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BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se re-
unirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 11:30 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 
2021; (ii) destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; (iii) 
eleição de Sr. Carlos André Hermesindo da Silva para o cargo de diretor sem designação especial da Companhia e ree-
leição dos atuais diretores sem designação especial da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025; e (iv) fi xação da remuneração anual e global da direto-
ria da Companhia. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Com-
panhia. São Paulo, 5 de abril de 2022. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor sem designação especial

Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
C.N.P.J. 61.339.917/0001-00

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 01 de Março 2022.

Passivo  2021/R$ 2020/R$

Circulante  2.819,01 13.459.279,38

Obrigações Tributarias  2.819,01 13.459.279,38

Não Circulante  174.042.984,96 179.943.109,88

Creditos de Pessoas Ligadas  140.753.940,85 146.654.065,77

Recebimento Antecipado  33.289.044,11 33.289.044,11

Patrimônio Liquido  4.068.280,09 7.050.844,90

Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00

(-)Prejuizos Acumulados  (3.146.383,91) (163.819,10)

Total do Passivo  178.114.084,06 200.453.234,16

Ativo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  161.337.220,54 199.916.761,16
Caixa e Equivalentes a Caixa  153.201.163,91 192.573.861,16
Arrendamentos a Receber  12.765,00 14.081,00
Imóveis a Venda  7.328.819,00 7.328.819,00
Tributos a Recuperar  794.472,63 -
Não Circulante  16.776.863,52 536.473,00
Títulos e Valores a Receber  16.596.398,18 356.007,66
Investimentos  180.020,17 180.020,17
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  178.114.084,06 200.453.234,16

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Reservas Prejuizos Total Patrimonio
  Social de Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2019  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)
Resultado do Exercicio  - - 44.137.411,62 44.137.411,62
Em 31/12/2020  7.214.664,00 - (163.819,10) 7.050.844,90
Resultado do Exercicio  - - (2.982.564,81) (2.982.564,81)
Em 31/12/2021  7.214.664,00 - (3.146.383,91) 4.068.280,09

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Bruta
Rec. Unidades Imobil. Vendidas  - 199.999.996,00
Arrendamentos  148.009,00 367.163,80
(-) Impostos s/Rec. Imobil. e Arrend.  (52.532,81) (7.313.401,39)
Receita Operacional Liquida  95.476,19 193.053.758,41
(-) Custo Ativ. Imobiliárias Vendidas  - (43.412.759,19)
Lucro Bruto  95.476,19 149.640.999,22
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  3.894.008,07 548.073,29
Impostos e Taxas  46.957,31 1.639.858,10
Despesas Financeiras  - 97.139.232,90
Lucro/Prejuízo Operacional  (3.845.489,19) 50.313.834,93
Resultado Financeiro  833.792,97 -
Outras Receitas  29.131,41 7.231,66
Lucro/Prej. antes dos Ef. Fiscais  (2.982.564,81) 50.321.066,59
Contribuição Social e I.R.  - 6.183.654,97
Lucro/Prej. Líquido do Exercício  (2.982.564,81) 44.137.411,62
Lucro Líquido por Ação   0,008497

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2021/R$ 2020/R$
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais
Lucro/Prej. Líquido do exercício  (2.982.564,81) 44.137.411,62
Ajuste por:
Perdas Estimadas Cred. 
 Liquid.Duvidosa  - 42.778.505,72
Lucro Liquido Ajustado  (2.982.564,81) 86.915.917,34
Redução (Aumento) das 
 contas do ativo
Arrendamentos a Receber  1.316,00 65.590,00
Imóveis a Venda  - 41.173.473,60
Depositos e Cauções  - 6.706.193,45
Tributos a Recuperar  (794.472,63) -
Outros Ativos  (16.240.390,52) (15.615,56)

  2021/R$ 2020/R$
Aumento (Redução) das 
 contas do passivo
Obrigações Tributarias  (13.456.460,37) 7.556.126,56
Fluxo de Caixa das ativ.operac.  (33.472.572,33) 142.401.685,39
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (5.900.124,92) 50.171.753,15
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (5.900.124,92) 50.171.753,15
Fluxo de caixa do exercício  (39.372.697,25) 192.573.438,54
Saldo no início do exercício  192.573.861,16 422,62
Saldo no final do exercício  153.201.163,91 192.573.861,16
Fluxo de caixa do exercício  (39.372.697,25) 192.573.438,54

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021

À Diretoria
 

Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leris n. 6404/76,11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários (R$9.976,19 em 2021 e R$192.573861,16 em 2020) 
e aplicações financeiras (R$153191187,72 em 2021 e em 2020 
R$0,00). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: 
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas 
(passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado 
pelo regime de competência. 5- Imobilizado, são demonstrados ao 
custo histórico de aquisição (R$54.233,24 em 2021 e 2020) menos 
o valor da depreciação e outras perdas (R$54.233,24 em 2021 e 
em 2020). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo 
método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O 
Capital Social é de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e 
representado pôr 5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 
7- O imposto de Renda e Contribuição Social são apurados com 
base no lucro real em 2021. 8- A entidade suspendeu definitivamente 
suas atividades industriais em Outubro de 1997.

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ n° 60.853.934/0001-06 - NIRE n° 35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/03/2022.
Data, Local e Hora: 22/03/2022, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Ca-
pital, às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença dos Acionistas:Totalidade dos acio-
nistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas a folha 50 do respectivo 
“livro de presença”. Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e votação do relatório da direto-
ria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2021;b) 
destinação do lucro Mesa Diretora: Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. Deliberações Por unanimidade: Foram aprovados os documentos do 
item “a” da ordem do dia, os quais já eram de conhecimento de todos, por terem sido publicados em 
22/03/2022 no D.O.E.S.P. e Jornal “Gazeta de S. Paulo” e internet “Gazeta de S. Paulo”. Quanto ao 
item “b” da ordem do dia, os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se em outra oportuni-
dade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2021. Na 
sequência o Sr. presidente ofereceu a palavra a quem dos presentes desejasse fazer uso. Como 
ninguém se manifestou declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se esta ata, que após lida 
e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) 
Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso; Augus-
to Ferreira Velloso Neto; Ricardo Machado Ferreira Velloso. A presente é cópia fiel lavrada em li-
vro próprio. Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso 
- Secretário. JUCESP n° 169.219/22-7 em 01/04/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021453-22.2019.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Victor Leandro Bento dos Reis, RG Nº 24.457.125-9- e CPF Nº 135.348.658-39, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Maria de Lourdes Lopes 
e outros, ajuizou-lhe ação Ordinária de Cobrança no valor de R$ 25.836,00 referente os alugueis 
vencidos e não pagos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 24/03/2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000172-68.2019.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Romilda Gonçalves de Souza Araújo, Brasileira, CPF 058. 086. 
438-30, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese ser credor do valor de R$ 4.642,25, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 44, da Quadra JK, do Loteamento 
Ninho Verde II–Eco Residence. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 17/02.2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018045-54.2011.8.26.0006 A MM. Juíza de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Ana Luiza Queiroz do 
Prado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Josefa Maria dos Santos Rezende - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Penhora realizada sobre o Imóvel objeto da Matrícula 7.325, 
do livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Avaré/SP, do qual foi nomeado depositário o Sr. 
Wilson Roberto Silva Rezende. Encontrando-se a coproprietária em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 03/02/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002813-31.2022.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dalva Ferreira, CPF Nº 952.531.308-53, que nos 
autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Sociedade Beneficente São Camilo - Santana, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.790,04, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 21/03/2022.  

Ativo Notas             2021             2020
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 10.613.911 10.757.753
Contas a Receber 4 10.364.442 10.380.837
Estoques 5 20.364.044 19.046.489
Tributos a Recuperar 6 6.390.020 6.264.049
Adiantamentos a Fornecedores 1.469.786 2.788.780
Créditos Diversos 7        542.652        364.867
Total do Ativo Circulante   49.744.855   49.602.775
Ativo não Circulante
Outros Créditos 232.762 215.910
Imobilizado Líquido 9 10.725.601 9.097.635
Intangível 9   44.684.988   44.983.709
Total do Ativo não Circulante   55.643.351   54.297.254

Total do Ativo 105.388.206 103.900.029

Passivo e Patrimônio Líquido Notas             2021             2020
Passivo Circulante
Fornecedores 10 4.569.742 2.832.593
Empréstimos e Financiamentos 11 3.290.379 3.372.454
Obrigações Trabalhistas 12 943.309 833.436
Obrigações Tributárias 13 1.886.179 1.110.701
Provisões Trabalhistas 14 2.605.297 2.660.589
Adiantamentos de Clientes 15 13.041.670 15.452.483
Outras Obrigações     1.807.619     1.492.519
Total do Passivo Circulante   28.144.195   27.754.775
Passivo não Circulante
Fornecedores 2.263 300.272
Empréstimos e Financiamentos 11 1.199.334 3.265
Débitos com Pessoas Ligadas 16 7.800.000 8.800.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 4.996.485 3.895.574
Provisão para Contingências 20 624.157 975.180
Tributos sobre o Lucro 21 14.190.845 14.118.926
Provisão Para Garantias                   -        521.002
Total do Passivo não Circulante   28.813.084   28.614.219
Patrimônio Líquido
Capital Social 17 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 606.400 606.400
Reserva de Incentivos Fiscais 18 13.769.195 12.868.982
Reserva de Lucros 19 4.233.876 3.925.713
Ajuste de Avaliação Patrimonial 26.789.456 27.097.940
Total do Patrimônio Líquido   48.430.927   47.531.035
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 105.388.206 103.900.029

Notas             2021             2020
Receita Bruta de Vendas 125.232.190   96.263.609
Impostos Incidentes e Devolução de Vendas  (16.523.660)  (13.190.907)
Receita Líquida de Vendas 108.708.530   83.072.702
Custo dos Produtos Vendidos  (83.902.355)  (66.722.024)
Lucro Bruto   24.806.175   16.350.678
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (15.526.607) (12.063.899)
Despesas Comerciais (2.159.108) (2.007.064)
Despesas Tributárias       (899.118)       (242.727)
Soma das Despesas Operacionais  (18.584.833)  (14.313.690)
Ebitda     6.221.342     2.036.988
Despesas com Depreciação (1.241.589) (852.562)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (78.845) (61.554)
Receitas Financeiras 1.529.094 1.056.997
Despesas Financeiras    (4.703.389)    (2.944.011)
Lucro (Prejuizo) Antes dos Tributos     1.726.613       (764.142)
Provisão Impostos correntes 21 (754.956) (1.201.178)
Provisão Impostos Diferidos 21        (71.444)        378.600
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício        900.213    (1.586.720)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social      Legal Patrimonial         Fiscais de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.032.000   606.400    27.577.516    12.868.982    5.188.047                       -    49.272.945          12.455.585
(-) Realização do Custo Atribuído - - (706.400) - - 706.400 - -
Impostos Diferidos s/ Realização do Custo Atribuido - - 226.824 - - (226.824) - -
Resultado do Exercício - - - - - (1.586.720) (1.586.720) (1.586.720)
Ajuste de Exercícios Anteriores                -              -                    -                    -                  -          (155.190)       (155.190)             (155.190)
Resultado Abrangente Total                -              -       (479.576)                    -                  -       (1.262.334)    (1.741.910)          (1.741.910)
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios                -              -                    -                    -                  -                       -                    -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 3.032.000   606.400    27.097.940    12.868.982    5.188.047       (1.262.334)    47.531.035          (1.741.910)
(-) Realização do Custo Atribuído - - (467.399) - - 467.399 - -
Impostos Diferidos s/ Realização do Custo Atribuido - - 158.915 - - (158.915) - -
Resultado do Exercício - - - - - 900.213 900.213 900.213
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 900.213 - (900.213) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - (954.171) 954.171 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores                -              -                    -                    -                  -                 (321)              (321)                    (321)
Resultado Abrangente Total                -              -       (308.484)        900.213     (954.171)        1.262.334        899.892               899.892
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios                -              -                    -                    -                  -                       -                    -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2021 3.032.000   606.400    26.789.456    13.769.195    4.233.876                       -    48.430.927               899.892

Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde sua funda-
ção, operando no segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no
comércio, na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direciona-
dos ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas operacio-
nais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na prestação
de serviços de assistência técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia
desde sua fundação possui alta concentração das vendas direcionada para clientes
do mercado público de transportes. Em 10 de fevereiro de 2014 através da Ata de
Reunião dos Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Socieda-
de Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas
Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e nos pronunciamentos, nas orientações e nas inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologa-
dos pelos órgãos reguladores. 2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as
seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis:
2.1. Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que
a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contá-
beis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos sujeitos a estas
estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para
créditos de liquidação duvidosa, obsolescência de estoques e para contingências. A
liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. 2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalentes de cai-
xa os saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez
imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplica-
ções financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria
“ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.3. Estoques: Foram ava-
liados pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos, com custo não superior
ao valor de mercado ou realização. 2.4. Tributos a Recuperar: Os valores retidos e
não compensados de exercícios anteriores encontram-se registrados pelo seu valor
original sem qualquer atualização. 2.5. Imobilizado Líquido: É registrado pelo cus-
to de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As deprecia-
ções são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na
Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade. 2.6.
Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ativo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futu-
ros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensura-
do com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo.
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido Os ativos e passivos são classificados
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.7.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: A provisão
para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída de
acordo com a legislação vigente. A contabilização destas provisões ocorreu no pas-
sivo circulante, já sendo considerada a compensação pelos valores retidos de im-
posto de renda na fonte sobre aplicações financeiras e das antecipações efetuadas
nos exercícios. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os cor-
respondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado
pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando
elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente de-
cretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 2.8 Mudança
nas Políticas Contábeis e Divulgações - Novos Pronunciamentos Contábeis:
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, corresponde ao IFRS 15 - Revenue from
Contracts with Customers. Essa norma apresentada na Resolução do Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC)
Técnica Geral (TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instru-
mentos Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma
apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48 entrou em vigor a
partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa norma, houve mudança no reco-
nhecimento da metodologia e cálculo de Provisões para Devedores Duvidosos
(PDD). Anteriormente era relacionado a créditos duvidosos e agora passa a ser rela-
cionado a um conceito mais amplo de ativos financeiros. Os ativos financeiros tam-
bém estarão relacionados a eventuais dificuldades relacionadas com sua recupera-
ção de crédito e o CPC 48 determinará a forma de mensuração e reconhecimentos
dessas questões. IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil.
Essa norma substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mer-
cantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos finan-
ceiros a partir de 1º de janeiro de 2019; exige o reconhecimento de um ativo (o direi-
to de usar o item arrendado) e de um passivo financeiro relativo aos pagamentos de
aluguéis futuros descontados a valor presente para praticamente todos os contratos
de arrendamento. Despesas com arrendamento operacional são substituídas por
despesas de depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacio-
nadas ao passivo de arrendamento. A empresa observou as mudanças trazidas e
procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente e CPC 48
Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de
Arrendamento Mercantil não há operações relevantes na sua aplicação no Balanço
Patrimonial de 31/12/2021.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa             2021             2020
Caixa 4.451 6.877
Bancos Conta Movimento 1.913.369 2.027.813
Aplicações Financeiras     8.696.091     8.723.063
Total   10.613.911   10.757.753
4. Contas a Receber             2021             2020
Clientes Nacionais 8.223.175 8.848.323
Clientes Estrangeiros 1.852.685 1.852.685
Variação Cambial 531.688 -
Outros Contas a Receber - 859
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos      (243.106)      (321.030)
Total   10.364.442   10.380.837
5. Estoques             2021             2020
Matéria Prima 15.708.033 14.250.508
Estoques em Terceiros 2.659.472 2.390.571
Mercadorias Importadas 1.742.554 1.596.104
Outros Estoques        253.985        809.306
Total   20.364.044   19.046.489
6. Tributos a Recuperar             2021             2020
PIS Retido a Recuperar 16.691 17.794
ICMS a Recuperar 632.957 531.969
IPI a Recuperar 1.195.473 993.380
COFINS Retida a Recuperar 77.036 82.205
CSLL Retida a Recuperar 360.922 464.013
Imposto Renda Retido na Fonte 625.625 1.342.644
Outros Impostos a Compensar 3.341.325 1.705.470
Saldo Negativo de CSLL 35.998 363.458
Saldo Negativo de IRPJ        103.993        763.116
Total     6.390.020     6.264.049
7. Credores Diversos             2021             2020
Créditos a Funcionários 122.992 172.825
Despesa do Exercício Seguinte 408.983 191.175
Outros Credores          10.677               867
Total        542.652        364.867
8. Investimentos
Provisão para Perdas             2021             2020
APB Prodata Colômbia (a)    (4.996.485)    (3.895.574)
Total    (4.996.485)    (3.895.574)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia             2021             2020
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (4.996.485) (3.895.574)
Provisão para Perdas nos Investimentos (4.996.485) (3.895.574)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (4.996.485) (3.895.574)

9. Imobilizado Líquido                                                           2021               2020
Vida útil Imobilizado Imobilizado

Descrição      Anos       Custo Depreciação        Líquido        Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.829.225 3.497.263 3.813.590
Instalações 10 12.069 3.654 8.415 9.622
Benf. Imóveis de Terceiros 10 88.392 67.345 21.047 29.886
Máquinas e Equipamentos 2 a 13 3.022.804 2.601.056 421.748 532.461
Móveis e Utensílios 10 1.509.939 677.769 832.170 894.826
Veículos 8 a 10 517.215 160.811 356.404 247.081
Equip. de Informática 1 a 11 7.783.145 4.977.710 2.805.435 1.143.710
Equip. em Poder Terceiros 5 14.430.196 11.647.077 2.783.119 2.426.459
Imobilizado 33.690.248 22.964.647 10.725.601 9.097.635
Intangível 1 a 6 57.256.097 12.571.109 44.684.988 44.983.709
Total 90.946.345 35.535.756 55.410.589 54.081.344
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27 e na Reso-
lução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao
Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade para Investimento, a empresa concluiu
as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada
para o cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expecta-
tiva de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a
estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhan-
tes e com base em avaliações realizadas por avaliadores independentes externos, conco-
mitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído e
concluiu também o levantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares
a empresa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por avalia-
dores independentes externos, utilizando como técnica valor presente de fluxos de caixa
futuros esperado para estes ativos.
10. Fornecedores             2021             2020
Fornecedores Nacionais 3.462.677 2.686.556
Fornecedores Estrangeiros 1.084.100 78.778
Despachantes Aduaneiros 1.375 -
Alugueis 36.830 67.259
Variação Cambial S/Fornecedores        (15.240)                   -
Total     4.569.742     2.832.593
11. Empréstimos e Financiamentos             2021             2020
Capital de Giro 2.800.593 3.352.866
Leasing 489.786 19.588
Passivo Circulante 3.290.379 3.372.454
Capital de Giro 167.097 -
Leasing 1.032.237 3.265
Passivo Não Circulante     1.199.334            3.265
Total     4.489.713     3.375.719

12. Obrigações Trabalhistas             2021             2020
Salários a Pagar 636 56
Empréstimos Consignados a Pagar 41.057 37.957
INSS a Pagar 454.176 418.907
FGTS a Pagar 154.535 146.119
IRRF de Funcionários 282.223 215.902
Imposto Sindical de Funcionários 942 1.769
Processos Trabalhistas a Pagar - 10.601
Contribuição Assistencial de Funcionários            9.740            2.125
Total        943.309        833.436
13. Obrigações Tributárias             2021             2020
PIS a Recolher 112.712 52.128
COFINS a Recolher 520.326 242.569
ISS a Recolher 199.308 165.261
ICMS A Recolher 60.340 389.790
IPI a Recolher 383.543 146.650
Investimento 4% PPB a pagar 498.120 -
Outras Obrigações a Recolher        111.830        114.303
Total     1.886.179     1.110.701
14. Provisões Trabalhistas             2021             2020
Provisão para Férias e Encargos     2.605.297     2.660.589
Total     2.605.297     2.660.589
15. Adiantamento de Cliente             2021             2020
Adiantamentos de Clientes Nacionais 6.533.654 11.773.926
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 3.645.903 3.645.903
Venda para Entrega Futura 98.559 32.020
Venda Conta e Ordem não Remetida 2.756.540 -
Devolução de Vendas             7015               634
Total   13.041.670   15.452.483
16. Débitos com Pessoas Ligadas             2021             2020
APB Automação S/A 5.000.000 5.000.000
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 1.237.500 1.575.000
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 472.500 675.000
Antinos S/A 1.022.376 1.482.376
AP Trans International          67.624          67.624
Total     7.800.000     8.800.000
17. Patrimõnio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e totalmente integra-
lizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada. 18. Reservas de Incentivos Fiscais: A Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de
2014 foi habilitada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamente na
data de 28 de abril de 2014 e de forma definitiva na data de 08 de dezembro de 2014 a
utilização dos benefícios fiscais de que trata a Nova Lei da Informática nÚ 13.969 de 26 de
dezembro de 2019 (antiga lei da informática nº. 8.248/1991), obtendo assim a redução de
80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS. Tendo acumulado em 2021 o montante de
R$ 17.667.869, e gerado no exercício de 2021 receitas de incentivos fiscais no total de R$
3.898.674, nos quais não foram destinados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais
devido ao prejuízo apresentado pela companhia, ficando pendente de constituição a partir
de lucros futuros. 19. Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos dos resultados
apurados em períodos anteriores, conforme demonstrado nas Demonstrações das Muta-
ções do Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta contábil encontram-se li-
vres de impostos. 20. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos
em andamento de natureza trabalhista. As respectivas provisões para contingências são
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos
cuja probabilidade de perda for considerada como provável. Em 2021 foi contabilizado na
conta de provisão para contingências trabalhistas e fiscais de R$ 2.290 relativo a ações
com perda provável, já iniciados os processos de liquidações. Além disso há provisões
fiscais para processos no qual a companhia é autora no montante de R$ 621.867, referen-
te ao Pis/Cofins. Dos processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos apon-
ta como probabilidade de perda possível, a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza                R$
Cíveis 186.131
Trabalhista 94.952
Total 281.083
21. Tributos sobre o Lucro             2021             2020
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 13.800.629 13.959.545
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil        390.215        159.381
Total Passivo Não Circulante   14.190.844   14.118.926
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (754.956) (1.201.178)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos         (71.444)        378.600

      (826.400)        822.578

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Das atividades operacionais             2021             2020
Lucro líquido (Prejuízo)        900.213    (1.586.720)
Ajustes para conciliar o resultado
Pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 4.404.291 4.415.331
Provisão para perdas com investimento 1.100.911 2.344.367
Venda de Imobilizado 78.845 61.499
Ajuste de exercicios anteriores (321) (155.190)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 16.395 (1.261.918)
Estoques (1.317.555) (2.526.209)
Tributos a recuperar (125.971) (787.615)
Créditos diversos (194.637) (14.636)
Adiantamentos a fornecedores 1.318.994 946.007
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 1.439.140 (969.621)
Obrigações trabalhistas e tributárias 885.351 (1.248.747)
Impostos diferidos 71.919 (223.410)
Outros passivos (91.214) 407.281
Adiantamento de clientes (2.410.813) (936.411)
Provisão para Garantia      (521.002)        521.002
Caixa proveniente das operações     5.554.546    (1.014.990)
Caixa líquido das atividades operacionais     5.554.546    (1.014.990)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo/Baixas do imobilizado (6.111.103) (3.171.136)
Acréscimo/Baixas de intangível        298.721        898.411
Caixa líquido das atividades de investimento    (5.812.382)    (2.272.725)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação de empréstimos     1.113.994     2.878.905
Caixa líquido das atividades de financiamentos     1.113.994     2.878.905
Contas a pagar para partes relacionadas    (1.000.000)      (500.000)
Caixa líquido das atividades de financiamento    (1.000.000)      (500.000)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa      (143.842)      (908.810)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 10.757.753 11.666.563
No fim do exercício   10.613.911   10.757.753
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa      (143.842)      (908.810)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2021 - (Em Reais)

 São Paulo, 17 de Março de 2022.
Ronaldo de Paiva - Administrador

João Ronco Junior - Administrador
Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP- 289611/O-6
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Demonstrações Financeiras

Como o sell-out 
impacta o varejo e as 
compras conjuntas

O processo de rastrear e 
entender os motivos que 
levam consumidores a esco-
lher um método de compra 
tem sido um divisor de águas 
para muitos empreendedores 
digitais. Segundo dados da 
Salesforce, plataforma de 
gestão de relacionamento 
com o cliente, usuários têm 
de 6 a 8 pontos de contato 
com a marca antes de reali-
zar uma compra online. Por 
isso, o sell-out é um conceito 
cada vez mais difundido no 
segmento do varejo. 

Ele é um método para 
reunir dados de vendas de 
e-commerce que detalham 
a transação realizada entre 
lojas digitais e o consumidor 
final. Isso faz com que seja 
mais fácil entender as esco-
lhas por algum método de 
compra, como as compras 
conjuntas. Para quem aposta 
nesse modelo de negócio, o 
conceito de sell-out passa 
pela ideia de associação. 

“Isso ocorre quando vários 
empreendimentos possuem 
o mesmo objetivo de com-
prar produtos da mesma ca-
tegoria e em grandes quanti-
dades. Esse tipo de negócio 
tende a ser mais estável e 
seguro”, explica Jonatan da 
Costa, CEO da Área Central, 
empresa especializada em 
compras conjuntas. “Quan-
do o sell-out é atualizado, 
os dados de vendas do for-
necedor ou da rede em cada 
transação realizada auxiliam 
na velocidade da tomada de 
decisões, impedindo des-
perdícios em investimentos 
em produtos de baixo giro”, 
complementa.

A fim de ganhar compe-
titividade no mercado com 
redução de custos, as com-
pras conjuntas se conectam 
com o conceito de sell-out 
de duas formas: quando um 
grupo de empresas fecham 
uma negociação com os 
fornecedores e quando os 
clientes dos integrantes do 
grupo compram deles. Esse 
é um estágio importante 
da cadeia comercial do 
integrante de cada rede e 
central de negócios, além 
de ser fundamental para en-
tender como seu fornecedor 
conquista preços melhores.

“São nesses dados que são 
encontrados o escoamento 
dos produtos. O consumidor 
é quem dita as regras do 
mercado e, para atender as 
demandas dele, é necessário 
entendê-lo, oferecendo não 
só baixo custo, mas também 
adaptação e flexibilidade”, 
finaliza Costa. - Fonte e 
mais informações: (www.
areacentral.com.br).
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