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MAKREI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 07.000.319/0001-66
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2021 e 2020 (R$)
Ativo 2021 2020

Circulante 19.936.679,93 19.966.497,21

Disponível 324.197,73 513.093,60

Clientes a Receber 938.875,58 779.796,99

Estoque de Imóveis 18.673.606,62 18.673.606,62

Total do Ativo 19.936.679,93 19.966.497,21

Passivo 2021 2020
Circulante 338.708,12 280.922,21
Obrigações Sociais 3.960,00 3.762,00
Obrigações Tributárias 334.748,12 277.160,21
Patrimônio Líquido 19.597.971,81 19.685.575,00
Capital Social 11.100.000,00 11.100.000,00
Reservas 8.497.971,81 8.585.575,00
Total do Passivo 19.936.679,93 19.966.497,21

Das Atividades Operacionais 2021 2020
Recebimento de Clientes 9.834.799,65 8.293.778,14
Pagamento Fornecedor (32.729,02) (24.211,35)
Pagamento Pro Labore (47.322,00) (44.964,00)
Recolhimento do Governo (1.348.245,33) (1.151.295,32)
Disponibilidades Geradas 
pelas Atividades Operacionais 8.406.503,30 7.073.307,47
Das Atividades de Investimento
Rendimento de Aplicações Financeiras 4.600,83 8.203,68
Disponibilidades Geradas 
pelas Atividades de Investimento 4.600,83 8.203,68
Das Atividades de Financiamentos 
Pagamento de Dividendos (8.600.000,00) (6.800.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas 
Atividades de Financiamento (8.600.000,00) (6.800.000,00)
Variação Líquida do Caixa (188.895,87) 281.511,15
Disponibilidades-no início do período 513.093,60 231.582,45
Caixa Saldo Final 324.197,73 513.093,60
Variação Disponibilidades
Início Final do Período (188.895,87) 281.511,15

Receita Operacional Bruta 2021 2020
Receita de Serviços 9.993.878,24 8.383.611,38
Total 9.993.878,24 8.383.611,38
Deduções da Receita Operacional Bruta 
ISS PIS COFINS (358.970,19) (302.722,87)
Total (358.970,19) (302.722,87)
Receita Operacional Líquida 9.634.908,05 8.080.888,51
Lucro Operacional Bruto 9.634.908,05 8.080.888,51
Despesas Operacionais 
Administrativas (78.349,28) (67.274,27)
Total (78.349,28) (67.274,27)
Receitas (Despesas) Financeiras 
Receita 4.600,83 8.203,68
Despesas (1.899,74) (2.063,08)
Total 2.701,09 6.140,60
Resultado Operacional 9.559.259,86 8.019.754,84
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 9.559.259,86 8.019.754,84
IR e CS (1.046.863,05) (881.153,87)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 8.512.396,81 7.138.600,97

Demonstrações do Resultado
Levantados em 31/12/2021 e 2020

Demonstração do Fluxo de Caixa
 Levantados em 31/12/2021 e 2020

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Levantados em 31/12/2021 e 2020

 Total do   Total do
 Patrimônio Resultado Patrimônio
Contas Líquido do Líquido
Patrimoniais  em 2020 Exercício em 2021
Capital Social
Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Total do 
Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Reservas
Reserva de Ágio 7.631.581,87 - 7.631.581,87
Reserva de Lucro 953.993,13 (87.603,19) 866.389,94
Total das Reservas
de Capital 8.585.575,00 (87.603,19) 8.497.971,81
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Reserva de Lucro - 87.603,19 87.603,19
Distribuição de Lucros
 e Dividendos - (8.600.000,00) (8.600.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado  8.512.396,81 8.512.396,81
Total do 
Patrimônio Líquido 19.685.575,00 (87.603,19) 19.597.971,81

Notas Explicativa para às Demonstrações Contábeis
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de 
acordo com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos 
pela Lei 6.404/1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/2007, Lei 
11.941/2009, e Lei 13.818/2019.

Luiz Henrique Maksoud
Sócio Diretor

CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho 
Técnico Contábil

CRC - 1SP157955/O-4

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239
Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 29.04.2022, às 17h30, na sede social da Companhia, 
na Rua Maria Prestes Maia, 300, sala 5A, Carandiru, em São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
(a) tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; (c) eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que 
vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2023; e (d) fixar a verba remuneratória 
global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: (a) aumentar o capital 
social mediante capitalização de reserva estatutária e, consequentemente, alterar a redação do “caput”  
do art. 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; e (b) consolidar o 
Estatuto Social, com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia  
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo (SP), 19 de abril de 2022.  
Conselho de Administração. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração. (20/21/26)

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 29 de abril de 2022, às 14h30 (“As-
sembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em As-
sembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da
administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer
dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31.12.2021; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos adminis-
tradores da Companhia. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritu-
ração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titu-
lares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia
acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na
Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14
horas do dia 27 de abril de 2022. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a
Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de re-
presentação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de
cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confir-
mará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementa-
ção. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequa-
dos de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta
seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde
e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 20 de abril de 2022.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0000112- 23.2022.8.26.0543. O Dr. Carlos Eduardo de 
Moraes Domingos, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Santa Isabel/SP, Faz Saber a Elton Kleber 
Padilha CPF Nº 036.707.739-67, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A ajuizou 
ação de Cumprimento de sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.888,44, 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 30 dias 
supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada mais. Santa Isabel, aos 12 de abril de 2022. 

E.L.E.N.A. Empreendimentos
da Livre Empresa Nacional S/A

CNPJ/MF:  nº 60.714.755/0001-80 - NIRE:  nº 35.300.017.501
Assembléia Geral Ordinária - Convocação

Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 16 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228,
sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio;
c) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de abril de 2022. A Diretoria.  (19, 20 e 21/04/2022)

IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico 
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem no dia 27/04/2022 as 14hs 
na Rua Silvia, 276 - 20º andar  - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Pau-
lo, para realização da AGO, a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, 
discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2021; 3) Outros As-
suntos de interesse da Instituição. SP, 18/04/2022. Fernando José Moredo - Presidente.

Brazil Timber Agroflorestal S.A.
Em Liquidação

CNPJ 07.886.461/0001-52 - NIRE 35.300.342.071
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Brazil Timber Agroflorestal S.A. - Em liquidação, convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 29/04/2022, às 11h00, sob a forma 
exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico/plataforma digital Microsoft Teams (“Plataforma 
Digital”), conforme autorizado pelo Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, bem como previsto na Seção VIII, 
do Anexo V, da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, emitida pelo DREI (“IN DREI nº 81”). Em 
conformidade com o disposto na IN DREI nº 81, considera-se, para todos os fins legais, que a presente 
assembleia será realizada na sede social da Companhia, localizada na Alameda Campinas, 977, conjunto 
73, parte B, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01404-001. Ordem Do 
Dia: Deliberar sobre (a) a retificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada 
em 13/12/2019; (b) a ratificação do aumento do capital social da Companhia deliberado na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15/01/2018; (c) a alteração da Cláusula 5ª do Estatuto 
Social da Companhia, tendo em vista a conclusão da subscrição e integralização das ações referente 
aumento de capital mencionado no item (b) acima; (d) a ratificação do aumento do capital social da 
Companhia deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13/12/2019; 
(e) a prorrogação do prazo para a subscrição e integralização dos valores remanescentes do aumento do 
capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizadas em 13/12/2019; 
(f) a ratificação da nomeação do liquidante e dos poderes do liquidante para a representação da Companhia, 
conforme previsto na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22/05/2014; 
(g) a revisão da remuneração do liquidante, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária de 
13/12/2019; (h) a alteração do prazo de 6 (seis) meses para a prestação de contas, pelo liquidante, junto aos 
acionistas; (i) a prestação de contas baseada em relatório elaborado pelo liquidante e enviado aos acionistas 
antes da realização desta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 213 da Lei das S.A., com 
base no qual será elaborado balanço do estado de liquidação da Companhia; (j) a discussão sobre o 
andamento e as alternativas para a resolução de processos que envolvem a Companhia, incluindo, caso 
necessário, novo aumento de capital social da Companhia ou outra forma de contribuição de recursos pelos 
acionistas à Companhia, a serem deliberados também nessa assembleia; (k) a aprovação da lavratura desta 
Ata na forma de sumário; e (l) a autorização para o liquidante da Companhia praticar todos e quaisquer atos 
necessários ao registro e publicação da ata desta AGE nos órgãos próprios. Representação Na 
Assembleia: Para participação na AGE ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes 
habilitados, deverão observar o disposto no Art. 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18/04/2022. Carlos 
Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante.

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da BBKO Consulting S/A, para a Assembleia Geral
Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 29.04.2022, às 11:00 horas para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social
encerrado 31.12.2021. b) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 19 de abril de 2022.
- Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                                                          (20, 21 e 26/04/2022)

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunirem em assembleia
geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º
2.092, 15º andar, conj. 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) destinação do
resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) eleição dos membros da diretoria. Encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 31.12.2021.
São Paulo, 19 de abril de 2022. Frederico Mellão Alves de Lima - Diretor.      (19, 20 e 21/04/2022)

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ nº 61.531.794/0001-04 - NIRE nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/03/2022. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos, nº 960 -
19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com as declarações
exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da sociedade, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para
Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser
publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§ 4º), do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Sociedades Anônimas”). Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos
acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: - Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, documentos esses devidamente publicados no Jornal Data Mercantil
(impresso e digital) na edição do dia 09 de março de 2022, pág.07, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a
ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 22 de março de 2022. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: André Kissajikian; Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o
Registro sob o n° 184.306/22-0, em 11/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial - (Valores expressos em Reais)

Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 575.450 353.670
Caixa e equivalentes caixa 3 354.221 138.703
Duplicatas a receber 340 -
Outros créditos 4 220.888 214.967

Ativo Não Circulante 2.480.133 1.256.215
Imobilizado 5 116.734 97.577
Depreciação 5 (61.905) (43.692)
Intangível 6 2.889.531 1.516.192
Amortização 6 (464.226) (313.862)

Total Ativo 3.055.583 1.609.884

Demonstração do Resultado do Exercício
(Valores expressos em Reais)

FILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.
C.N.P.J. Nº 13.509.469/0001-00
Demonstrações Contábeis

Passivo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 123.017 86.957
Salários - 7.514
Obrigações Previdenciárias 9 13.656 10.708
Fornecedores 7 40.846 -
Obrigações Tributárias 8 6.600 8.542
Outras Obrigações 10 25.729 29.685
Provisões 11 36.186 30.509

Passivo Não Circulante 12 7.020.000 1.450.000
Adto Futuro p/ Aumento de Capital 7.020.000 1.450.000

Patrimônio Líquido (4.087.434) 72.927
Capital Social 13 10.911.606 10.911.606
(-) Capital a Integralizar 13 (250.000) (250.000)
Prejuízos acumulados (10.588.679) (8.316.800)
Resultado do Exercício (4.160.361) (2.271.879)

Total Passivo e Patrimônio Líquido 3.055.583 1.609.884

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Receitas de Serviços 31.138 182.131
Impostos sobre Receitas de Serviços (1.922) (14.263)
Receitas Líquidas 29.215 167.868
Custos dos Serviços Prestados 14 1.649.223 283.077
Lucro Bruto (1.620.008) (115.210)
Despesas Administrativas 2.549.035 2.136.859
Despesas com Pessoal 15 462.469 348.740
Despesas Administrativo 16 1.917.988 1.705.702
Depreciação e Amortização 168.578 74.397
Despesas Indedutíveis - 8.019
Despesas Financeiras 18 8.254 36.832
Receitas Financeiras 17 16.936 17.021
Resultado antes do I. de Renda
  e Contr. Social (4.160.361) (2.271.879)
Imposto de Renda - -
Contribuição Social - -
Resultado do Período (4.160.361) (2.271.879)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Valores expressos em Reais)

Caixa proveniente das operações 31/12/2021 31/12/2020
Lucro ou Prejuízo do período (4.160.361) (2.271.879)
Ajustes não relacionados a caixa
Depreciação e amortização 168.578 74.397
Provisões 5.677 -

Ajustes de
(Aumento) Diminuição de caixa no Ativo
Contas a receber (340) 50.612
Outras Contas a receber (5.921) 26.183
Despesas Antecipadas - 5.046

Aumento (Diminuição) de caixa no Passivo
Fornecedores 40.846 (70.437)
Obrigações Tributárias (1.941) (7.190)
Obrigações Sociais (4.565) (9.975)
Contas a Pagar        (3.956)        29.632

Total Caixa proveniente das operações  (3.961.985)  (2.173.611)
Caixa proveniente de investimentos
Aquisição de Tangíveis (19.157) -
Aquisição de Intangíveis (1.373.339) (482.683)
Baixas de Tangíveis                 -                 -

Total Caixa proveniente de investimentos  (1.392.496) (482.683)
Caixa proveniente de financiamentos
Adto Futuro Aumento de Capital   5.570.000   1.450.000

Total Caixa proveniente de financiamentos  5.570.000   1.450.000
Variação de caixa e caixa equivalente 215.519 (1.206.293)
Variação de caixa e equivalente de caixa inicial 138.703 1.344.996
Variação de caixa e equivalente de caixa final      354.221      138.703
Variação de caixa e equivalente de caixa 215.519 (1.206.293)

Capital Social Capital a Prejuízos
Integralizado Integralizar Acumulados          Total

Saldo em 31/12/2019 10.911.606 (250.000) (8.316.800) 2.344.806
Aumento de Capital - - - -
Lucro do período - - (2.271.879) (2.271.879)
Saldo em 31/12/2020 10.911.606 (250.000) (10.588.679) 72.927
Aumento de Capital - - - -
Prejuízo do período - - (4.160.361) (4.160.361)
Saldo em 31/12/2021 10.911.606 (250.000) (14.749.040) (4.087.434)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Valores expressos em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020. - Em Reais (R$)
1 - Contexto Operacional: A empresa foi criada em 07 de abril de
2011 O objeto social da Sociedade é a prestação de serviços de: (i)
enfermagem; (ii) elaboração e licenciamento de programas de compu-
tador customizáveis (iii) operação de páginas de internet (websites) ou
de ferramentas de busca (search engine) para gerar e manter bases
de dados de endereços e conteúdos de internet, tais como serviços
de banco de informações para pesquisa e análise, serviços de
consulta a banco de dados e serviços de portal de busca da web; (iv)
agendamento online de consultas na área de saúde; (v) atividades de
gestão de infraestrutura de publicidade para terceiros, sob contrato;
(vi) serviços de consultoria e serviços de saúde com orientação e
suporte ao paciente; e (vii) suporte nos acompanhamentos para esti-
mular as pessoas a cuidarem da sua saúde, oferecendo acesso a
consultas, exames e remédios adequados a cada um, além de infor-
mações e orientações para o bom uso dos recursos acessíveis no
sistema e no mercado de saúde; e (viii) atividade de compilação e
fornecimento de dados e informações relativas à área de saúde.
2 - Apresentações das Demonstrações Contábeis e Principais
Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações con-
tábeis: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas fo-
ram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs); A emissão das demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 14 de abril
de 2022. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações contábeis
foram preparadas com base no custo histórico. 2.3. Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: Essas demonstrações contábeis
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.
2.4. Principais práticas contábeis adotadas: a) Contas de resultado:
O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o regi-
me de competência; b) Caixa e equivalentes de caixa: São registrados
ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balan-
ço e não superam o valor de mercado; a) Ativo circulante e não cir-
culante: Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendi-
mentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; b) Ativo
imobilizado: Composto dos bens próprios, registrados ao custo his-
tórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sen-
do depreciado pelo método linear a taxas que levam em considera-
ção o período de vida útil; c) Ativo intangível: registrado ao custo,
amortizado pelo método linear a taxas que levam em consideração o
período de vida útil; d) Passivo circulante e não circulante: Demonstra-
dos pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos incorridos; e) Provisão para
férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiri-
dos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encar-
gos sociais correspondentes; f) Imposto de renda e contribuição so-
cial: O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados
com base no resultado contábil, ajustado por itens não tributáveis e
não dedutíveis; g) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
significativos: Na elaboração das demonstrações contábeis é neces-
sário utilizar julgamentos, estimativas e premissas para contabilizar
certos ativos, passivos e outras operações e no registro de receitas
e despesas dos exercícios. A definição de julgamentos, estimativas
e premissas contábeis adotados pela Administração foi elaborada
com a utilização das melhores informações disponíveis na data das
referidas demonstrações contábeis, envolvendo experiência de even-
tos passados e previsão de eventos futuros, além do auxílio de espe-
cialistas, quando aplicável. As demonstrações contábeis incluem,
portanto, várias estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos
bens do imobilizado, avaliação do valor recuperável dos ativos, valo-
rização de ativos adquiridos e provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas. Os resultados reais podem apresentar varia-
ções significativas em relação aos saldos constituídos com a utiliza-
ção de julgamentos, estimativas e premissas.

3 - Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa 2.002 629
Bancos Conta Movimento 280.056 4.774
Banco Conta Movimento - IUGU 71.962 58.965
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata 201 74.335
Total 354.221 138.703
4 - Outros Créditos 31/12/2021 31/12/2020
Adiantamentos 2.735 -
Tributos a Recuperar/Compensar 218.153 214.967
Total 220.888 214.967
5 - Ativos Tangíveis: Movimentação das adições e baixas do ano de
2021 foram:

Custo R$ Transfe- Custo R$
 31/12/2020 Adições Baixas rências  31/12/2021

Móveis e Utensílios 24.627 - - - 24.627
Computadores e
  Periféricos 70.551 19.157 - - 89.708
Instalações
  Comerciais 2.399 - - - 2.399
Total 97.577 19.157 - - 116.734
Movimentação das Depreciações do ano de 2021 foram:

Deprec. Transfe- Deprec.
 31/12/2020 Adições Baixas rências  31/12/2021

(-) Depr. Móveis
  e Utensílios (8.681) (2.667) - - (11.348)
(-) Depr.
  Computadores
   e Periféricos. (32.952) (15.286) - - (48.238)
(-) Depr. Bens
  e Instalações (2.059) (260) - - (2.319)
Total de Depreciação
  /Amortização (43.692) (18.214) - - (61.905)
6 - Ativos Intangíveis: Movimentação das adições e baixas do ano de
2021 foram:

Saldo em Transfe- Saldo em
A.C.C.  31/12/2020 Adições Baixas rências  31/12/2021
Software 695.784 - - - 695.784
Software em
  Desenvolvimento 820.408 1.373.339 - - 2.193.747
Total 1.516.192 1.373.339 - - 2.889.531
Movimentação das Depreciações do ano de 2021 foram:

Saldo em Transfe- Saldo em
A.C.C.  31/12/2020 Adições Baixas rências  31/12/2021
(-) Amort. de
  Software (313.862) (150.364) - - (464.226)
Total (313.862) (150.364) - - (464.226)
7 - Fornecedores: Representado por obrigações comerciais contra-
tadas no país por compra de bens e serviços diversos com o saldo
a vencer em curto prazo, cujo montante no final do exercício era de
R$ 40.846.
8 - Obrigações Tributárias e Previdenciárias

31/12/2021 31/12/2020
ISS a Recolher 472 544
Imposto de Renda Retido na Fonte 1.154 1.475
IRRF S/ FOLHA 0561 3.010 2.485
PIS a Recolher 50 125
COFINS a Recolher 233 943
Retenção 4,65% Lei 10833/03 1.681 2.950
Contribuição Sindical a Recolher - 20
Total 6.600 8.542
9 - Obrigações Trabalhistas 31/12/2021 31/12/2020
INSS a Recolher 10.583 8.181
FGTS a Recolher 3.023 2.478
INSS a Recolher de Terceiros 50 49
Total 13.656 10.708

10 - Outras Obrigações 31/12/2021 31/12/2020
Banco IUGU - Clientes 25.729 29.685
Total 25.729 29.685
11 - Provisões
Provisões 31/12/2021 31/12/2020
Provisão para Ferias 31.169 30.509
Provisão Encargos s/ Férias 3.575 -
FGTS s/ Provisão de Ferias 1.442 -
Total 36.186 30.509
12 - Exigível à Longo Prazo: Composto através de adiantamen-
tos futuros para aumento de capital, cujo montante no final do
exercício de 2021 era de R$ 7.020.000 (sendo R$ 1.450.000 em
2020). 13 - Patrimônio Líquido: O Capital Social é composto de
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal perfazendo o total
de R$ 10.911.606, sendo R$ 10.661.606 integralizado e R$ 250.000 a
integralizar.
14 - Custos Serviços Prestados 31/12/2021 31/12/2020
Serviços prestados 1.649.223 283.077
Total 1.649.223 283.077
15 - Despesas Salários e Encargos 31/12/2021 31/12/2020
Salários 336.949 246.754
Encargos 125.520 83.525
Benefícios - 18.461
Total 462.469 348.740
16 - Despesas Administrativas 31/12/2021 31/12/2020
Aluguéis e Arrendamentos 211.899 120.708
Despesas Tributarias 13.666 11.887
Despesas Gerais 1.692.423 1.573.107
Total 1.917.988 1.705.702
17 - Receitas Financeiras 31/12/2021 31/12/2020
Rendimentos de aplicações 16.067 16.565
Descontos obtidos 833 414
Variação cambial ativa 36 42
Total 16.936 17.021
18 - Despesas Financeiras 31/12/2021 31/12/2020
Variações cambiais passivas - 403
Juros de mora 3.601 748
Tarifas Bancárias 4.647 34.620
Multas e atrasos - 1.053
Descontos concedidos 7 7
Total 8.254 36.832
19 - Coberturas de Seguros (Não auditado): A empresa contratou
seguros num valor considerado suficiente para cobrir perdas de ativos.

Clarissa Rossetti - Diretora                    Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretor                   Responsável Técnico: Bibiano Gonçalves dos Reis Junior - CRC 1 SP 270335/O-7
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Nota 1 - Das Operações: A Urodoctas S/A tem por objetivo: (a) 
prestação de serviços médicos ambulatoriais, em postos de assis-
tência médica, hospitais, clinicas de empresas em geral, em am-
biente próprio ou de terceiros, sendo equipados ou não para realiza-
ção de exames complementares ou procedimentos cirúrgicos. Nota 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. Declaração 
de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas 
nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por 
Ações n° 6404/76 e das alterações societárias introduzidas pela Lei 
11.638 aprovada em 28 de dezembro de 2007, com as respectivas 
modificações introduzidas pela Lei 11.941/2009. b. Base De Men-
suração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, 

URODOCTAS S/A
CNPJ 35.071.725/0001-55

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2.021 bem como as Notas Explicativas. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento 
mantido e coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais. São Paulo, 31 de março de 2022.

Balanços Patrimoniais Encerrados 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Lawrence Aseba Tipo - Presidente
Célia Regina de Castro - Contadora - CRC 1SP 149.352/O-5

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exer-
cicios Findos de 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos
 em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais)

Ativo  2021 2020
Circulante  311 162
Disponível  23 83
Clientes  75 34
Contas a Receber  13 42
Impostos a Recuperar  - 3
Total do Ativo  311 162
Passivo  2021 2020
Circulante  21 132
Obrigações Trabalhista  0 1
Impostos e Contribuições  17 15
Instituições Financeiras  - 116
Outras Contas a Pagar  5 -
Patrimônio Líquido  290 30
  30 30
Lucros Acumulado  260 0
Total do Passivo  311 162

  2021 2020
Receita Operacional Bruta  6.033  1.722 
   Serviços Prestados no País  6.033  1.722 
Deduções e Abatimentos  (341) (97)
Receita Operacional Líquida  5.692  1.625 
Custo dos Serviços Prestados  (18) (14)
Lucro Bruto  5.674  1.611 
(Despesas) Receitas Operacionais  (15) (1)
    Administrativas e Gerais  (7) 
    Despesas Tributárias  (2) 
   Resultado Financeiro  (6) (1)
Lucro Operacional   5.660  1.610 
Lucro Liquido Antes do IR e CSLL   5.660  1.610 
Provisão IRPJ/CSLL  (162) (41)
Lucro Liquido do Exercício  5.498  1.569 
Lucro Liquido Por Ação  183,26  52,29 

  Capital Lucros
  Integralizado Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 30  -    30 
Resultado do exercício   1.562  1.562 
Dividendos   (1.562) (1.562)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 30  0  30 
Resultado do exercício   5.460  5.460 
Dividendos   (5.200) (5.200)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 30  260  290 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.021  2.020 
Lucro (Prejuízo) Líquido  5.460  1.562 
   Duplicatas a receber (41) (34)
   Impostos a Recuperar 3  (3)
   Outros créditos curto e longo prazo 28  (42)
   Impostos a recolher 2  15 
   Salários e encargos sociais (1) 1 
   Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo 5  -   
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas
 atividades operacionais 5.456  1.499 
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 
   Empréstimos e financiamentos obtidos  -    116 
   Pagamento de empréstimos e financiamentos (116) 
Pagamento de dividendos (5.200) (1.562)
Caixa líquido obtido das atividades
 de financiamentos (5.316) (1.446) 
Aumento (Diminuição) Líquido 
no Caixa e Equivalentes 140  53 
Caixa e Equivalentes no Inicio do Exercicio  83  30 
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercicio  223  83 

que é a moeda funcional da empresa. d. Uso de Estimativas e 
Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acor-
do com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Admi-
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados.  Nota 3 - Principais Políticas 
Contábeis: a. Apuração do Resultado: O reconhecimento das re-
ceitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contá-
bil de competência de exercício. b. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: Calculados com base na tributação do lucro Presumido 
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
presumido do trimestre excedente a R$ 60 mil reais no trimestre, 
para o imposto de renda e 9%, sobre o lucro tributável para a contri-
buição social sobre o lucro presumido. Nota 4 – Patrimônio Líqui-
do: a. Capital social: composto por R$ 30.000,00 é composto por 
30.000 ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 (hum real).
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