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pRtMEtRo ADITAMENTo Ao rERMo DE sEcuRtnzAçÂo or cnÉoros tMogtLtÁntos oA lo1E E 104e

SÉRIES DA 1! EMIssÃo DA HABITASEc SEcURITIZADoRA s.A.

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e qualificadas:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliários

("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, estâdo de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894, conjunto ne 52, iardim Paulistano, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.o 09.304.42710007-58, neste ato representada na forma

de seu Estatuto social ("HABITASEg, ou "sECUB!T!ZADQM");

PENTÁGONO S.A. D|STRIBUtDORA DE TÍTUtOS E VATORES MOBIUÁRlOS, instituição financeira com

sede na cidade do Rio de laneiro, Estado do Rio de Janeiro, nâ Avenida das Américas, ne 4.200, bloco

08, ala B, salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Sociâl ( "AGENTE FIDUCIÁRIO'

(sendo a Securitizadora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como "Partes" ou,

individualmente, como "Partê")

Pelo presente Primeiro Aditamento aoTermo de Securitizoção de Créditos lmobiliótios da 707e e 7O4s

Séries da 7e Emissõo do Hobitosec Securitizadoro S.Á. ("Aditâmento"), celebrado entre a

SECURITIZADORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO:

I . CONSIDERAçÕES PRETIMINARES:

(a) Em 29 de Dezembro de 2017 , a Securitizadora e o Agente Fiduciário celebraram o Termo de

securitizâção de créditos lmobiliários da 101E e 104a séries da 1ê Emissão da Habitasec

Securitizadora S.A. ('Termo de Securiti2ação")visando a emissão de 198.000 (cento e noventa

e oito mil) Certificados de Recebíveis lmobiliários Série Sênior, com valor global de RS

198.OO0.OO0,OO (cento e noventa e oito mithões reais) e 22.000 (vÍnte e dois míl) certificados

de Recebíveis lmobiliários série subordinado, com valor global de Rs 22.000.000,00 (vinte e

dois milhões reais);

(b) As partes desejam aditar o Termo de securitização, de modo alterar e ajustar a cláusula

Primeira - Definições, bem como algumas condições e características dos CRI;

(c) As Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a valiação e discussão de todas

as cláusulas deste Aditamento, cuja celebração é pautada pelos princípios da igualdade,

proibidade, lealdade e boa-fé; e

(d) os cRl ainda não foram subscritos e inteBralizados, não foi necessária a deliberação, pelos

$
a-

DOCS - 10396t?9vl 751100/2 tLA



titulares dos CRl, em sede de assembleia geral de titulares dos CRl, para as alterações

realizadas por meio deste Aditamento.

[ -cúusutÁs

CúUSULA PRIMEIRA

1.1. Para os fins deste Aditamento, exceto quando de outrâ forma previsto neste instrumento,
adotam-se as definições constantes no Termo de Securitização, conforme a seguir revistas.

Cláusula Primeira - DêÍinicõês

1.1. Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em letras maiúsculas, no singular ou no plural,

terão o significado que lhes é atribuído a seguir:

Aditamento ao Contrato de

Cessão

O Primeiro Aditomento oo lnstrumento Particulor de Cessõo de

Créditos lmobiliários e Outros Avenças, datado de 16 de fevereiro de

2018, firmado entre BR Pertners e a SECURITIZADORA com a

interveniência anuêncía da JCC e da Garantidora;

Aditamento ao Contrato de

Cessão Fiduciária

O Primeiro Aditomento do lnstrumento Particulor de Cessão de

Fiduciário de Créditos lmobiliátios em Gorontio, datado de 16 de

fevereiro de 2018, firmado entre a JCC e a BR Partners, com e

interveniência anuência da Administradora e da SECURITIZADORA;

SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A, com sede na Cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, ne 85,

sala 1206, 12e andar Edson Queiroz, CEP 60.811-341, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 06.601.496/0001-35;

Administradora:

É a Austin Rating Serviços Fínanceiros Ltda., inscrita no CNPJ/Mt sob

ns 05.803.488/0001-09.

Agência de Rating

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES

MOBltlÁRlOS, acima qualif icada;

Agente Fiduciário:

Alienação fiduciária de bens imóveis, a ser constituída em garantia

do pagamento das Obrigações Garantidas nos termos do Contrato

de Alienação Fiduciária;

Alienação Fiduciária:

Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de

Capitais;

ANBIMA:

Boletins de subscrição por meio dos

subscreverão os CRI e formalizarão sua

condições do Termo de Securitização;

quais os investidores

adesão aos termos e
Boletins de Subscrição:
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BR Partners ou Cedente BR PARTNERS BANCO OE INVESTIMENTO S.A., instítuição financeira

com sede ne Cidede de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, ne 3.335, 26e andat, conjunto 261, sala H,

Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrite no CNPJ/MF sob o ne

13.220.4931000L-t7;

cct É a Cédula de Crédito lmobiliário emitida pela Cedente, em 29 de

dezembro de 2017 , por meio da Escritura Particular de Emissão de

Cédula de Crédito lmobiliário, sob a forma escritural, com Garantia

Real e Fidejussória, nos termos do §3s do ârtigo 18 da Lei ng

f0-931/04, pare representar os Créditos lmobiliários, sendo a

garantia real a ser constituída por meio (i) da Cessão Fiduciária dos

Créditos Cedidos Fiduciariamente e (iÍ) da Alienação Fiduciária sobre

o percentual de 65% das lojas objeto das matrículas ne 95.832 e

95.834 a 96.020, do le Cartório de Registro de lmóveis de Fortaleza

- CE e 54,540Á da loja 601 objeto da matrícula ne 95.833 do 1s

Cartório de Registro de lmóveis de FoÉaleza - CE, e a Garantia

Fidejussória por meio da fiança prestadâ pela Garantidora.

B3: 83 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão, sociedade por ações com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado,

ne 48, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 09.346.601/0001-25;

É a possibilidade da SECURITIZADOIU{ promovêr amortização

parcial e extraordinária dos CRl, caso os recursos depositados na

Conta do Patrimônio Separado decorrentes da Cessão Fiduciária

após o pâgamento da parcela mensal de Juros Remuneratórios e

amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI Sênior, não

atinjam o Índice de Cobertura Mínimo. O valor dâ âmortização

parcial será em montante equivalente ao reestabelecimento do

Índice de Cobertura Mínimo, após tal amortização extraordinária.

Cosh Sweep:

é a cessão fiduciária que será constituída sobre (a) os valores

recebidos a título de aluguel, em decorrência dos Contratos de

Locação, (b) os valores recebidos a título de res sperata, em

decorrência dos Contratos de CDU, (c) sobre as receitas

provenientes da exploração do estâcionamento devidas à JCC, nos

termos do Condomínio Civil, bem como todos e quaisquer direitos,

garantias, privilégios, preferências, prerrogativâs e eções a estes

relacionados, incluindo, porém não se limitando a eventuâl recurso

que a Administradora receber em decorrência de sinistros cobertos

pelas apólices de seguro do Condomínio Civil e/ou dos seguros

contratados Pelos Locatários;

Cessão Fiduclária:

Lei ns 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
Código Civil:

Lei ne 13.105, de 16 de março de 2015;
Código de Processo Civil:

ti oad CessãPo onte doo m reçasa rau daeses pagnco d paao s psã çõCondições Precedentes
q,
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determinadas nos termos do artigo 125 do Código Civil, dispostas na

cláusula 2.3. do Contrato de Cessão;

Conta de Livre

Movimentação:

A conta corrente np 3O78O-2, mantida na agência 1338, do Banco

Itaú, de titularidâde da DEVEDORA, para livre movimentaçâo, ou em

outra conta a ser oportunamente informada pela DEVEDORA;

Conta do Patrimônio

Separado:

A conta corrente integrânte do Patrimônio Sepârado, de titularidade

da SECURITIZADORA, ne 13058-8, agência 7307, do Banco ltaú-

Unibânco S/A, destinada a receber todos os valores relacionados

aos CRl, inclusive o produto arrecadado com o pagamento da CCI e

o pagamento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente;

Contrato de Alienação

Fiduciáría:

O lnsúumento Porticulor de Alienoção Fiduciário de Bem lmóvel em

Gorontio e Outros Avenças, celebrado em 29 de Dezembro de 2017,

entre a JCC e a BR Partners, o qual prevê a constituição da alienação

fiduciária sobre os lmóveis Gerantia, em favor da BR Partners e

posteriormente, à sEcuRlTlzADoRA ;

Contrato de Cessão: O lnsttumento Porticulor de Cessõo de Crédítos lmobiliários e Outros

Avenças, datado de 29 de dezembro de 2017, firmado entre BR

Partners e a SECURITIZADORA com a interveniência anuência da JCC

e da Garantidora, por meío do qual a BR Partners formalizou a

cessão da titularidade da CCI representativa dos Créditos

lmobiliários (incluindo todas as suas garantias e demais acessórios)

à SECURITIZADORA, aditado por meio do Aditamento ao Contrato

de Cessão;

Contrato de Cessão

Fiduciária:

O lnstrumento Porticulor de Cessão Fiduciário de Créditos

lmobiliários em Goruntio, datado de 29 de dezembro de 2077,

firmado entre a JCC e a BR Partners, com a interveniência anuência

da Administradora e da SECURITIZADORA, o qual prevê a

constituição, pela Devedora, em garantiâ do pagamento das

Obrigações Garântidas, da Cessão Fiduciária dos Créditos Cedidos

Fiducíariamente em favor da BR Partners e posteriormente, à

SECURITIZADORÀ aditado por meio do Aditamento ao Contrato de

Cessão Fiduciária;

Contratos de CDU: São os lnstrumento Porticulor de Cessão do Direito de lntegror a

Estruturo Técnico do Shopping Center lguotemi Fortolezo, firmados

em datas diversas, entre JCC e PETROS - Fundação Petrobrás de

Seguridade Social e os locatários, relacionados no Anexo ldo
Contrato de Cessão Fiduciária;

contrato de Distribuição: O Controto de Distribuição Público com EsÍotços Resttitos de

Colocoção, sob Reqime de Melhores EsÍorços, de Certificodos de

Recebíveis lmobiliórios, dd 707s e 7Ms Séries do 7s Emissão do

Hdbitosec Securitizodoro 5.A., datado de 29 de dezembro de 2077 ,

Y
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firmado entre a BR Partners e a SECURITIZADORA, por meio do qual

a SECURITIZADORA contratou o Coordenador Líder para realizar a

distribuição pública, com esforços restritos de colocação, iunto a

investidores profissionais, dos CRl, nos termos da lnstrução CVM

ne 4761O9;

Contratos de Garantia: Quando referidos em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária

e Contrato de Cessão Fiduciária;

Contratos de Locação: São os contratos de locação celebrados pela JCC e PETROS -
Fundação Petrobrás de Seguridade Social, na qualidade de

locadoras com os Locatários, em dâtas diversas;

Coordenador Líder: BR PARTNERS, acima qualificada;

Condomínio Civil É a Convenção de Condomínio do Shopping Center lguatemi

Fortaleza, instituída pelo Ato Notarial ne 05 - Escritura de Compra e

Venda de Frâções ldeais de Unidades Autônomas e Outras Avenças,

de 15 de março de 1990, lavrada nas notas do 18e Ofício de Notas

do Rio de Janeiro/RJ e posteriormente aditada em 11 de outubro de

20t6;

São os créditos imobiliários decorrentes de receitas do Condomínio

Civil do Empreendimento lmobiliário, decorrentes de: (a) Contratos

de Locação; (b) Contratos de CDU e (c) receitas provenientes da

exploração do estacionamento do Empreendimento lmobiliário,

bem como os novos créditos cedidos fiduciariamente, decorrentes

da substituição dos Créditos Cedidos Fiduciariamente;

Créditos Cedidos

Fiduciariamente:

Créditos lmobiliários: São os créditos imobiliários provenientes das Debêntures, incluindo

todos os valores de principal, juros remuneratórios, encargos,

multas, garantias, penalidades, indenizações e demais

característices previstas na Escritura de Emissão das Debêntures,

representados pelas CCI;

Os CRI Sênior e os CRI Subordinados emitidos pela

SECURITIZADORA, conforme descritos neste Termo de

Securitização, lastreados exclusivamente nos CrédÍtos lmobiliários,

oriundos das Debêntures, representados pelas CCI;

cRt

Para fins de quórum em Assembleia Geral, são os CRI emitidos e em

circulação no mercado, excluídos aqueles que â SECURITIZADORA,

a Devedora e/ou a Cedente possuir em tesouraria, ou que seiam de

propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas

controladas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e

respectivos cônjuges, ou que sejam detidos por qualquer pessoa

que esteja em conflito de interesses;

CRI em Circulação:

São os CRI da 101ê Série, vinculados à Emi

recebimento de amoÉização e juros em relação ao CRI

conforme as condições definidas neste Termo de

ssão, com prioridade no

Subordinado,

CRI Sênior

,PI
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Securitização;

CRI Subordinado: São os CRI da 104e Série, vinculados à Emissão, cujo recebimento

de amortização e juros é subordinado ao prévio recebimento

destas mesmas parcelas pelos CRI Sênior, conforme as condições

definidas neste Termo de Securitização;

Data de Pagamento dos

Juros Remuneratórios:

As datas em que os juros e a amortização dos CRI são devidas,

conforme Anexo ll do presente Termo de Securitização;

Data da Primeira

lntegralização

A deta em que ocorrer a primeira integralização dos CRI;

Data de Cessão: A data em que serão cedidos os respectivos Créditos lmobiliários

para a SECURITIZADORA;

Data de Emissão Para os CRl, é o día 29 de dezembro de 20L7;

Debêntures: São as 220.000 (duzentas e vinte mil) Debêntures emitidas pela

Devedora nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures,

totalizando o valor de RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões

de reais);

JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS S/A, com sede na Cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, n9 55,

12e andar, sala 1.209, Edson Queiroz, CEP 60.811-341, inscrita no

CNPJ/MF sob o ns 07.992.627/000r-48;

Devedora ou JCC:

Dias Úteis ou Dia Útil: Quaisquer dias que não caiam em sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

Quando em conjunto, (i) a Escrítura de Emissão das Debêntures. (ii)

o Contrâto de Cessão; (iii) o Contrato de Cessão Fiduciária; (iv) a

Escritura de Emissão de CCI; (v) o Contrato de Alienação Fiduciária;

(vi) o Termo de Securitização; (vii) o Contrato de Distribuição; (viii)

os Boletins de Subscrição dos CRI; e (ix) os respectivos aditâmentos

e outros instrumentos que integrem os Documentos da Emissão e

que venham a ser celebrados;

Documentos da Emissão:

Qualquer mudança ou evento material adverso nos negócios,

condição financeira, operações e desempenho econômico-

operacional dâs atividades da Devedora ou de qualquer garantidor

dos respectivos Créditos lmobiliários, ou qualquer evento ou

condição que afete ou possa afetar, de forma relevante a

capacidade da Devedora ou de qualquer garantidor dos respectivos

Créditos lmobiliários de cumprir suas obrigações, inclusive

pecuniárias, previstas nos Documentos de Emissão;

Efeito Adverso Relevante:

O Empreendimento lmobiliário denominado Shopping Center

lguâtemi, localizado na Avenida Washington Soares, 85, bairro

Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, com área total de terreno de

190.785,78 m2 (cento e noventa mil, setecentos e oitentâ e cinco

metros quadrados e setenta e oito centímetros quadrados) e área

Empreendimento

lmobiliário:

fr,r
7ç
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construída total de 245.778,90 m2 (duzentos e quarenta e cinco mil,

setecentos e setenta e oito metros quadrados e noventa

centímetros quadrados) que está sob o regime de Condomínio Civil,

sendo de propriedade de JCC, na proporção de 65% (sessenta e

cinco por cento); Fundação Petrobrás de Seguridade Social

(PETROS), na proporção de 20% (vinte por cento); e do GIF

SHOPPING MALLS SPE lS.A, na proporção de 15% (quinze por

cento), conforme Escritura de Compra e Venda pendente de

registro, datada de 15 de setembro de 2Ol7;

Escritura de Emissâo de CCI: A Esctituro Particular de Emissõo de Cédulos de Crédito lmobiliório

com Garuntia Reol lmobiliário e Gorontia Fidejussório, sob Forma

Esctiturol, celebrada entre a BR Partners e a lnstituição Custodiante

na presente data e seus eventuais aditamentos, por meio do qual as

CCI foram emitidas pela Cedente;

O lnsttumento Patticulor de Escrituta dd Primeira Emissão de

Debêntures não Conversíveis em Ações, em lJmo Único \érie, do

Espécie QuirogroÍótio com oaruntia Adicionol Fidejussório o ser

Convolodo em Espécie com Gotontio Reol e Gorantia Adicional

Fidejussório, emitida na presente data pela DEVEDORA, subscritâ

pela Cedente para emissão de CCl, como condição desta Emissão

Escritura de Emissão das

Debêntures:

ITAÚ CORRETORA DE VATORES S.A., instituição financeira, com

sede na cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida

BÍigadeiro Fâriâ Lima, ne 3.500, 3e andar, CEP 04538-132, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 61.194.353/00Of-64, responsável pela

escrituração da Emíssora;

Escriturador:

É a garantia fidejussória prestada pela Garantidora.Fiança

O fundo de reserva constituído em garantia do pagamento des

Obrigações Gerantidas, no valor mínimo de R5 2.800.000,00 (dois

milhões e oitocentos mil reais), composto pelos recursos advindos

do desembolso dos valores das Debêntures;

Fundo de Reserva:

São garantias das Obrigações Garantidas: a Alienação Fiduciária de

lmóveis, a Cessão Fiduciária dos Créditos Cedidos Fiduciariamente,

o Fundo de Reserva, a Fiança, assim como eventuais garantias que

venham a ser constituídas pera assegurar o adimplemento total ou

parcial das Obrigações Garantidas;

Garantias:

CALIIÁ INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Av Was

ne55, sala 1217, Edson Queiroz, FortalezalCE, CEP: 60811-341,

inscrite no CNPJ/MF sob o ne 77.7f4'9461000L-12'

hington soares
Garantidora:

Índice Geral de Preços do Mercado;IGP-M - FGV:

?
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lmóveis Alvo Os recursos captados com as Debêntures serão destinados, pela

Devedora, ao investimento em empreendimentos imobiliários de

sua titularidede, quis sejam:

i) O empreendimento imobiliário denominado ShoppinB Center

lguâtemi, localÍzado na cidade de Fortaleza - CE, bairro Edson

Queiroz, Avenida Washington Soeres n'85, descrito e caracterizado

nâ matricula n'79.969 do 1' Ofício de Registro de lmóveis da

Comarca de Fortaleza - CE.

ii) empreendimento imobiliário denominado Shopping Bosque dos

lpês, localizado na cidade de Campo Grande - MS, na Avenida

Cônsul Assaf Trad n'4.796, descrito e caracterizado na matricula ne

221.671do 1e Ofício de Registro de lmóveis da Comarca de Campo

Grande - MS;

iii) empreendimento imobiliário denominado Shopping Bosque

Grão Pará, localizado na cidade de Belém - PA, bairro Parque Verde,

Rodovia dos Trabalhadores S/N, descrito e caracterizado na

matricula ne 47.020 do 1p Ofício de Registro de lmóveis da Comarca

de Belém - PA; e

iv) Aquisição de novos imóveis, implantação e desenvolvimento de

novos empreendimentos, gastos imobiliários no geral tais como

despesas com melhorias e manutenção dos imóveis e demais custos

relacionados ao cumprimento do objeto social da Companhia, bem

como aquisição dâ participação societária de empresas com fins

imobiliárÍos nos termos do objeto social da Companhia cujo objetivo

social seja condizente com a incorporação imobiliária e/ou o

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e que não seja

integrante do mesmo grupo econômico da Companhia.

lmóveis GarantÍa São os imóveis que integram o Empreendimento lmobiliário, que

são objeto da alienação fiduciária a sêr constituída nos termos do

Contrato de Alienâção Fiduciária;

Índices de Garantia São, em conjunto, o Índice de Cobertura Mínimo e Razão de

Garantia Alienação Flduciária;

Índice de Cobertura Mínimo Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o quociente expresso

em forma percentual, da divisão entre: (a) a média móvel mensal,

dos últimos 3 (três) meses, dos recursos arrecadados na Conta do

Patrimônio Separado provenientes dos Créditos Cedidos

Fiduciariamente ou Novos Créditos Cedidos Fiduciariamente,

conforme verificado pela SECURITIZADORA, nos termos do

Contrato de Cessão Fiduciária; e (b) a média móvel mensal das

últimas 3 (três) parcelas devidas no âmbito dos CRl, incluindo a

parcela do mês corrente da data de verificação, que deverá

corresponder a, no mínimo, 1t14,00% (cento e quarenta e quatro por

?,re(-
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cento);

índices Substitutos O IGP - Dl; o IPC; e o IPC da FIPE, ou outro índice equivalente;

lnstituição Custodiante: A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáÍios,
qualificada no preâmbulo;

lnstrução CVM ne 400/03: Texto consolidado da lnstrução CVM ns 400/03, de 28 de dezembro

de 2003;

lnstrução CVM ne 474104 Texto consolidado da lnstrução CVM ne 414, de 30 de dezembro de

2004;

lnstrução CVM na 476/09 Texto consolidado da lnstrução CVM ne 476, de 16 de janeiro de

2009;

lnstrução CVM ns 539/13: Texto consolidado da lnstrução CVM ns 539, de 13 de novembro de

2013;

lnstrução CVM ne 583/16 Texto consolidado da lnstrução CVM nQ 583, de 20 de dezembro de

20L6;

lnvestimentos Permitidos: Títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de

renda fixa do ltaú Unibanco S.4., Banco Bradesco S/A, Banco do

Brasil S/A e Banco Santander S/A., aplícados na Conta do Patrimônio

Separado e que deverão ser resgatados de maneira que estejam

imediatamente disponíveis na Conta do Patrimônio Separado para

a realização de qualquer pagamento das Obrigações Garantidas;

IOF/Câmbio ou IOF/fítulos: lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio e Seguro, ou

relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

índice de Preços âo Consumidor;tPc

índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

IPCA/IBGE:

índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela

Fundação lnstituto de Pesquisas Econômicas;

IPC da FIPE

a. Juros Remunerâtórios dos CRI Sênior: 100,00% (cem por

cento) da Taxa Dl acrescida de sobretaxa (spreod,f equivalente a

1,30% âo ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

b. Juros Remuneratórios dos CRI Subordinado: 100,00% (cem

por cento) da Taxâ Dl acrescida de sobretaxa (spread) equivalente a

1,30% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis;

Juros Remuneratórios

Lei ns 4.591, de 16 de dezembro de 1964;Lei ns 4.591/64

Lei ns 6.404, de 15 de dezembro de 1976;Lei no- 6.404176:

Lei ns 9.514, de 20 de novembÍo de 7997;Lei nP 9.514197:

Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004;Lei ne 10.93U04:

Local de pagamento dos Créditos lmobiliários, o qua I será a 83;Local de Pagamento:

São os locatários dos imóveis objeto dos Contratos de Loca

Contratos de CDU, cujos pagamentos realizados serão direcionados

la Administradora pâra a Conta do Patrimônio Separado, nos

ção e dos

pe

Locâtários:

?/
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termos da Cessão Fiduciária.

Novos Créditos Cedidos

Fiduciariamente

Nos termos do Contrâto de Cessão Fiduciária, são os novos créditos

a serem substituídos pela JCC.

Obrigações Garantidas O pontual e integral pagamento dos Creditos lmobiliários e dos CRl,

assim como a atualização monetária, juros remuneretórios,

penalidades moratórias, seguros, despesas, custas e emolumentos

devidos pela cobrança da dívida, despesas com a excussão de

garantias, honorários advocatícios, assim como qualquer obrigação

pecuniária incorrida para a plena satisfaçâo e inteBral recebimento

dos Crédítos lmobiliários nas condições constantes das Debêntures

e demais Documentos da Emissão;

Operação ou Emissão: É a emissão dos CRl, lastreados pela CCI representativas dos

Créditos lmobiliários originados das Debêntures;

Petrímônio Separado: O patrimônio constituído, após a instituição do regime fiduciário,

pelos Creditos lmobiliários representados pela CCl, pelos Créditos

Cedidos Fiduciariamente, pelos recursos que compõem o Fundo de

Reserva, a Conta do Patrimônio, todo e quâlquer bêm ê direíto que

integre â Conta do Patrimônio Separado, pela Alienação Fiduciária

de lmóvel, bem como todas as demais garantias que venham a ser

constituídas no âmbito da Emissão. O Patrimônio Separado não se

confunde, em hipótese alguma, com o patrimônio comum da

SECURITIZÂDORA e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI

a que está afetado, incluindo o pagamento dos respectivos custos

de administração e de obrigações fiscais;

Preço de Cessão: RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), observadas

as retenções previstas na cláusula 2.2.7. do Contrato de Cessão.

Razão de Garantia

Alienação Fiduciária:

Nos termos do Contreto de Cessão, o valor de venda forçada dos

lmóveis Garantia deverá ser a todo tempo, no mínimo, equivalente

a 100% (cem por cento) do saldo devedor das Debêntures;

Razão MÍnima Mensal: Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o quociente, expresso

em forma percentual, dâ divisão entre: (a) os recursos arrecâdados

na Conta de Patrimônio Separado, decorrentes da Cessão Fiduciária,

ao longo do mês imediatamente antêrior ao mês dâs datas de

verificação, provenientes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente ou

Novos Crédidos Cedidos Fiduciariamente, conforme verificado pela

Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; e (b) a

parcela devida no âmbito dos CRl, que não poderão ser inferiores ao

percentuâl de 121,00% (cento e vinte e um por cento);

Resgâte Antecipado

Fecultativo:

É a faculdade assegurada à DEVEDORA ne Escritura de Emissão de

Debêntures e na cláusula 6.4. deste Termo, de resgatar

antecipadamente as Debêntures, com o consequente cancelamento

de tais Debêntures, a partir de 21 de janeiro de 2024, inclusive, ft
(-
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mediante o pegemento do saldo devedor do Valor Nominâl Unitário

das Debêntures que forem resgatadas antecipadamente, acrescido

da remuneração e de prêmiode 2,5OoÁ ldois inteiros e cinquentâ

centésimos por cento) a ser calculado e aplicado pro rdto temporis,

incidente sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das

Debêntures que forem resgatadas antecipedamente, acrescido da

remuneração;

Taxa Dl Taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de um dia,

"over extro grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela

83, no informativo diário disponível em sua página nâ internet

(www.cetip.com.br);

Titula(es) dos CRI: Os titulares dos CRI;

Valor do Príncípal: RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais);

Valor Mínimo do Fundo de

Reserva:

Equivalente a, no mínimo, RS 2.800.000,00 (dois milhões e

oitocentos mil reais). O valor do Fundo de Reserva será verificado

no último dia útil de cada mês;

Vencimento Antecípado: São as hipóteses de Vencimento Antecipado indicadas na cláusula

6.3. abaixo que, na sua ocorrência, podem ensejar a declaração de

vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários, de modo que a

Devedora estará obrigada a pagar, em moeda nacional corrente, o

saldo devedor dos CRI incluindo Valor do Principal, os juros

remuneratórios e demais encargos;

cúUSUtA SEGUNDA

2,1. O presente Aditamento tem por objetivo alterar determinadas cláusulas para melhor

compreensão e entendimento dos termos e definições utilizados no Termo de Securitização bem como

das condições e características dos CRl.

2.2. As Partes desejam alterar a Cláusula 4.1 para deixar claro que os CRI Subordinados não serão

admÍtidos à negociação no mercado secundário. Nesse sentido, a cláusula 4.1 passa a viger com a

seguinte redação:

4.7, Os CRI Sênior serõo depositodos poro distribuiçõo primária, negocioção secundória e

custódio eletrônico no 83 e serõo distribuídos com o intermedioção do Coordenodor Líder,

instituiçõo integronte do sistemo de distribuiçõo de volores mobiliórios, nos termos do ortigo 29

do lnstruçõo 6tM np 476/09, em regime de melhores esforços. Os CRI Subordinodos nõo serão

odmitidos à neqocioçõo no secundório.

2,3. As Partes desejam alterar a Cláusula 6.3 para incluir hipóteses de vencimento antecipado. Nesse

sentido, a cláusula 6.3. passe a viSer com a seguinte redação:

fur
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6.3. De acordo com os Documentos do Operação, sõo hipóteses de omortizoçõo extroordinário

integral do soldo devedor dos Créditos lmobiliários, os seguintes hipóteses de Vencimento

Antecipodo, poderõo ocorretor no resgote dntecipodo dos CRl, conÍorme deliberado em

Assembleio Gerol dos Titulores de CRI:

(i) descumprimento do Rozõo Mínimo Mensol, que viso osseguror o cumprimento dos Obrigações

Gorontidos;

(ii) descumprimento do obrigoção de recomposição do Rozõo de Gorontio Mínimo, no hipótese

de não hover recursos no Conto do Patrimônio Seporodo decorrentes do Cessõo Fiduciário paro

o reolizoção do amortízoção parciol do CRl, nos termos do cláusulo 6.2., "ii" ocimo;

(iii) descumprimento do obrigoçõo de oportot recursos poro o recomposição do Volor Mínimo do

Fundo de Reservo, no hipótese de nõo hover recurcos no Conto do Potrimônio Seporodo

decorrentes do Cessõo Fiduciário pora a reolizoçõo do recomposiçõo do Volor Mínimo do Fundo

de Reserva;

(iv) otroso no pogomento pelo Devedora de quolquer volor devido relacionodo às Debêntures,

nos termos ou em decorrêncio do EsUituro de Emissõo dos Debêntures, nõo sonodo no prozo de

até 5 (cinco) Dios Úteis contodos do respectivo inodimplemento ou, oindo, caso os obrigoções de

pagar ossumidas na Escrituro de Emissõo de Debêntures pelo DEVEDORA deixorem de concorrer,

no mínimo, em condições equivolentes com os demois dívidos quirogrolárias do DEVEDORA,

ressalvodas os obrigoções que gozem de preferêncio por forço de disposição legol;

(v) atraso no cump mento, pelo DEVEDORA, de quolquer outro obrigoção nõo Pecuniário ou

compromisso previsto no Escrituro de Emissõo dos Debêntures e persistindo tol otroso pot um

periodo de 15 (quinze) dios, contodos do comPetente oviso escrito enviodo pelo Securitizadoro à

DEVEDORA;

(vi) liquidação, dissolução, pedido de folência Jormulodo pelo DEVEDORA ou por terceiros em

foce do DEVEDORTA, decretoção de lolêncio ou insolvência da DEVEDORA, ou pedido de

rccuperoçõo judiciol ou extrdjudiciol apresentodo pelo DEVEDORA, ou ocordo com seus credores

suspendendo ou prorrogando o pagomento de suas dívidos, ou indicoção de administrodor ou

síndico poro DEVEDORA ou parte substoncial de seus otivos ou negócios, ou concordôncio da

DEVEDORA com quoisquer dos medidos ocimo apontodos ou sua decloroção, por escrito, de que

não tem condições finonceiros de orcor com suos obrigações ou, oindo, a deterioroção do

quolidode de crédito dd DEVEDORA, sendo certo que poro o verificoção do crédito do DEVEDORA

o Securitizodora verificará, inclusive mos sem limitoçõo, eventuais inserções de restrições no

Sistema de lnformoções de Crédito do Banco Centrol do Brosil de que trotom os normotivos

editados pelo conselho Monetário Nocional e/ou Bonco centrol do Brosil e/ou outro sistemo que, it
13 í
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em vírtude de normo legol o substituo, e/ou quolquer outro sistemo estatal, de informoções de

ctédito, que opontor inadimplemento de obriqoções e/ou inscrição no Codostrc de Emitentes de

Cheques Sem Fundos (CCF) montido pelo Bonco Centtol do Erosil, iguois ou supetiores o RS

7.0@.0OO,00 (um milhõo de reois);

(vii) pogomento de dividendos pelo DEVEDORA, observodo o disposto no ortigo 202 do Lei

6.404/76, ou, por quolquer Íorma, distribuiçõo pela DEVEDORA de todo ou parte de seu

resultodo, mesmo que pora pogomento de debêntures com porticipoção nos lucros, se o
DEVEDORA estiver em moto em relaçõo oo pogomento de quoisquer volores devidos oos

debenturistds, relotivos às Debêntures, bem como o reolizoção de rcduçõo de copitol sociol com

outrd inolidode que não o dbsorção de prejuízos, sem que hoja onuência prévio e expressa dos

Debenturistos ou de quem venhd o sucedêJo;

(viii) olienoção do controle do DEVEDOtuA, exclusivomente, poro empresos nõo pertencentes oo

mesmo grupo econômico da DEVEDORA;

(ix) quolquer decloraçõo ou goronüa feito com reloção à lovroturo do Escrituro de Emissão dos

Debêntures provem set incorretos ou folsos, opós o competente notifrcoçõo enviodo à

DEVEDORA, não se limitando e especialmente no que se reÍere à destindção dos rccusos

coptodos com os Debêntures, conÍorme clóusulo 6.4., letro "c" do Aditamento oo Contoto de

Cessõo;

(x) protestos de titulos contrd o DEVEDORA em volor individuol ou ogregodo de R$ 5.NO.000,00

(cinco milhões de rcois) e desde que não sejo justifcodo peld DEVEDORA a ndturezo do protesto,

bem como quolquer decisõo ou sentenço judiciol tronsitodo em julgodo contro o DEVEDORA ou

contro o Gorontidoro, em volor unitório ou ogregodo, iguol ou supe ot o RS 500.@O,0O

(quinhentos mil rcois) ou o seu equivolente em outros moedas, volot este corrigido pelo IGP-M

desde a Doto de Emissão;

(xi) decloração de vencimento ontecipodo de quolquer dívida da DEVEDORA em rozão de

inodimplemento controtuol, cujo montonte posso, de quolquer forma, a critério dos

debentwistds, vit d Wejudicor o cumryimento dos obrigoções pecuniárias do DEVEDORA

previ stos neste i nstru mento;

(xii) transformação do tipo societário do DEVEDORA, sem prévío e expresso anuêncio dos

debentwistos;

(xiii) não obtenção, não renovoção, cdncelamento, revogoçõo ou suspensõo dos outorizações,

concessões, olvorás e/ou licenços necessárias poro a otividode do DEVEDORA;

(xiv) olteração no objeto sociol do DEVEDORA que descorocterize os otividodes principois

previstos no objeto sociol do DEVEDORA, solvo se previomente aprovado pelos debenturistos; tt
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(xv) ressolvodo os hipóteses de teorgonizaçõo societária entre sociedodes inteqrontes do qrupo

econômico do qual o Devedoro foz porte, como ptevisto nos Documentos do Emissdo, o

tronsferência ou quolquer formo de cessõo ou promesso de cessão o terceiros, pela DEVEDORA,

dos obrigoções ossumidos no Escrituro de Emissõo dos Debêntures, conforme oplicóvel, sem

ptévio outorização dos debenturistos; e

(xvi) descumprimento de quoisquer termos ossumidos em instrumentos de consütuiçõo de

quoisquer gorontios outorgddos pelo Devedord e/ou empresos do seu grupo econômico que

visem à gorontio dos obrigoções constontes dos Documentos do Emissõo.

2.4. As Partes desejam alterar a Cláusula 6.4. para indicar expressamente a data de início do calculo

do prêmio. Nesse sentido, a cláusula 6.4 passa a vígeÍ com a seguinte redação:

6.4. Ainda, de ocordo com a Escritura de Emissão de Debêntures, é Jocultodo à DEVEDORA

resgator ontecipodamente os Debêntltres, com o consequente concelomento de tois Debêntures,

o portir de 27 de joneiro de 2O24, inclusive, medionte o pogomento do sdldo devedor do Volor

Nominol Unitário das Debêntures que forem resgotodos ontecipodomente, ocrescido do

remuneroção e de prêmio de 2,5üÁ (dois inteiros e cinquento centésimos por cento) a ser

colculado e oplicado pro rato temporis, a portir de 27 de joneiro de 2024 oté o dota do efetivo

pogamento, incidente sobre o soldo devedor do Volor Nominol Unitário dos Debêntures que

Íorem resgotodos dntecipodamente, ocrescido do remuneroçõo;

2.5, As Partes desejam incluir as cláusulas 14.11.3 e 14.11.4 na Cláusula Quatorze - Assembleia Geral

dos Titulares dos CRl, afim de (i) restríngir a votação dos detentores dos CRI Subordinado em

determinada matéria a ser deliberada em Assembleia dos Titulares do CRI e (ii) deixar expresso que as

deliberações tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de aprovação equivalente a

50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares do CRI presentes na Assêmbleia dos Titulares dos

CRl, equivalerão à 100% de aprovação em Assembleia Geral de Debênturista.

74.77.3. Poro eÍeito de cólculo do quórum de deliberação em Assembleia dos Titulores dos CRl,

rerferente oo item (x) do cláusulo 14.77.2 ocimo, não serão computodos os votos dos CRI

Subordinodo.

74,7r.4. Considerdndo que os deliberoções a serem tomddÕs em Assembleio dos Debenturistos

relocionodos à Escrituro de Emissão de Debêntures demondom prévio oprovoção em Assembleio

de Titulores dos CRl, consideror-se (i) para os hipóteses de deliberoçõo por moiorio simples, que

o quórum de 5üÁ (cinquento por cento) mois 7 (um) dosTitulores do CRI presentes no Assembleio

dos Titulores dos CRI como equivolente o 70üÁ de oprovoçõo em Assembleia Gerol de

Debentutistas e (ii) pord as hipóteses de deliberoçõo por moiorid absolutd, que o quórum de 50%

(cinquento por cento) mois 1(um) dosTitulares do CRI em circuloção como equivolente o 10UÁ

de oprovação em Assembleio Gerol de Debenturistos . v
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2.6. As Partes desejam alterar a cláusula L8.1 para fazer constar o jornal de grande circulação utilizado

pela SECURITIZADORA. Dessa forma, a cláusula 18.1passa a vigorar com a seguinte redação:

78.7. Todos os publicações no âmbito do Emissõo serõo reolizodds no jornol de gronde

circuloção jó utilizodo pelo SECURITIADORA poro suos publicoções societários, quol sejo "O

Estodo de Sõo Poulo".

2.7. As Partes desejam alterar a Cláusula Vinte e Dois para fazer constar que os CRI objeto desta

Emissão serão objeto de análise de classificação de risco por Agêncía de Rating. Dessa forma, a cláusula

22.1 passa a vigorar com a seguinte redação:

22.7. Os CRI objeto desto Emissão serão objeto de onálise de clossifrcoção de risco por Agência

de Rating, exclusivomente pot ocosiõo do emissõo, sendo dispensodo o atualizoção do relotório

de roting nos termos do porágrofo 7e do ortigo 7e da lnstruçdo CVM ns 474/O4.

2,8. Ficam ratificadas todas as demais disposições constantes do Termo de Securitização que não

foram expressamente altêradas pelo presente Aditamento.

2.9. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que se originarem deste

instrumento

2.10. Este ínstrumento é regido, material e processualmente, pelas leis da República Federâtiva do

Brasil.

O presente Aditamento é firmado em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas)

testemunhas abaixo.
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