital social da Companhia é de R$425.457.144,97 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos
e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 130.978.595 (cento e trinta milhões, novecentas e setenta e oito mil, quinhentas e noventa e cinco) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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Parágrafo 1º:
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de
acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do acionista junto à
instituição depositária.
Parágrafo 2º:
As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Artigo 6º:
Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá ser
aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).

Parágrafo 1º:
O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma e prazo de
integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição no País e/ou no exterior.
Parágrafo 2º:
A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito de preferência
ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), de ações, 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.
Artigo 7º:
As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares,
perante instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo Único: Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de transferência da
propriedade das ações escriturais, poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária,
conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º:

Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 9º:
Observado o disposto no presente e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão direito de
preferência para, na proporção de suas participações acionárias, subscrever ações e valores mobiliários conversíveis em
ações emitidos pela Companhia.
Artigo 10º:
A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim ou na chamada
requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso em mora, de acordo com os artigos
106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se o subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido
monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado (“IGP-M”) divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de
12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em
atraso, devidamente atualizada.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 11:
As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei; e (b)
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as disposições do presente Estatuto
Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo Único: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente
convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única.
Artigo 12:
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de acionistas
serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente, com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedência em primeira convocação, e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação.
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Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, será
considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1º:
Ressalvadas as exceções previstas na lei, as Assembleias Gerais somente se instalarão e
validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4
(um quarto) do total das ações representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número,
sendo que para as deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 2º:
Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia por procurador
constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3º:
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral
munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista, referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades
por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha
deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 4º:
As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário, dentre os presentes. Na
ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida por pessoa eleita pelos
acionistas presentes.
Parágrafo 5º:
O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo de acionistas, usufruto
e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às exigências legais específicas e às comprovações
estabelecidas em lei.
Parágrafo 6º:
Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos na forma dos
Artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 7º:
O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos bens com que
concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 8º:
Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão certidões ou cópias autênticas para os
fins legais.
Artigo 13:
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar
sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações, e, ainda:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos
membros do Conselho Fiscal, se instalado;
reformar o Estatuto Social;
deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a Companhia seja
parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do
exercício e a distribuição de dividendos;
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
aprovar a saída do Novo Mercado da B3;
aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das
ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou
saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI deste Estatuto Social;

163

(xii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 14:
A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, na forma
da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º:
A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida
no Artigo 37 deste Estatuto Social, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 2º:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir à Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.
Parágrafo 3º:
Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4º:
A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os administradores
e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente.
Parágrafo 5º:
Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da administração como
condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São considerados presentes os membros do órgão
da administração que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo
órgão, por voto escrito antecipado e por voto escrito transmitido por fax, e-mail ou por qualquer outro meio de
comunicação, neste caso, até o encerramento da respectiva reunião.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15:
O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros efetivos e até 5 (cinco) membros
suplentes, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º:
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser
Conselheiros Independentes, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como
conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades previstas no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das
Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo 2º:
Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar
um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente
superior.
Parágrafo 3º:
Conforme definição constante do Regulamento do Novo Mercado, Conselheiro Independente
caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser
Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3
(três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou Diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia;
(iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em magnitude
que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que
esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii)
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não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de Conselheiro (proventos em
dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
Parágrafo 4º:
O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. O Presidente não
terá direito a voto de desempate ou qualquer outro poder ou autoridade a mais do que os conferidos aos outros
Conselheiros.
Parágrafo 5º:
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 6º:
Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de qualquer membro do
Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração remanescentes deverão nomear
substituto, observadas as disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, que servirá até a
primeira Assembleia Geral da Companhia, a qual deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias contados da
data da vacância ou impedimento do cargo. Caso o substituto seja confirmado pela respectiva Assembleia Geral,
este completará o mandato do Conselheiro substituído.
Artigo 16:
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 4 (quatro) vezes ao ano, e,
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim o exigirem. O Presidente do Conselho presidirá
as reuniões do Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser Conselheiro) para
atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de Administração presentes decidirá quem presidirá
a reunião caso o Presidente do Conselho estiver ausente e qual Conselheiro atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 1º:
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante notificação escrita
enviada por correio, fax ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao endereço previamente indicado por cada
Conselheiro para esse propósito. A notificação de convocação conterá informações sobre o local, data, horário e
ordem do dia da reunião, e será enviada com todos os documentos que serão objeto de deliberação. A primeira
notificação de convocação será enviada com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião,
e, caso a reunião não seja realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois)
dias úteis de antecedência da nova data da reunião. Em qualquer caso, será considerada validamente instalada a
reunião do Conselho de Administração em que estiverem presentes todos os membros, independente de
convocação.
Parágrafo 2º:
As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas com a
presença da totalidade de seus membros, em primeira convocação, ou com a presença da maioria de seus membros,
em segunda convocação.
Parágrafo 3º:
Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de
videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar. Os Conselheiros que não puderem participar da
reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados na reunião por seu suplente ou por outro
Conselheiro, desde que indique por escrito outro Conselheiro para substituí-lo, ou enviar seu voto por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião antes da sua instalação ou até seu
encerramento, via fax, carta registrada, e-mail ou carta entregue em mãos.
Parágrafo 4º:
Os membros do Conselho de Administração também poderão consentir em dispensar a reunião
e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais matérias já foram suficientemente
debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os Conselheiros celebrem documento por escrito
formalizando tal consentimento.
Parágrafo 5º:
Não obstante as formalidades acima, serão consideradas validamente instaladas todas as
reuniões do Conselho de Administração a que comparecerem todos os seus membros.
Parágrafo 6º:
Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros presentes,
devendo serem arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir
efeitos perante terceiros.
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Parágrafo 7º:
Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer informação
requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas, e, caso solicitados, deverão comparecer às
reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos.
Artigo 17:
Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações, e o disposto no parágrafo
1º do artigo 19 deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante voto da
maioria simples dos presentes à respectiva reunião, não se computando os votos em branco.
Artigo 18:
O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo Conselho de
Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em suas atribuições. Os membros de tais
comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês,
e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração, sendo atribuível remuneração apenas para
os membros externos.
Artigo 19:

Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições fixadas em lei:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;
fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social da Companhia;
convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei das Sociedades
por Ações;
manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades controladas e
coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão e transformação, (b) aquisição,
alienação e oneração de bens imóveis e (c) alteração de seus contratos sociais e regimentos internos;
indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;
estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia e de suas
controladas;
escolher e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades controladas pela
Companhia;
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da Companhia, exceto
se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social.
qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia;
a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, sociedade em conta de participação
ou empreendimento similar;
a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relativas;
qualquer acordo em ação judicial ou procedimento arbitral envolvendo valor igual ou superior ao
montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual;
uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a assunção de dívidas e/ou a
celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior ao montante definido pelo
Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, seja em uma única operação ou em uma
série de operações relacionadas;
investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja igual ou superior
ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual;
a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de dívidas e contratos
financeiros, os quais são regidos pelo disposto no item (xiv) acima) não previsto no orçamento anual e
não relacionado à manutenção do giro normal das atividades mercantis da Companhia que represente
obrigação em valor igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua
primeira reunião anual, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista no orçamento
anual e que envolva valor igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em
sua primeira reunião anual, seja em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo valor seja igual ou
superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, em uma
única operação ou em uma série de operações relacionadas;
a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em favor de
terceiros;
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(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)
(xxiv)

a prática de qualquer dos atos mencionados nos itens (x) a (xviii) acima pelas sociedades controladas
pela Companhia;
a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros títulos e
valores mobiliários não conversíveis em ações;
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, e que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
dos acionistas, inclusive com relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (iii) alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; e (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM;
o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto Social; e
aprovar a aquisição, pela Companhia, das próprias ações para permanência em tesouraria e posterior
alienação ou cancelamento, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.

Parágrafo 1º: Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas partes relacionadas
deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, incluindo obrigatoriamente ao
menos um Conselheiro Independente.
Parágrafo 2º: Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo 19, prevalecerá a competência da Assembleia Geral
na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração.
Parágrafo 3º: O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração, nas matérias previstas
no caput do Artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em especial, nas deliberações a respeito do
exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas controladas e coligadas, deverá observar as
disposições previstas em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20:
A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não,
residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor
Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Executivo Administrativo e Financeiro, um Diretor VicePresidente Comercial e de Marketing, um Diretor Executivo de Operações; um Diretor Executivo de Negócios PSC; um
Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab e um Diretor Executivo de TI e Digital, eleitos para um mandato unificado de 2
(dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º: Compete ao Diretor Presidente: a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação e
presidência das reuniões da Diretoria Executiva e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo
de tomada de decisão; a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com terceiros, em
juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que prestem depoimentos em nome da
Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da
Companhia e pela proteção de seu nome; a organização e supervisão das políticas e diretrizes de Recursos
Humanos; a supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e
das deliberações tomadas em Assembleia Geral, e zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º: Compete ao Diretor de Relações com Investidores: responsabilizar-se pela prestação de informações
ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como
às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas
instituições; representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais entidades do mercado de
capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3, além de
outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.
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Parágrafo 3º: Compete ao Diretor Executivo Administrativo e Financeiro: administrar, gerir e controlar a área
administrativa e financeira, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, a organização e
supervisão geral das atividades das áreas de Finanças, Controladoria, Auditoria, Contabilidade, Jurídico,
Patrimonial; prover os recursos financeiros necessários à expansão da Companhia, conforme Orçamento Anual,
conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços correlatos.
Parágrafo 4º: Compete ao Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing: responder pelos resultados das
unidades estratégicas de negócio Medicina Personalizada e Toxicológicos, responsabilizando-se pelos resultados
acordados junto ao Conselho de Administração, além de definir diretrizes e responder pela estratégia Comercial,
Marketing e Inteligência de Mercado da Companhia. Tem como principais atribuições, além daquelas cometidas
por lei, desenvolver e implementar a estratégia comercial e de marketing e junto aos negócios e às autogestões,
operadoras de planos de saúde (seguros saúde, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo) e afins;
organizar e supervisionar as áreas de Criopreservação; promover pesquisas de mercado; definir os preços dos
serviços, encargos e prazos de pagamento, em razão das condições de mercado e dos custos; definir premissas e a
política de relacionamento com os clientes.
Parágrafo 5º: Compete ao Diretor Executivo de Operações: administrar, dirigir e controlar os processos técnicos
analíticos das áreas produtivas da Companhia e das áreas de Supply Chain, Almoxarifado, Qualidade e Alimentação
do Grupo, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, a responsabilidade pela produção
de análises clínicas, a garantia do cumprimento das normas regulamentares; os serviços de assessoria científica e
pesquisas em análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, da regularidade dos
procedimentos técnicos e rotinas estabelecidas e das políticas de qualidade e certificações inerentes ao negócio,
apresentando e discutindo soluções para problemas e irregularidades, a fim de subsidiar e implementar ações na
busca da melhoria contínua dos processos; assegurar o trabalho em acordo com as normas relativas à segurança
do trabalho, cumprindo a legislação vigente e regulamentos internos; responder pelo abastecimento de
suprimentos na companhia, produtos e serviços, obtendo os melhores resultados nas negociações, quanto a preço,
qualidade e prazo, suprindo as necessidades operacionais, de forma a não ocorrer descontinuidade da operação
por falta de produtos e ou serviços.
Parágrafo 6°: Compete ao Diretor Executivo de Negócios PSC: administrar, dirigir e controlar a unidade estratégica
de negócio PSC, incluindo Imagem e Vacinas, responsabilizando-se pelos resultados acordados junto ao Conselho
de Administração; organizar e supervisionar as áreas de Manutenção Patrimonial, Segurança e Transportes; além
de assegurar a integração das áreas administrativas e de atendimento das empresas controladas com os padrões
corporativos da Companhia. É o responsável principal pela gestão dos recursos, execução e resultados das
empresas controladas. Tem como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, definir as diretrizes e
políticas, em acordo com as premissas comerciais e orçamentárias, para a sua área de atuação, propondo metas,
táticas e ações específicas para o cumprimento dos objetivos, estabelecendo modelos replicáveis de atendimento;
gestão e controle da central de relacionamento com os clientes.
Parágrafo 7°: Compete ao Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab: administrar, dirigir e controlar as Unidades
Estratégicas de Negócios – Lab to Lab e hospitais; e a Logística, responsabilizando-se pelos resultados acordados
com o Conselho de Administração, além de definir e implementar diretrizes referentes às atividades Logísticas.
Definir e desdobrar a projeção anual de vendas, além das responsabilidades legais inerentes ao cargo; definir
objetivos específicos das áreas de Customer Service, Planejamento Lab to Lab e gerir a Distribuidora do Grupo
Pardini. Participar e validar o plano anual de vendas, propondo metas estratégicas e táticas e ações específicas
para o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Manter ativo o relacionamento com clientes Lab to Lab, a fim de
identificar oportunidades de ampliação e/ou evolução de produtos e serviços prestados, visando melhorar
continuamente a experiência dos clientes.
Parágrafo 8°: Compete ao Diretor Executivo de TI e Digital: Desenvolver e executar estratégia de TI que faça uso
de tecnologias emergentes em alinhamento com as necessidades de negócio; desenvolver evoluções contínuas
em Governança de Dados, Analytics, Inteligência Artificial e seus modelos preditivos para atender os objetivos
traçados pelo Conselho de Administração; conduzir programas e projetos de inovação tecnológica e experiência
digital com os clientes, facilitando o uso de produtos e serviços oferecidos pela Companhia, além de dar diretrizes
e definir a estratégia e política de Inovação e Transformação Digital da Companhia; promover a digitalização do
negócio, partindo do conceito do cliente ao centro de todo o negócio e utilizando-se dos pilares de: Inovacão,
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Desenvolvimentos Ágeis, Experiência do Cliente e promoção de uma cultura direcionada a dados dentro da
Companhia; desenvolver plataformas digitais com foco em eficiência, diferenciação competitiva e novas receitas;
promover evoluções contínuas nos sistemas corporativos e a gestão de riscos, garantindo a continuidade da
operação de Data Center, Infra-estrutura, Segurança da informação e Proteção de dados (LGPD); liderar a
implementação de padrões da indústria e metodologias de desenvolvimento, incluindo Agile e DevOps, para
aumentar a capacidade de resposta a concorrência e ao crescimento do negócio
Parágrafo 9º: Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 10º: O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser cumulado por outro Diretor da
Companhia.
Parágrafo 11º: Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos seus respectivos
substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido preenchidas, ou cujo titular esteja impedido ou
ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a designação do respectivo diretor.
Artigo 21:
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente ou,
na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido.
Parágrafo 1º:
As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as respectivas
convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Parágrafo 2º:
As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião, ordem do dia e
os documentos necessários para a formação da convicção do Diretor. As convocações deverão ser encaminhadas
com antecedência mínima de 3 (três) dias da data do evento, por carta, fax ou e-mail, todos com comprovação de
recebimento.
Parágrafo 3º:
As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão com a presença da
maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.
Parágrafo 4º:
As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores presentes à
reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 22:
Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social, especialmente as
competências específicas constantes do Artigo 20:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

o exercício das atribuições que a lei e o presente Estatuto Social lhe conferem para assegurar o pleno e
regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e divisões de negócios;
apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação do Conselho de
Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia, de suas controladas e das
divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte, incluindo:
(a) a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas controladas e coligadas;
(b) a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser responsável pelo
acompanhamento de cada uma das suas divisões;
(c) o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;
(d) a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;
(e) a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios;
(f) a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de cada divisão de
negócios; e
(g) planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.
apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício social, à apreciação
do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e demais documentos pertinentes às
contas do exercício social, bem como proposta para destinação do lucro líquido, observadas as
imposições legais e o que dispõe o Capítulo V deste Estatuto Social;
a indicação para eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas da
Companhia;
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(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer localidade do País e do
exterior, quando as conveniências sociais o indicarem;
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;
transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações
de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias, assinando os respectivos termos e
contratos;
representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer terceiros,
incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais; e
cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de Administração da
Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

Artigo 23:
Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de Administração para
eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.
Artigo 24:
Observado o disposto neste Estatuto Social, qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou
obrigação para a Companhia deverá ser obrigatoriamente assinado, em conjunto, por:
(i)
(ii)
(iii)

2 (dois) Diretores;
1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com poderes específicos; ou
2 (dois) procuradores com poderes específicos.

Parágrafo 1º:
Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados por 2 (dois)
Diretores, em conjunto.
Parágrafo 2º:
Os instrumentos de mandato deverão ser sempre específicos para os atos a serem praticados
pelo mandatário, e, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais ou de defesa da Companhia em processos
de natureza administrativa, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano.
Artigo 25:
Não é permitido o uso da denominação social em documentos de favor e estranhos aos objetivos sociais,
tais como cartas de fiança, avais ou endossos a terceiros, salvo em benefício das controladas da Companhia no curso normal
de seus negócios.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 26:
A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, o qual não funcionará em caráter permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou
a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1º:
Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente qualificadas,
serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, e exercerão seu mandato até a primeira
Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.
Parágrafo 2º:

Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em Assembleia Geral.

Parágrafo 3º:
seu lugar.

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará

Parágrafo 4º:
Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que
mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia ("Concorrente"), estando
vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) for empregada, sócia, acionista ou membro de órgão da
administração, técnico, consultivo ou fiscal de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade sob
Controle comum com Concorrente; (ii) for cônjuge ou parente até segundo grau de sócio, acionista ou membro de
órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade
sob Controle comum com Concorrente.
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Artigo 27:
O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de
seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e votado por seus membros na
primeira reunião convocada após a sua instalação.
CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 28:
O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que
o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados de acordo com os prazos e demais
condições previstos na legislação aplicável.
Parágrafo Único: As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na forma da legislação
aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29:
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se
houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser
alocado na seguinte forma:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

5% (cinco por cento) serão destinados para a Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento)
do capital social;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de Reserva
para Contingências, nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do dividendo obrigatório
devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de
capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações;
no exercício social em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro
do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso
à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades
por Ações;
até 70% (setenta por cento), por proposta dos órgãos de administração, poderá ser destinada à
constituição da Reserva de Expansão, observado o disposto no Artigo 194 da Lei das Sociedades por
Ações.

Parágrafo 1°:
(i)
(ii)

(iii)
Artigo 30:

A Reserva de Expansão tem as seguintes características:

sua finalidade é assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital, expansão das
atividades sociais, realização de investimentos e aquisição de novos ativos;
será destinada à Reserva de Expansão, em cada exercício, até 70% do lucro líquido do exercício
imediatamente anterior, a depender dos recursos que, por recomendação do Conselho de
Administração, sejam necessários para atender às finalidades do item (i), estejam ou não
especificamente cobertos em orçamento de capital, estando tal alocação sujeita à expressa aprovação
dos acionistas reunidos em Assembleia Geral; e
o limite máximo da Reserva de Expansão é o valor do capital social subscrito da Companhia.
A Companhia poderá, por meio de deliberação de seu Conselho de Administração:

(i)

levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro
apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros, os quais poderão ser imputados ao valor do
dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais;

(ii)

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos intercalares,
desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante
das reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1°, da Lei das Sociedades por Ações, os quais poderão
ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais; e
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(iii)

creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais
poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos
legais.

Parágrafo Único: Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio que não forem
reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 31:
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar
OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições
e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Alienante.
Parágrafo 1º:
Para os fins deste Artigo 31, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
Parágrafo 2º:
Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à
Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.
Artigo 32:
A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA que
observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo 1º:

A OPA mencionada no Art. 32 deve observar os seguintes requisitos:

(i)

o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da Companhia, na
forma estabelecida na legislação societária; e

(ii)

acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou concordar
expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

Parágrafo 2º:
Para os fins deste artigo, consideram-se “ações em circulação” apenas as ações cujos titulares
concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão de OPA, na forma da
regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta para
cancelamento de registro.
Parágrafo 3º:

Atingido o quórum previsto no parágrafo 1º, item (ii) acima:

(i)

os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, observados os
procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela CVM aplicável a ofertas
públicas de aquisição de ações; e

(ii)

o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês,
contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo
pagamento, nos termos do edital e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no
máximo, 15 (quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.

Parágrafo 4º:
A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da OPA
mencionada neste Artigo 32 na hipótese de dispensa aprovada em assembleia geral pela maioria dos votos dos
acionistas titulares de ações em circulação presentes na assembleia geral.
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Parágrafo 5º:
A assembleia geral de que trata o parágrafo 4º acima deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em
circulação e, caso tal quórum não seja atingido em primeira convocação, referida assembleia geral poderá ser
instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações em
circulação.
Artigo 33:
A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado pela B3 depende da realização de OPA com
as mesmas características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado.
Artigo 34:
Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as
sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da assembleia
geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único: Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no
Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na assembleia geral que
deliberar sobre a referida reorganização deve dar anuência a essa estrutura.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 35:
O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer dos acionistas
não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 36:
A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, quando for o caso,
determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão atuar no período da liquidação,
fixando-lhes a remuneração.
CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 37:
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes, se
houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n.º
6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no presente Estatuto Social da
Companhia, 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, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 38:
A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede na forma do artigo 118 da Lei
das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração
abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos.
Artigo 39:
O presente Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste Estatuto
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações,
respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 40:
A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações previstas na
regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral e no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, em particular.
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