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LAUDO DE AVALIAÇÃO

KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo,
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 57.755.217/0001-29, registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o
nº 2SP014428/O-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no 2º Cartório
de Registro e Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo-SP, em
24 de setembro de 1987, e alterações posteriormente registradas no 2º Cartório de
Registro e Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP,
estando a última delas, datada de 21 de agosto de 2009, registrada em microfilme sob
o nº 101.590, em 30 de setembro de 2009, representada pelo seu sócio infra-assinado,
Sr. José Luiz Ribeiro Carvalho, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 10.732.162-2, inscrito no CPF sob o nº 007.769.948-32 e no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC
1SP141128/O-2, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP com escritório no
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela Diagnósticos da América S.A.
para proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2009,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o
resultado de seus trabalhos.
1 - Objetivo da avaliação
A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2009 do CEDIC Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., objetivando sua incorporação
pela controladora Diagnósticos da América S.A.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira
e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça.

KPMG Auditores Independentes is a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International, a Swiss cooperative.
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2 - Alcance dos trabalhos
O laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil está sendo emitido em conexão
com o exame de auditoria do balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de
2009, elaborado sob responsabilidade da administração da Companhia.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis aplicáveis no Brasil, e compreendeu, entre outros
procedimentos: (a) planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos,
o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia;
(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que dão
suporte aos valores apresentados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas
contábeis representativas adotadas pela administração da Companhia.
3 - Resultado da avaliação
Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor dos bens, dos direitos e
das obrigações que integram o patrimônio líquido contábil do CEDIC - Centro de
Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., conforme balanço patrimonial em 30 de
setembro de 2009, resumido no Anexo 1, é de R$ 4.353.931,34 (quatro milhões,
trezentos e cinqüenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro
centavos) representando 1.443.880 (um milhão, quatrocentas e quarenta e três mil,
oitocentas e oitenta) quotas e está registrado nos livros contábeis, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
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(b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores
da Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer
atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o
conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade das respectivas conclusões.

São Paulo, 27 de outubro de 2009
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

José Luiz Ribeiro Carvalho
Contador CRC 1SP141128/O-2
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Anexo 1 ao laudo de avaliação patrimonial do
CEDIC - Centro de Diagnósticos por Imagem
de Cuiabá Ltda.
Demonstrativo do balanço patrimonial
Data-base de 30 de setembro de 2009
R$
A - Ativo
Circulante
Caixa e bancos
Clientes
Estoques
Outros créditos

1.118.968,38
1.542.388,96
185.074,00
5.123,82
2.851.555,16

Não circulante
Realizável a longo prazo:
Parte relacionada
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível

602.916,59
39.957,00
10.671,84
3.827.746,55
20.143,69
4.501.435,67

Total do ativo

7.352.990,83
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R$
B - Passivo
Circulante
Fornecedores

276.050,39

Empréstimos e financiamentos

176.223,00

Salários e encargos

202.628,98

Provisão de férias e 13º salário

342.714,88

Imposto de renda e contribuição social

116.048,64

Impostos a pagar

82.155,03

Impostos parcelados

45.612,10

Outras contas a pagar

230.169,14
1.471.602,16

Não circulante
Empréstimos e financiamentos

567.760,83

Impostos parcelados

80.581,88

Partes relacionadas

824.757,85

Provisão para contingências

54.356,77
1.527.457,33

Total do passivo
C - Patrimônio líquido contábil em 30 de setembro de 2009 (A-B)

Daniel Vendramini da Silva
Contador TC - CRC 1SP125812/O-1

2.999.059,49
4.353.931,34

