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Contém o presente Balanço Patrimonial vinte e duas (22) folhas eletronicamente numeradas de
0001 a 0022, para os registros efetuados no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa
MOBILICIDADE TECNOLOGIA S/A, sediada à Rua Domingos José Martins, nº. 75, sala 207,
bairro Recife, Recife, Estado de Pernambuco, CEP.50030-200, inscrita no CNPJ sob o nº.
06.190.779/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº
26300046911 em 05/11/2019.

Recife (PE), 02 de janeiro de 2021.

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05751034422-LEONARDO JOSE CORREA NUNES|03418725473-RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
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EMPRESA: MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
C.N.P.J: 06.190.779/0001-31
NIRE: 26300046911 em 05/11/2019

1. Contexto Operacional
A MOBILICIDADE TECNOLOGIA S/A. tem por objetivo social a prestação de serviços de
desenvolvimento, implantação e operação de Soluções Tecnológicas Especializadas e de Meios de
Pagamento Eletrônico para Serviços de Mobilidade Urbana e demais atividades correlatas.
Atualmente, a Empresa desenvolve softwares para pagamentos automatizados de serviços de
estacionamentos públicos e privados eletrônicos, aluguel de bicicletas públicas, fiscalização
eletrônica de trânsito e outras soluções especializadas para serviços de mobilidade.
As demonstrações contábeis da Empresa relativas ao exercício de 31 de dezembro de 2021 e 2020
foram aprovadas pela Administração em 29 de abril de 2021.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e
ativos financeiros mensurados ao valor justo.
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)),
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais, exceto aqueles eventualmente indicados de outra forma.
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2.2. Ativos financeiros:
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
A Empresa avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou
grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de
perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Empresa usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) a Empresa, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de
empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;
(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou,
(vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos,
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
. Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;
. Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os
ativos na carteira.
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2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a
um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo.
Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a
data do balanço.

2.4. Contas a receber de clientes
As contas de receber de clientes, são demonstradas ao valor realizável e estão registradas pelo valor
nominal dos títulos representativos destes créditos. As contas a receber de cartões de crédito estão
representadas pelo valor das vendas, deduzido da taxa de administração cobrada pelas operadoras de
cartões de crédito. Na prática, estes valores estão registrados pelo valor de realização.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada com base na análise individual de risco
dos créditos, que contempla histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do
grupo econômico ao qual pertencem, e as respectivas garantias reais recebidas.
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2.5. Créditos tributários
São avaliados pelo custo e não excedem o valor esperado de realização.
2.6. Transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas referem-se a empréstimos realizados para coligadas, com
característica de contrato de mútuo e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, sobre as quais
não incidem IOF ou atualizações monetárias.
2.7. Imobilizado
Os itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. Quando partes significativas do
ativo imobilizado são substituídas, a Empresa reconhece essas partes como ativo individual com vida
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando for realizada uma inspeção de grande porte,
seu custo é reconhecido no valor contábil do ativo imobilizado como substituição, se os critérios de
reconhecimento forem atendidos. Todos os custos de reparos e manutenção são reconhecidos na
demonstração do resultado, quando incorridos. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são
revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício.
A depreciação será calculada, após a Empresa iniciar suas operações, de forma linear ao longo da
vida útil do ativo, as taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos
ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e ajustados de
forma prospectiva, quando for o caso.

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05751034422-LEONARDO JOSE CORREA NUNES|03418725473-RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO

EMPRESA: MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
C.N.P.J: 06.190.779/0001-31
NIRE: 26300046911 em 05/11/2019

Página 12 de 22

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
2.8. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de
venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis
mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras
de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment
na data do balanço.
2.9. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante.
As contas a pagar são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado com uso do método de taxa de juros efetiva.
2.10. Provisões para ações judiciais
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a
Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; (iii) e o valor possa ser
estimado com segurança.
Com base na opinião dos consultores jurídicos da Empresa, não foi necessário o registro de provisão
para contingências.
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Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e
cambiais.
2.12. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferido. Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em
que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas Leis
tributárias promulgadas. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela
Empresa nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação
fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos
valores estimados
O imposto de renda e contribuição social diferidos, quando aplicável, são reconhecidos usando-se o
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais
dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. O imposto de renda e
contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e Leis fiscais)
promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido
ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo, quando aplicável, são reconhecidos somente
na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas. O imposto de renda e contribuição social diferidos
passivos são integralmente reconhecidos.
2.13. Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida a receber pela comercialização de
produtos no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos,
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
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A Empresa reconhece a receita quando o valor da mesma pode ser mensurado com segurança, é
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Empresa e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa, conforme descrição a seguir.
i. Receita com prestação de serviços
A receita de serviços somente é reconhecida quando da efetiva execução dos serviços contratados e
na medida em que:
1) os custos relacionados a esses serviços possam ser mensurados confiavelmente e o valor da receita
possa ser mensurado com segurança; e
2) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a empresa.
ii.

Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de
juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, a empresa
reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado,
descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo
passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa
receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original das contas a receber.
3.

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.
Com base em premissas, a Empresa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contemplados a seguir:
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(a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
A Empresa está sujeita ao imposto de renda e contribuição social com base nas alíquotas vigentes. A
Empresa também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores
adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado dessa avaliação é diferente dos valores
inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e
diferidos no período em que o valor definitivo é determinado.
(b) Vida útil dos itens do ativo imobilizado
A Empresa utiliza, para os bens objeto de avaliação patrimonial, as taxas de depreciação calculadas
em função do tempo de vida útil remanescente destes bens. Para os demais itens do ativo imobilizado
utiliza-se as taxas estabelecidas pelo FISCO para o cálculo da depreciação dos bens do ativo imobilizado.

4.

Gestão de risco financeiro

4.1. Fatores de risco financeiro
A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro da Empresa, segundo as políticas aprovadas pela
Diretoria. O setor financeiro da Empresa identifica, avalia e protege a Empresa contra eventuais
riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para
áreas específicas.
(a) Risco de liquidez
É o risco de a Empresa não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos
futuros, sendo monitoradas diariamente.
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A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
(b) Risco de crédito
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício.
(c) Gestão de capital
Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Empresa para oferecer retorno aos sócios quotistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para redução de custos.
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de distribuição de
lucros, devolver capital aos quotistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
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5.

Instrumentos financeiros por categoria

6.

Caixa e equivalentes de caixa
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7.

Contas a receber de clientes
São compostos por valores a receber de operadoras de cartões de crédito e de clientes pessoas jurídicas, referente aos fluxos de utilizações de serviços públicos de mobilidade urbana, serviços prestados para gestores de serviços públicos de mobilidade urbana e mensalidades pela utilização de seu
software, conforme composição abaixo:

8.

Imobilizado
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C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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9.

Patrimônio Líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social integralizado é de R$ 4.268.984,00, representado por
7.907.556 ações, sem valor nominal. Sendo assim, o capital social está composto seguinte forma:

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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EMPRESA: MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
C.N.P.J: 06.190.779/0001-31
NIRE: 26300046911 em 05/11/2019
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(b) Destinação dos lucros
Do lucro líquido de cada exercício serão deduzidas as reservas exigidas por lei, e outras determinadas
por quotistas que representem no mínimo 75% do capital social.

(c) Reserva de subvenção fiscal
De acordo com o Contrato de Concessão de Recursos na Modalidade Subvenção Econômica entre a
Mobilidade Tecnologia S/A. e a Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), a primeira recebeu R$170.000,00 em incentivos para aplicação no projeto Moeda
Eletrônica que são projetos diversos de mobilidade urbana, no ano de 2011.

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05751034422-LEONARDO JOSE CORREA NUNES|03418725473-RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO

EMPRESA: MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
C.N.P.J: 06.190.779/0001-31
NIRE: 26.2.0144641-5 EM 13/04/2004
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10. Receita operacional líquida de serviços

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
D7.A5.2A.71.A5.71.1B.AB.98.46.3A.12.01.21.23.A9.38.1B.B5.E8 - Livro 35 - HASH SPED Contábil
46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9MVxzK_3V8aw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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EMPRESA: MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
C.N.P.J: 06.190.779/0001-31
NIRE: 26300046911 em 05/11/2019
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Contém o presente Balanço Patrimonial 0022 (vinte e duas páginas) folhas eletronicamente
numeradas de 001 a 0022, para os registros efetuados no período de 01/01/2021 a 31/12/2021
da empresa MOBILICIDADE TECNOLOGIA S/A, sediada à Rua Domingos José Martins, nº.
75, sala 207, bairro Recife, Recife, Estado de Pernambuco, CEP.50030-200, inscrita no CNPJ
sob o nº. 06.190.779/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
nº 26300046911 em 05/11/2019.

Recife (PE), 31 de dezembro de 2021.

________________________________
LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES
PRESIDENTE
RG: 6.942.792 SDS/PE
CPF: 057.510.344-22

___________________________________
RICARDO SERGIO JANSEN MONTEIRO
CONTADOR
RG: 5.382.133 SSP/PE
CPF: 034.187.254-73
CRC-PE 022327/O-7

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro diário 33 a 36:
1F.59.40.09.C3.14.81.BF.DF.91.01.81.B9.47.2A.FC.A2.B3.EA.9D - Livro 33 - HASH SPED Contábil
C1.2D.B9.1D.F0.7D.FC.EA.E8.CF.90.49.3D.E5.3B.F1.BF.85.06.55 - Livro 34 - HASH SPED Contábil
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46.BD.B4.8F.F1.1E.3C.CD.0B.6D.37.F8.98.6F.F3.46.2E.6F.34.3E - Livro 36 - HASH SPED Contábil
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
26 de maio de 2021
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