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URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

EXTRATO DE EDITAL
Edital 142/20 - Pregão Eletrônico nº 123/20; Processo nº 455/20 - Objeto: Ata 
de registro de preços para realização de exames médicos para implementa-
ção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Sessão: 
17/11/2020 às 09h00min. // Edital nº 144/20 - Pregão Eletrônico nº 109/20; Pro-
cesso nº 420/20 - Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de gabião 
e arame galvanizado. Sessão: 18/11/2020 às 09h00min. Os editais deverão ser 
retirados através do site: www.licitacoes-e.com.br. José Nabuco Sobrinho - Di-
retor Presidente.

AGÊNCIA REGULADORA DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS 

BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ

CNPJ nº 13.750.681/0001-57
DESPACHO

O Presidente da ARES-PCJ no uso de suas atribuições resolve: pror-
rogar a validade do concurso homologado em 08 de novembro de 
2018 e publicado no Diário Oficial em 09 de novembro de 2018, por 
mais 02 (dois) anos, consoante prevê o artigo 37, inciso III da Cons-
tituição Federal. Dalto Favero Brochi- Diretor Geral.

DROGARIAS DPSP S.A.
CNPJ/MF: 14.553.607/0001-03 - NIRE: 35.300.414.748

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Digital
Convocamos os senhores acionistas da DROGARIAS DPSP S.A. (“Com-
panhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assem-
bleia”), exclusivamente digital, que se realizará no dia 27 de novembro
de 2020, às 9hs, única e exclusivamente por meio do aplicativo Microsoft
Teams, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Homologação
do aumento de capital social da Companhia aprovado na Assembleia Ge-
ral Extraordinária e Ordinária realizada em 16.07.2020, mediante a emis-
são de 3.354.209 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, e a
consequente alteração do artigo 5 do Estatuto Social para refl etir tal deli-
beração (“Aumento de Capital”). Proposta da Administração: A Proposta
da Administração sobre o Aumento de Capital encontra-se disponível para
consulta pelos senhores acionistas eletronicamente, mediante solicitação 
enviada para o e-mail contato.acionistas@dpsp.com.br. Informações Ge-
rais: Os Srs. acionistas poderão optar participar por procurador devida-
mente constituído. Para viabilizar a participação na Assembleia, o acionis-
ta interessado deverá enviar ao e-mail contato.acionistas@dpsp.com.br a 
cópia simples de toda a documentação mencionada nos itens abaixo com,
no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data designada para a
realização da Assembleia. (i) O acionista que optar por participar da As-
sembleia pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove
sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social/con-
trato social e a documentação societária que comprove a sua representa-
ção legal, no caso de pessoa jurídica; e (ii) Para os casos em que o acio-
nista opte por ser representado por procurador, além dos documentos indi-
cados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de
mandato. Após o envio da documentação apropriada, os senhores acionis-
tas receberão os dados e senha para acesso à Assembleia exclusivamen-
te pelos Senhores acionistas ou pelos procuradores que forem indicados 
no instrumento de mandato enviado à Companhia. São Paulo, 03.11.2020.

DROGARIAS DPSP S.A.
Conselho de Administração - Samuel Barata – Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CARRO 
FORTE, GUARDA, TRANSPORTE DE VALORES, ESCOLTA ARMADA, 
SEUS  ANEXOS E  AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PS - Boletim 
Informativo - Negociação Coletiva - Setor Escolta Armada - O presi-
dente da entidade informa aos trabalhadores do Setor de Escolta Arma-
da, das Empresas de Vigilância e Segurança, dispensados neste mo-
mento os trabalhadores do setor de Transporte de Valores por ser cate-
goria distinta, que independente do numero de pessoas que possam ter 
comparecido na assembleia extraordinária realizada no dia 30/10/2020, 
irá promover no site da entidade, acolhimento de propostas para serem 
inseridas ou não na pré-pauta, dependendo do seu conteúdo. Assim, 
ficam informados os trabalhadores deste setor que a entidade disponi-
bilizará à sua categoria o email sindforte@sindforte.org.br e por 10(dez) 
dias, iniciando-se em 05(cinco) de Novembro de 2020 a 15(quinze) de 
novembro de 2020, em qualquer horário que quiser acessar, para que 
possam enviar propostas, bastando para isso colocar: a) Nome Comple-
to; b) Documento de identificação, podendo ser RG ou CPF, e Empresa 
em que trabalha, contamos com o esforço de todos. Nada mais.

Routz Arcarius Engenharia Ltda
CNPJ 13.449.530/0001-63 - NIRE 35.225.147.652

Edital de Convocação - AGE
Ficam convocados os sócios para se reunirem em 10/11/2020 às 19h na 
Rua do Paraíso 148, unidade 141, SP/SP para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) alterações no estatuto; b) outros assuntos de interesse 
da Sociedade. SP, 30/10/2020. Michael Ens - Administrador.

A STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS 
S/A, com novo endereço sito na Cidade de São Paulo, Estado do 
São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 466, conj. 703, Bloco B, Itaim 
Bibi, CEP 04534-002, devidamente representada por seu Diretor 
Sr. MARCUS PINTO RÔLA, CONVOCA através do presente edital, 
todos os acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no novo endereço de sua sede, no dia 12 de Novembro 
de 2020, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença 
de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital 
social e, em segunda convocação, com qualquer número, às 08:30 
horas do mesmo dia, não exigindo a lei quórum especial (Art.07, 

ordem do dia: a) Mudança de endereço da sede da Companhia; b) 
Alteração da remuneração dos diretores; c) Fixar a remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal; d) Outros assuntos de interesse 
da Companhia. Os acionistas poderão participar da assembleia e 
votar através do endereço eletrônico (https://teams.microsoft.com/l/
channel/19%3a75db8b699b0949a78160006342 161405%40thread.
tacv2/Geral?groupId=872a5919-2886-4e60-8981-12d701b1f7d1&tena 
ntId=d76faa2b-20ae-4058-a157-8e735ceb0d4d). Os acionistas 
podem solicitar o recebimento do link de acesso ao referido endereço 
eletrônico mediante correspondência endereçada eletronicamente 
para: mariaclaudia@strataconcessoes.com.br. O mesmo endereço 
de e-mail deverá ser utilizado para o esclarecimento de dúvidas ou 
solução de problemas técnicos. Ficam os Srs. Acionistas avisados de 
que os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do 
dia encontram-se à disposição na sede da companhia. São Paulo/SP, 
03 de Novembro de 2020. MARCUS PINTO RÔLA - Diretor.

STRATA  CONSTRUÇÕES E CONCES-
SIONÁRIAS INTEGRADAS  S.A.
CNPJ/MF nº 02.941.913/0001-38  -  NIRE 3530051521-8   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

LUCRE7 SECURITIZADORA 
DE ATIVOS S.A

CNPJ Nº 36.444.893/0001-01 e NIRE 35300549597
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 01 de outubro de 2020, que deliberou sobre a emissão 
privada das debêntures no valor de R$5.000.000,00 (Cinco Milhões) 
e aprovou as suas características gerais, será arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo.

ETUS Social Network Brasil Ltda.
CNPJ: 30.649.094/0001-95 - NIRE: 35.231.026.616

Extrato do Instrumento Particular de 2ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: Bruno Rafael Nery, RG 47.126.640/SSP-SP,
CPF 378.953.538-96, residente em Sertãozinho/SP, Édipo André Patrocí-
nio, RG 44.944.173-8/SSP-SP, CPF 230.770.828-61, residente em Ribei-
rão Preto/SP, e Márcio Garcia, RG 32.800.848-5, CPF 285.950.958-50,
residente em Ribeirão Preto/SP, sócios representando a totalidade do ca-
pital social da ETUS Social Network Brasil Ltda., têm entre si justo e
acertado alterar o contrato social. (i) aprovam a cisão parcial da Socieda-
de. Como parte do processo de cisão parcial aprovam também. a. o “Pro-
tocolo de Intenções e Justifi cação de Cisão Parcial da Etus Social Network
Brasil Ltda. com Versão do Acervo Cindido para Sociedade a ser Constituí-
da, sob a Denominação de MBA Management Solutions Ltda.” (“Protoco-
lo”), fi rmado nesta data, na forma dos artigos 224 a 229, Lei 6.404/76, con-
forme alterada ( “Lei S.A.”), o qual contém as bases para a operação de ci-
são parcial da Sociedade com versão do acervo cindido de seu patrimônio,
conforme detalhadamente descrito no Protocolo, para uma nova socieda-
de a ser constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, que
será denominada MBA Management Solutions Ltda., CNPJ nº
39.361.197/0001-20 e NIRE 35232262381, e possuirá sede e foro em Ri-
beirão Preto/SP. b. a contratação da Nivaldo Cleto Contadores Associa-
dos SS., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 15.234.709/0001-29,
CRC 2SP029.780/O-9, representada por Henrique Rossetti Cleto, RG
29.023.301-X SSP/SP, CPF 212.869.218-05 e CRC 1SP322725/O-6, que
procedeu à avaliação do Acervo Cindido, a ser vertido à Nova Sociedade,
com base no seu respectivo valor contábil refl etido no demonstração fi nan-
ceira da Sociedade levantado em 31.08.2020. c. o Laudo de Avaliação, que
demonstra que o Acervo Cindido da Sociedade, avaliado pelo seu valor
contábil na Data-Base, é de: R$ 277.453,00 para o Imóvel I e II e as ben-
feitorias neles existentes. d. a Cisão Parcial propriamente dita, com a con-
sequente redução das reservas de capital no valor de R$ 277.453,00, cor-
respondente ao valor líquido contábil do Acervo Cindido constante do Lau-
do de Avaliação, mediante redução da reserva de capital, Não Correspon-
dendo, Portanto, de Redução de Capital da Cindida. e. a constituição da
Nova Sociedade, em decorrência da Cisão Parcial, que possuirá sede no
endereço indicado no item (i) acima, e cujo capital social corresponderá ao
Acervo Cindido, nos termos do item b acima, sendo distribuído aos Sócios
proporcionalmente às participações detidas por cada Sócio, e totalmente
integralizado mediante a versão do Acervo Cindido, conforme especifi cado
no Protocolo e no instrumento particular de constituição da Nova Socieda-
de, celebrado nesta data, simultaneamente à celebração deste instrumen-
to; e f. Aprovam o Contrato Social da Nova Sociedade, por meio do Instru-
mento Particular de Constituição de Sociedade Limitada, que integra o
Protocolo como seu Anexo II. 2.1. Consolidar o contrato social. Ribeirão
Preto, 01.09.2020. Sócios: Assinado Digitalmente com Certifi cado Digital
ICP-Brasil: Bruno Rafael Nery, Édipo André Patrocínio e Márcio Garcia.
Henrique Rossetti Cleto OAB/SP nº 333.031. JUCESP nº 424.036/20-4 em
08.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mobilidade 
Participações e Concessões S.A. 

CNPJ 29.206.359/0001-00-NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.09.2020

1. Data, Hora e Local: Em 30.09.2020, às 09h00, na sede da Mobilidade 
Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), na Avenida Chedid Ja-
fet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo 
artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a pre-
sença das acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Re-
gistro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tra-
ta o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da tota-
lidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 
da LSA. 4. Mesa: Presidente: Eduardo de Toledo e Secretário: Marcio 
Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a retifi cação da verba 
global anual de remuneração dos Administradores da Companhia para o 
exercício social de 2019 aprovada na Assembleia Geral Ordinária reali-
zada em 26/04/2019 às 08h00. 6. Deliberações: As acionistas da Com-
panhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, delibera-
ram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 6.2. Consignar que a verba glo-
bal e anual para remuneração dos membros da Administração da Com-
panhia aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/04/2019 
às 08h00, registrada na Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”) sob 
o n.º 389.946/19-9 em sessão de 19/07/2019 (“AGO 26/04/2019”), exce-
deu o limite fi xado naquela data em R$ 2.000.000,00. 6.3. Diante do ex-
posto no item 6.2. acima, aprovar a verba global e anual para remunera-
ção dos membros da Administração da Companhia para o exercício so-
cial de 2019, no valor total de R$ 12.900.000,00, com a consequente re-
tifi cação do valor disposto no item 7.5. da AGO 26/04/2019. Ficam ratifi -
cadas e permanecem inalteradas as demais disposições constantes na 
AGO 26/04/2019 que não foram alteradas pela presente assembleia. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada 
por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada di-
gitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-
2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São 
Paulo/SP, 30.09.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da 
Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) Companhia 
de Participações em Concessões, representada pelo Sr. Eduardo de 
Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços, representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a pre-
sente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de As-
sembleias Gerais nº. 02, às folhas 21 e 22. Eduardo de Toledo - Presiden-
te da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhi-
ro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP 
447.244/20-6 em 23.10.2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

AK 10 Empreendimentos 
e Participações SPE Ltda.

CNPJ nº 07.851.946/0001-00 - NIRE: 35.220.338.654
Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social

Data/Hora e Local - Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, às 10:00
horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, na Alameda San-
tos, nº 960, 19° andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-
100. Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de
convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002,
por estarem todos os sócios presentes, conforme assinatura ao final do
presente instrumento. Presentes: André Kissajikian, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade com RG nº 9.945.144-X 
SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob o n° 075.542.968-09, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100 e TDSP
- Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.353.509/0001-20,
NIRE nº 35.220.953.707, constituída por contrato social datado de
09/10/2006, registrado na JUCESP em sessão de 10/10/2006, e última 
alteração contratual datada de 04/11/2019, arquivada na mesma JUCESP 
sob o nº 609.196/19-4, em sessão de 27/11/2019, com sede social na Ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 448, 10º
andar, conjunto 1001, sala 1, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-010, represen-
tada por seus sócios administradores, José Jorge Lisboa Santos Rosa, 
português, gestor de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade
RNE nº V860088-R, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.401.026-00 e João
Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, português, engenheiro civil, sol-
teiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº G304442-L, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 238.875.118-75, ambos com endereço comercial em 
São Paulo, Capital, Rua Iguatemi nº 448, 10º andar, conjunto 1001, Itaim
Bibi, CEP 01451-010. Composição da Mesa - Presidente: André Kissa-
jikian, e como Secretário: José Jorge Lisboa Santos Rosa, ambos re-
tros qualificados. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a redução do capital
social de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil) para R$1.000,00 (um mil
reais). Deliberação: - Consoante ao Capítulo IV do contrato social, os só-
cios resolvem reduzir o capital social no valor de R$219.000,00 (duzentos
e dezenove mil reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, 
considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo
em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que 
atualmente é de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), dividido em
220.000 (duzentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, passará a ser de R$ 1.000,00 (um mil reais) dividido em 
1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Dessa 
forma, considerando que parte do valor do capital social foi consumido nas 
atividades da empresa, declara ainda que, conforme disposto no artigo
1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada resti-
tuindo-se aos sócios o valor de R$17.373,12 (dezessete mil, trezentos e 
setenta e três reais e doze centavos) apurado nos livros contábeis no mo-
mento da restituição. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qual-
quer Restrição. Após exame e discussão da matéria, os sócios por unani-
midade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do 
capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da
sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata - Terminados os traba-
lhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata
que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. André
Kissajikian - Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário. 
São Paulo, 20 de outubro de 2020. André Kissajikian - Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário. Pelos sócios: André Kissaji-
kian. TDSP - Participações Ltda. - José Jorge Lisboa Santos Rosa - Ad-
ministrador. TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues
dos Santos - Administrador.

CIBRASEC – COMPANHIA 
BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta CNPJ/ME 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA 
GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 188ª E 189ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização (“Emissora”) convo-
ca os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 188ª e 189ª
séries da 2ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”, “CRI” e “Emissão”,
respectivamente) nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
da Emissão (“Termo de Securitização”), fi rmado em 28 de dezembro de
2012, a se reunirem em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, que será
realizada em segunda convocação em 25 de novembro de 2020 às 10
horas, de forma exclusivamente remota e digital, através da plataforma
eletrônica unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via
internet, sendo o acesso  disponibilizado individualmente para os Titulares
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, com voto profe-
rido exclusivamente através da participação em assembleia através do
acesso indicado, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Atuali-
zação a respeito das decisões e medidas tomadas pelo Comitê de Investi-
dores constituído conforme Assembleia Geral de Titulares dos CRI realiza-
da em 17 de abril 2017 (“AGT de Constituição de Comitê”), até a data de 
realização da presente Assembleia;  (ii) Atualização e, medidas a serem to-
madas, tendo em vista a situação atual das Garantias da Emissão, confor-
me previstas na cláusula 8ª do Termo de Securitização;  (iii) A ciência, bem
como as medidas a serem tomadas, tendo em vista as pendências docu-
mentais da Emissão, as quais estão disponíveis no site do Agente Fiduciá-
rio através do Comunicado enviado à Emissora em 15 de junho de 2020;
(iv) Atualização acerca das medidas judiciais e extrajudiciais adotas pela
Emissora em razão do vencimento antecipado da Emissão;  (v) Deliberar
sobre a recomposição do Fundo de Despesas, conforme cláusula 13.4 do
Termo de Securitização, constituído através da AGT de Constituição de
Comitê, de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos Titulares dos CRI e 
sua metodologia, para pagamento das despesas relacionadas à manuten-
ção dos CRI, inclusive quanto ao reembolso de despesas do Agente Fidu-
ciário; e (vi) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário prati-
quem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações pelos
Titulares dos CRI. Em razão da situação de calamidade pública, visando a
segurança de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio
de 2020, a Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrôni-
ca Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fi-
duciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para gestao@
isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br os docu-
mentos de representação até o horário de início da Assembleia.  Re-
forçamos que o link para a participação da conferência será enviado ape-
nas aos Titulares dos CRI que se cadastrarem prévia e diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documen-
tos de representação. Para os fi ns acima, serão aceitos como documen-
tos de representação:  a) participante pessoa física – cópia digitalizada
de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reco-
nhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e b) de-
mais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou
documento equivalente), acompanhado de documento societário que com-
prove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de do-
cumento de identidade do representante legal; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reco-
nhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI.

São Paulo, 04 de novembro de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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