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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDtTOS tMOBtLtÁRtOS
DA 102" SÉRIE DA íá EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

PARTES

Pêlo pÍesente instrumenlo particular, as partês:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A,, sociedade por ações, com sêde na Cidade de São pauto, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, s"andaÍ, conjunto 52, Jardim paulistano, CEp
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58, neste ato representada na forma de sêu
Estatuto Social, doravante denominada "Securitizadora" ou "Emissora", e

VÓRTX D|STR|BU|DORA DE TíTULOS E VALORES MOBtLtÁRtOS LTDA., instituiçâo financeira, com
sede na cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadêiro Faria Lima, no 2277,2'andaÍ,
con.iunto 202, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, nestê ato
reprêsentada na forma dê seu estatuto social, doravantê denominada simplesmente "Aoentê Fiduciário";

Doravante, Securitizadora ê Agente Fiduciário serão denominados, individual e indistintamênte, como
"Parte" e, conjuntamente, apenas como "Eq!tgs".

RESOLVEM a Emissora e o Agente Fiduciário firmar o presente "Termo de Secuitização de Créditos
lmobiliários da 102a Série da 1â Emissão de Ceiificados de Recebíveis lmobiliáios da Habitasec
Securitizadora S.Á", celebrado êntre a Emlssora e o Agente Fiduciário ("Termo de Sêcurit2acão"), de
acordo com a Lei no 9.5'14, de 20 de novembro de 1997, e alteraÇÕes posteriores ("Lei no 9.5'14197"), a
lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 414, de 30 de dezembro de 2004, e alterações
posteriores ("lnstrucáo CVM no 414") e a lnstruÉo CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, e alteraçôes
posteriores ("lnstrucão CVM no 476"), conforme os termos ê condições a seguir descritos:

CúUsULAs

CúUSULA PRIMEIRA: DEFINIçoES

1.1. PaÍa os fins deste Tefmo, adotam-se as seguintes definiçÕes, sem prejuízo daquêlas que forem
estabelecidas no corpo do presente:

"Alienacão Fiduciária em garantia do cumprimênto das Obrigaçôes Garantidas, a alienaÉo
fiduciária dos lmóvêis constituída pela Cedente em Íavor da Emissora,
por mêio dâ qual a Cedêntê transfere à EmissoÍa, a propriêdade
fiduciária dos lmóveis, constituída por meio dos respêctivos Contratos
de Alienaçáo Fiduciária;

"Amortizacão Extraordinária" Eventual amortizaÉo extraordinária nos termos da no item 6.3., abaixo;

Atualizacáo Monetária A atualizaçáo monetária dos CRl, êstabelecidos no item 3.1 . (i).a,
abaixo;

A 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Sêgmento Cetip UTVM, instituiçáo
devidamênte autorizada pelo Banco Central do Brasil para prêstação
de sêrviços de custódia de ativos escriturâis e liquidação Íinanceira,
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"Brickell"

"Boletins de Subscricão"

"CCB Dívida"

"cct"

Cedente

"Cessáo Fiduciária de
Recebíveis":

Cessionário ou'Emissora"

"Conta Brickell"

"Conta do Patrimônio S rado"

com sede na Cidade de Sâo Paulo, Estado de São Paulo, na Praça
Antonio Prado, n' 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o no

09.3a6.601/0001-25;

BRICKELL FINANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.,
sociedade limitada, com sede na Cidade dê São Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Santos, n' 1773, 1" andat, bairro Cerqueira Cesar,
CEP 01.4í9-100, inscritâ no CNPJ/MF sob o no 27.256.293/0001-29;

Os boletins de subscriçáo dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores
subscreverão os CRI e formalizaráo a sua adesão a todos os termos e
condigôes deste Termo;

a Cedente constituiu (a) a alienação fiduciária da totalidade de suas
quotast (b) a cessão fiduciária dos direitos creditórios oriundos do
Contrato dê LocaÉo Fiat e do Contrato de Locação Maisativo; e (c) a
alienação fiduciária dos lmóveis; em garantia do pagamento das
cédulas de crédito bancário n' 18 e 25, emitidas pela Harte Olímpia
lncorporações Ltda. êm favor da Oomus Campanha Hipotecária, cujos
direitos creditôÍios são representados por cédulas de crédito
imobiliário ÍracionáÍias, com garantiâ real imobiliária; ("CCB Dívida")

4 (quako) Cédulas de Crédito lmobiliário integrais e frâcionárias, sem
garantia real imobiliária sob a forma escritural, paÍa repÍesentar a
totalidade dos Créditos lmobiliários decorrentes dos Contratos de
LocaÉo, constante do Anoxo I a este Termo;

H.R.D.l. EMPREENDITIENTOS IMOBILIARIOS LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, n' '1.460, conjunto í03, sala 12, CEp
04.548-005, inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.538.337/0001-01;

em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, a cessão
fiduciária dos Crédilos Locatícios futuros, titulados e/ou que venham a
ser titulados pela Cedente e/ou pela Herte, nos termos do Conlralo de
Cessão Fiduciárial

A HABITASEC SECURITIZADOR S.A., quatiÍicada no prêâmbuto
deste Termo de Securitização;

A conta corrente de titularidade da Brickell, n.o 16225-4, mantida na
agência n.o 0845, do ltaú Unibanco S.A.;

A conta corrente no 13921-7, agência no 7307, do ltaú Unibanco S.A.,
de titularidade da Emissora, ou outra conta quê esta venha a indicar
oportunamênte por escÍito, na qual os Créditos lmobiliáÍios serão
recebidos para pagamento dos CRI;
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"Contrâto Alienacão
Fiduciária A"

"Contrato de Alienacão
Fiduciária B":

"Contratos de Alienâcâo
Fiduciária"

"Contrato de Cessão
Fiduciária"

Contrato de Cessão"

Contrato de Distribuicáo

"Conlrâtô dê Locacão Fiat"

"Contrato Locacão

o "lnstrumenlo Padicular de Alienação Fíduciáia de lmóvel em
Garantia e Outras Avenças", celebrado em 22 de dezembro de 2017 ,

entÍe a Cedente, na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade
de fiduciária, por meio do qual sêrá constituída a Alienaçáo Fiduciária
do lmóvel A;

o "lnstrumento Paiicular de Alienação Fiduciáría de lmóvel em
Garantia e Oulns Avenças", celebÍado em 22 de dezembro de 2017,
entre a Cedente, na qualidadê dê fiduciante, a Emissora, na qualidade
de fiduciária, por meio do qual será constituÍda a Aliênação Fiduciária
do lmóvel B;

Ouando mencionados o conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária A
e o Contrato dê AliênâÉo Fiduciária B;

O 'lnstrumento Padicular de Cêssão Fiduciária de Direitos Creditórios
em Garantia e Outras Avenças", celebrado em 22 de dezembro de
2017, enfie a Cedente e a Harte, na qualidade de fiduciantes, a
Emissora, na qualidade de fiduciária, por meio do qual será constituída
a Cessão Fiduciária de Recebíveis;

'lnstrumento Padicular de Cessâo de Creditos lmobiliáios e Outras
Avenças", firmado em 22 de dezembrc de 2017, entre a Cedente, na
qualidade dê cedente dos Créditos lmobiliários, a Emissora, na
qualidade de cessionária, o Fiador e sua esposa, na qualidade de
fiador e outorga uxória, e a Brickêll, na qualidade de intervêniente
anuentel

O Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores
EsforiÇos, de Cedíicados de Recebíveis lmobiliáios da 102a Séie da
1a Emissão da Habitasec Secuitizadora S.4., celebrado, nesta data,
entre a Emissora e o Coordenador Líder, por meio do qual a Emissora
contratou o CooÍdenador Líder para rcalizat a disúibuiÉo pública dos
CRI nos termos da lnstruçáo CVM n" 4'14 e da lnstruçâo CVM no 476;

o Contralo de Locação Comercial, celêbÍado entrê a Cedente ê a
Bêrrini Bandeirantês Empreendimentos lmobiliários SPE Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o n' 07.860.032/0001-06, na quatidade de locadoras,
e a Fiat, na quâlidade de locatária, firmado em 19 de janêiro de 20'15,
conforme aditado em 28 de iunho de 20'Í6, por meio do qual a Cedente
locou o lmóvel A, nos termos do referido documento;

o Contrato de Locação Comercial, celebrado entre a Cedente e a EAp
Empreendimentos lmobiliários Ltda., inscrita no CNpJ/MF sob o n"
12.481.656/0001-52, na qualidade de locadoras, e a Maisativo, na
qualidade de loc€tária, fiÍmado em 30 de novembÍo de 201S, por meio
do qual a Cedente locou o lmóvel B, nos termos do rêferido
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lemêntar A"

"Contrato Comolementar B"

"eonlratosle Garantia"

ContÍatos de Locacão

"Coordenador Líde/'

"Créditos Locatícios"

'cRt"

documento;

a Cedentê, na qualidadê de locadora, e a Harte, na qualidade de
locatáíia, Íi[maram, em 22 de dêzembÍo de 2017 o Contnto de
Locação Comercial, por meio do qual a Cedente locou o lmóvel A, nos
termos e condiçóes pactuados no Contrato Complementar Al

a Cedente, na qualidade de locadoÍa, e a Harte, na qualidade de
locatária, Íirmaram, em 22 de dezembro de 2017 o Conlrato de
Locação Comercial, por meio do qual a Cedente locou o lmóvel B, nos
termos e condições pactuados no Contrato Complemêntar B;

Ouando mêncionado em conjunto, o Contrato dê Alienação Fiduciária e
o Contrato de Cessão FiduciáÍial

Quando mencionados em conjunto, o ContÍato de LocaÉo Fiat, o
Conkato de Locação Maisativo, o Contrato Complementar A e o
Contrato Complementar Bl

O H. COMMCOR DISTRIBUIDORA OE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTOA, instituição financeira, com sêde à Rua Boa
Vista, 254, 11o andar, Cjto 1101 ê 'l'108, Centro, São Pauto, SP, CEP:
01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 0'1.788.'t4710001-50, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social;

São todos e quaisquer diÍeitos creditórios futuros, principais e
acessórios, titulados ou que venham a ser titulados pêlâ Cedente e/ou
pela Harte em decorrência da exploração econômica dos lmóveis, o
que inclui, mas não se limita a, principal, alualizaçâo monetária, juros
remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e
demais encargos contratuais e legais, decolrentes: (i) da locação ou
sublocação dos lmóveis, nos teÍmos dos respectivos contratos de
locação dos lmóveis celebrados ou a serem celebrados com os
respectivos locatários; (ii) da exploração comêrcial das áreas comuns,
se e quando houve[ a exploraÉo onerosa destas áreas, excluindo os
respectivos estacionamentos; e (iii) das indenizaçôes por sinistros ou
relativas a desapropriação total ou parcial do lmóveis, incluindo
principal e acessórios;

Os certificados de recebíveis lmobiliários integrantes da ,í02. Série da
'la Emissão dê CeÍtificados de Recebíveis lmobiliários da Emissora,
títulos de crédito nominativos, dê livre nêgociação, emitidos pela
Emissora por meio deste Termo de Securitização, de acordo com a Lei
no 9.514197, a Resolução do Consêlho Monetário Naclonal no 2. S17 de
29 de junho de 'lgg8 e a lnstruçáo CVM no 414104;
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..CVM":

"Data de Emissão dos CRl"

A Comissão dê Valorês MobiliáÍiosl

22 de dezembÍo de 2017 ,

22 de dezembÍo de 2025,

(i) com relação a qualquer pagamento realizado poÍ meio da 83,
qualquer dia que náo seja sábado, domingo ou feriado declaÍado
nacional; e (ii) com relação a qualquer outro pagamento que náo seja
realizado por meio da 83, bem como com relaçáo a outras obrigações
previstas neste Contrato, qualquer dia no qual haja êxpediente
bancário na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, e que não
seja sábado ou domingo;

os seguintes documentos: (i) os ContÍatos de Locação; (ii) o Contrato
de Cêssâo; (iii) os Contratos de Garantia; (iv) a Escritura de Emissão;
(v) o presente Termo de SecuritizaÉo; (vi) o Contrato de DistribuiÉo;
(vii) os Boletins de SubscriÉo; e (viii) os respectivos aditamentos e
outros instrumentos que intêgrêm ou venham a integrar a Emissão e
quê venham a ser celebrados, quando mencionados em conjuntol

'102â Série da 1â Emissão de CRI da Emissora;

É o lnstrumento PaÍticular de Emissão de Cédula de Crédito
lmobiliário lntegral e Fracionárias, sem Garantia Real lmobiliária, sob a
Forma Escritural, celebrado, nesta data, entre a Emissora e a
lnstituiÉo Custodiante;

ITAU CORRETORA DE VALORES S.4., instituiçáo financeira, com
sede na cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 30 andar, CEP 04538-132, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração
da Emissora;

Sr. MARCO ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, portador da céduta de
identidade n' 02'1.994.138-6't, expedida pela SSp/Sp e inscrito no
CPF/MF sob o n" 02'1.994.138-61, administrador de empresas, com a
outorga uxória de sua esposa, a qual é casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, a Sra. CLAUOIA ANDRÂDE DE SOUZA,
brasileira, portadora da cédula de identidade n. 13.965.825-7,
expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n. 091.173.958-01,
ambos residentes e domiciliados na cidade de São paulo, Estado de
São Paulo, na Alameda ltú, no 433, Apto. 81, Bairro Cerqueira Cesar,
CEP.0142'1-OOO; 

/
A garantia Íidêjussória, na Íorma de fiança, prestada pelo fiaOor noy'

t

"Data de Vencimento Final dos
CRI'':

"Dia Útil" ou "Dias Úteis"

"Documentos da ODeracão"

Emissáo":

Escritura de Emissão"

Escriturado/'

Fiado/'

{

Fianca
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"Fiat"

"Fundo de Reserva"

Garantias

Harte

"IGPM/FGV'

IGP-DUFGV'

"lmóveis"

"lmóvel A'

"lmóvel B"

"lnstituicâo Custodiante" e

toF

âmbito do Contrato de Cessão;

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., sociedade
limitada, com sede à Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n' 105, Torre 4, Conj. 61-62 e 71,
CEP: 04.571-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.701.716/0037-67.

O Íundo de reserva em garantia do pagamento dos CRl, constituído
nos termos da cláusula 8.4. abaixol

Quando mencionadas em con.junto, a Alienação Fiduciáriâ, a Cessão
Fiduciária, a Fiança e o Fundo de ReseÍva;

HARTE REALTY DESENVOLVIiIENTO IMOBILIÁRIO S.A.,
sociedade limitada, com sêde na Cidade de Sáo Paulo, Estado de Sâo
Paulo, na Av. Dr. CaÍdoso de Melo, n''1460, 10' andar, conjunto 103,

sala B, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
13.498.606/000140;

É o Índice Geral de Preços - Mercado - IGPM, apurado e divulgado
pela FundaÉo Getúlio Vargas - FGV;

É o Índice Geral dê Preços - Disponibilidade lnterna - IGP-DI,
apurado e divulgado pêla Fundação Getúlio Vargas - FGV;

É o lmposto sobre Ope[açõês de Credito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

O lmóvel A e o lmóvel B, quando mencionados em conjunto;

A unidade autônima condominial denominada n" 62, tipo Vl,
localizada no 6' andar do Subcondomínio One Berrine
Corporatê, Torre 4 - Setor C, com endereço na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini n' í05, na Cidade de São Paulo,
Estado dê São Paulo, na matrícula n" 234.996, do 15" Oficial de
Registro de lmóveis de São Paulo/SP;

A unidade autônima condominial denominada n' 41, tipo lll,
localizada no 4" andar do Subcondomínio One Berrine
Corporate, Torre 4 - Setor C, com endereço na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini n' í0S, na Cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, na matrícula n' 234.99í, do 15" Oficial de
Registro de lmóveis de São Paulo/SP , I
A VORTX D|STR|BU|DORA DE T|TULOS E VALORES{
MOBILIÁRIOS LTDA., quatificada no preâmbulo deste Termo del"Aoen te Fiduciário'
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"lnstrucào no 414"

lnstÍucáo CVM no 476"

lnstrucão CVM no 539"

"lnstruÇâo CVM no 583"

'lnvestidor(es)" ou "Titulaíes)

dos CRl":

"Investidores Profissionais"

lnvestidores Qualificados

IPCA./IBGE'

"JUCESP'

"Juros Remuneratórios

Lei no 6.404/76"

"Lei no 9.307/96"

"Lei no 9.514197"

Securitização;

A lnstruÉo da CVM no 4'14, de 30 de dêzêmbro de 2004, conÍorme
alterada, que dispóe sobre o registro de companhia aberta para
companhias sêcuritizadoras de créditos imobiliários ê de ofêrta pública
de distribuição de Certificados de Recebíveis lmobiliários - CRI;

A lnstrução da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliáÍios
distribuídas com esforços restritos ê a negociaÉo desses valores
mobiliários nos mercados rêgulamentadosl

a lnstrução CVM no 539, de 13 de novembro de 20'13, confo[me
alterada, quê dispÕe sobre o dever dê verificação da adequação dos
produtos, serviços e operações ao peíil do cliente;

a lnstruçáo CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, que dispÕe

sobre o exercício da funçáo de agente fiduciário;

Os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos da
presente Emissãoi

os investidores profissionais, conforme definidos no artigo 90 - A da
lnstruÉo CVM no 539;

os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9" - B da
lnstruçâo CVM n" 539;

É o lndice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme
publicado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

É a Junta Comercial do Estado de Sáo Paulol

Os juros remuneralórios dos CRl, estabelecidos no item 3.1. (i).b,
abaixoi

A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que
dispÕe sobre as sociedadês por açôes;

A Lei no 9.307, de 23 de selembro de 1996, conforme alterada, que
dispÕe sobre a arbitragem;

A Lei n" 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que
dispÕe sobre o Sistema de Financiamento lmobiliário, institui a
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá ouúas pÍovidênciasl

A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, q
dispÕe, ,nÍel a/ra, sobre o patrimônio de afetação de incorpora

{

Lei no 10.93'l /04

imobiliárias, Letra de CÍédito tmobitiário, Cédula de Crédito lmobrliário
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"Locatários

"Maisativo"

"Obrioacóes Garantidas"

"OÍerta Reslrila"

"Ordem de Prioridade de
Paqamentos":

Ooeracáo

"Patrimônio Separado"

e Cédula de Crédito Bancário,

Ouando mencionado em conjunto, a Fiat, a Maisativo e a Hartê,

MAISATIVO TNTERMEDTAÇÃO DE ATTVOS LTDA., sociedade
limitada, com sede à Cidade de Sâo Paulo, Estado dê São Pauto, na
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n' 105, 4' andar- Parte - Edificio
Berrini One, Cidade MonçÕes, CEP: 04.57'l-010, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 03.836.739/0001-26:

em garantia das obrigaçõês, presentes e futuras, principais e
acessórias, assumidas ou que venham a seÍ assumidas pela Cêdente
e/ou Fiador: (i) no Termo de SêcuritizaÉot (iii e/ou demais
Documentos da Operaçáo, relacionadas ou que venham a ser
relacionadas ao pagamento do valor de principâl e dos juros

remuneratórlos dos CRl, ou seja, todas as obrigações principais,

acessórias e moratórias, presentes e Íuturas, assumidas que sejam
direta ou indiretamente relacionadas aos CRl, incluindo, mas não se
limitando, pâgamento de quaisquer montantes e/ou dêspesas
relacionâdos ao PatÍimônio Sêparâdo dos CRl, inclusivê, mas náo se
limitândo, a amortização, rêmuneÍaçâo e atualizaçáo monetária dos
CRl, multas, juros de mora, multa moratória, honorários advocaticios,
despesas do paÍimônio separado dos CRl, despesas com cartórios e
custas .iudiciais;

A distribuiÉo pública dos CRl, com esforços restritos de colocâçáo, a
seÍ realizada em conformidade com a lnstrução CVM no 476, a qual

está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM,
nos termos do artigo 6o, da lnstrução CVM no 476;

A ordem de prioridade na aplicação dos recursos decorrentes do
pagamento dos Créditos lmobiliários, nos termos dos itens 8.5 e 8.6
deste Termo;

É a emissão dos CRl, objeto deste Termo de Securitização, com lastro
na CCI representativa da totalidade dos Créditos lmobiliários;

O patrimônio constiluido, após a instituiçâo do Regime Fiduciário,
pelos Creditos lmobiliários, representados pela CCl, pelas Garantias, e
pela Conta do Patrimônio Separado. O Patrimônio Separado Eã9 se
confunde com o patrimônio comum da Emissora e destina-se
exclusivamente à liquidaçáo dos CRI a que está afetado, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administraÇão, obrigaçôes
fiscais e dêvolução dos recursos pertencentes aos proprietários;

"Prazo de Col Ção" A colocação dos CRt deverá ocorrer em até 90 lnou"nay ai{d
contados a partir da Data de Emissáo dos CRl, podendo ser encerr{a
quando da ocorrência de uma das seguintes hipótesesj (i) subscriçaf e

cr'
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"Recebívêis"

"Reoime Ffduciário"

"Resoate Antecioado"

"&emuneraÉo":

"Saldo Devedor da Ooeracáo"

"SeÍvicer"

Tabela Vioente

integralizaÉo da totalidade dos CRI pelos lnvestidores; ou (ii)
encerramento da Oferta Restrita, a êxclusivo critério da Emisso[al

todos e quaisque[ direitos creditórios futuros, principâis e acessórios,
litulados ou que venham a ser titulados pela Cedêntê em decorrência
da exploraçáo econômica dos lmóveis, o que inclui, mas não sê limita
a, píincipal, atualizaçáo monetária, juros remuneratórios, encargos
moratórios, multas, penalidades, indenizaçóes, seguros, despesas,
custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais:
(i) da locaÉo ou sublocação dos lmóveis, nos têrmos dos respectivos
contratos de locação dos lmóveis celebrados ou a se[em celebrados
mm os respectivos Locatários, (ii) da exploração comercial das áreas
comuns, se e quando houver a exploraÇão onerosa destas áreas,
excluindo os Íespectivos estacionamentos; e (iii) das indenizaçÕes por
sinistros ou relativas a desapropriação total ou parcial do lmóveis,
incluindo principal e acessórios;

É o regime fiduciário instituído pela Emissora, na Íorma do artigo 9o da
Lei no 9.514/97, sobre os Creditos lmobiliários, representados pela
CCl, as Garantias e a Conta do Patrimônio Separado. Os créditos e
recursos submetidos ao Regime Fiduciário passarão a conslituir o
Patrimônio Separado;

Resgate antêcipado dos CRl, nos termos do item 6.2., abaixo;

A remuneraÉo dos CRl, composta pela atualizaÉo monetária e pelos
juros remuneralórios êstabelecidos no item 3.1 'h" abaixo;

o montante correspondente à soma dos seguintes valores: (i) o saldo
devedor atualizado dos Créditos lmobiliários, incluindo eventuais
percelas de amortizaçáo e/ou juros em atraso, atualizados
monetariamente até a data do efetivo pagamento do Saldo DevedoÍ da
Operação, acrescido dos encargos moratórios previstos no Contrato de
Cessáo; (ii) as despesas do Patrimônio Separado (conforme definido
no Termo de SecuritizaÉo) em aberto; e (iii) a multa, a título de
indenização, na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civ , de 2%
(dois por cento) sob o somatório dos valores dos itens (i) e (ii);

É a HABITASEC SECURTTTZADORA S.A., conforme ecima
qualificada;

A curva de amoÍlização dos CRl. lnicialmente, a tabela vigente é a
tabêla constante do Anexo ll, que podêrá ser alterada ao longo da
operação pâra Íefletir eventuais alteraçôes no fluxo de âmortização dos
CRI;

O valor a ser pago pela Emissora ao Cedente, pela cessão

v

'Valor da Cessão

Créditos lmobiliários, no montante de Rg 11.1OO.ggg,OO (onze milhÕ
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cem mil, oitocentos ê oitenta mil e oito reais), na Data de Emissáo dos
CRlt e

"Vâlor Nominal Unitário" O valor nominal unitário dos CRl, conforme previsto no item 3.1 "ê"

"Ven cimento Antecioado" O vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários, representados pela
CCl, que poderá ser declarado pela Emissora, na ocorrência das
hipóteses indicadas no item ô.3 deste Termo de Securitizaçáo

cúusuLA SEGUNDA: oBJETo E cRÉDtTos tMoBtltÁRlos

2.1. A Emissora realiza, nêste ato, em caráter iíevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos
lmobiliários, representados pela CCl, aos CRl, que constituem a 102. Série de sua 1a Emissão, conforme
as caracteÍíslicas descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.2. A Emissora declara que Íoram vinculados, pelo prêsêntê Termo de Securitizâçâo, os CÍéditos
lmobiliários, reprêsentados pelas CCl, decorrentes dos Contratos de LocaÉo, com valor nominal lotal de
RS 15.833.439,11 (quinze milhóes, oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinla e nove reais e onze
centavos), na Data de Emissáo dos CRl, cuja titularidade Íoi obtida pêla Emissora por mêio da
celebração do Contrato de Cessáo.

2.3. Os Créditos lmobiliários encontram-se representados pelas CCl, integral, emitida pela Emissora, sem
garantia real imobiliária sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04 e da Escritura de Emissão.

2.3.1. A Escritura de Emissâo encontra-se devidamente depositada junto à lnstituiçâo Custodiante,
nos termos do § 40 do artigo 18 da Lei no '10.931/04.

2.3.2. O Regime FiduciáÍio, instituÍdo pela Emissora por meio destê Termo de Securitizaçáo, será
registrado na lnstituiçáo Custodiante das CCl, nos termos do artigo 23, paÍágÍafo único, da Lei n.o

10.931/04, através da declaraÉo quê constitui o Anexo lll a este Termo.

2.4. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos Créditos lmobiliários repÍesentados pelas
CCI seráo computados e integraráo o lastro dos CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer
recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representados pelas CCI estão
expressamente vinculados aos CRI por força do Rêgime Fiduciário, constituído pela Emissora em
conformidade com o presente Termo de Securitizaçáo, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção,
desconto ou compensaÉo com ou êm decorrência de outras obrigaçóes da Emissora. Neste sentido, os
Créditos lmobiliários repÍesêntados pelas CCt:

(l) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da
Emissora em nenhuma hipótesel

(iD permaneceÍão segregados do patrimônio comum da EmlssoÍa até o pagamento integral
da totalidade dos CRll

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos cRr e dos custos da administraçâo no/
termos deste Termo de securitizaçâo, bem como ao pagamento dos cusros reracionadoÉ
à Emissão, incluindo mas sem se rimitar a (a) emorumentos da 83 rerativos tanto asC{r
quanlo aos CRI; (b) remuneraÉo da Emissora pela estruturaçáo da Oferta Restrita; (c)

o^-

(iii)
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remuneraçào â ser paga à lnstituição Custodiantet (d) remuneração devida ao Agente
Fiduciário, (ê) despesas relativas ao registro de ativos no sistema elelrônico da 83, e
atualização da classificaÉo de risco dos CRI: e (0 averbagões/rêgistros em cartórios de
registro de imóveis e títulos e documentos, quando for o caso:

(iv) estáo isentos e imunes de qualquer ação ou execuÉo promovida por credores da
Emissora;

(v) não podem ser utilizados na prestaçáo dê gaÍantias e não podem ser excutidos por
quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados que sejamt e

(vi) somente respondêm pelas obrigaçóes decorrentes dos CRI a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários representados pelas CCI foi adquirida pela Emissora através
da celebraÉo do Contrato de Cessão e de transÍerência realizada através da 83, sendo que lodos e
quaisquer recursos decorrentes dos Creditos lmobiliáÍios representados pelas CCI serão pagos
diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante transÍerência eletrônica disponível (TED) ou por
outra forma permitida ou não vedada pelas normas entáo vigentes.

2.6. Pêla aquisiÉo dos Créditos lmobiliários, a Emissora pagará o Valor da Cessão ao Cedente, na
forma do Contrato dê Cessão.

2.7. Os CRI da prêsente Emissáo serão objeto da OÍerta Restrita e poderão ser negociados pelo Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, conÍorme item 4.1., abaixo, sêndo admitido ágio ou
deságio, observadas as restriçóês da legislação e regulamentaçáo em vigor, principalmente aquelas
constantes da lnstrução CVM no 476.

2.8. A Emissão regulada por este Termo de SecuritizaÉo é realizada consoante o que autoriza o
parágrafo terceiro do a igo 22 do estatuto social da Emissora, consolidado em data de 30 de abril de
2015, mediante deliberaçâo tomada em assembleia geral ordináia e exraordinária, também realizada
em 30 de abril de 2015, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESP em dala de 17 de agosto
de 2015, sob o número 362.7441154.

cúusuLA TERcEtRA: tDENTtFtcAçÃo Dos cRt E FoRirA DE DtsrRtBUtçÃo

Da ldentificação dos CRI

3.1. Os CRI da presente Emissão possuem as seguintes características:

a) Emissáo: í a;

b) Série: 102â;

c) Ouantidade de CRt: 11.í00 (onze mil e cem),

d) Valor Global da Série: R$ 1 L 1OO.8BB,0O (onze mithÕes, cem mil e oitocentos e oiten ta e oito/

e) ;:;:""' ;,.-"-r; ,.. r, (hum mir reais e oito centavos), na Data de =,,*.", (

t.
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f)

e)

h)

Atualizaçáo Monetária: IGP-Dl;

Data do Primeiro Pagamento de Jurcs: 22 de janeiro de 2018;

Prazo de Amortização: 96 (noventa e seis) meses, sendo o primeiro pagamento de
amortização devido em 22 de janeiro de 2018;

i) RemuneraÉo

a. Atualização Monêtária: mensal, de acordo com a variaçáo mensal do IGP-Dl, câlculada
conforme o disposto na Cláusula Quinta deste Termo de Securitização; ê

b. Juros Remuneratórios: Taxa efetiva de juros de 8,5 a.a. (oito inteiros e cinquenta
centésimos por cento ao ano), calculados conforme o disposto na Cláusula Ouinta deste
Termo de Securitizaçáo;

Periodicidade de Pagamento de Amortização do Valor Nominal UnitáÍio atualizado
monetariamente e acrescido dos Juros RêmuneÍatórios: Mensal, de acordo com a labela de
amortizaÉo dos CRl, constante do Anêxo ll ao presente Termo de Securitização, sendo o
primeiro pagamento de JuÍos Remuneratórios e amortizaçáo devido em 22 de janeiro de
2018 e o último na Data de Vencimento Final dos CRli

Regime Fiduciário: Sim;

Garantia Flutuante: Não:

Garantias: as garantias descÍitas na Cláusula Oitava deste Termo de Securitização, quais
seiam, a Fiançâ, a AlienaÉo Fiduciária, a Cessão FiduciáÍia e o Fundo de Reserva,

Coobrigação da Emissora: Náo;

Subordinaçâo: Não;

Sistema de Registro e Liquidação Financêira: B3;

Data de Emissâo dos CRI: 22 de dezêmbro de 2017;

Local de Emissáo: São Paulo, SPI

Data dê Vencimênto Final dos CRI: 22 de dezembro de 2025;

Prazo da Emissâo 2.922 (dois mil e novecentos e vinte e dois) dias corridos;

curva de Amortização: variável, de acordo com a tabela de amoÍização dos cRl, constante
do Anexo ll ao pÍesente Termo dê Securitizâção;

Forma: os cRl serão emitidos de forma escriturar ê sua tituraridade será comprovada por
extrato emitido pêla 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83. para todos
os fins de direito, a tituraridade dos cRl sêrá comprovada através de extrato emitido pela 83.

k)

D

m)

D

n)

o)

p)

q)

r)

s)

D

u)

í

v)

c'.



Adicionalmentê será admitido extrato expedido pelo Escriturador com base nas informaçóes
prestadas pela 83, enquanto os CRI náo estiverem elêtronicâmente custodiados na 83: e

w) Fatores de Risco: conforme Erro! Fonto de refêrência não encontrada. deste Termo de
Securitizaçáo

3.1.1. Na hiÉtese de extinção ou substituiçáo do IGP-Dt, será aplicado automaticamente o índice
que, por disposição legal ou regulamentar, vier a substituí-lo. Na Íalta de disposiÉo legal ou
regulamentar, utilizar-se-á o IGPM/FGV, ou aquele quê vier a substituí-lo.

Da Forma dô Distribuição do3 CRI

3.2. Os CRI serão registrados para (a) distribuiçâo pública no mercado primário por meio do MDA,
adminislrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da 83;
e (b) negociaÉo no mercado secundário por mêio do CETIP 21, âdministÍado e operacionalizado pela
83, sendo as negociações dos CRI liquidadas Íinanceiramênte e os CRI custodiadas elelronicâmente na
83.

Forma de DistÍibuição dos CRI:

3.3. Os CRI serão objeto da Oferta Restrita, em conformidadê com a lnstrução CVM no 476, sendo esta
automaticamente dispensada de registÍo de distribuição na CVM, nos termos do artigo 60, da lnstruÉo
CVM no 476.

3.3.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a lnvêstidores que atendam às características de
lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstruçáo CVM no 539 e do adigo 30, da
lnstrução CVM no 476, respeitadas eventuais vedaçóês ao investimento no CRI ofeÍtado previstas
na rêgulamentaÉo em vigor.

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstruÉo CVIúI no 476, os CRI da presente Oferta Restrita
serâo ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores profissionais e subscritos por, no
máximo, 50 (cinquenta) lnvestldorês Profissionais.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores ProÍissionais, devendo
estes fornêcer, por êscrito, declaraçáo no boletim dê subscriÇão, atestando que estão cientes que:
(a) a oferta Restrita náo foi registrada na cvM; (b) os cRl ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na lnst[uçáo CVIú n.o 476, e observado o item 3.S, abaixo. Ademâis, os
lnvestidores Profissionais deveráo fornecer, por escrito, declaraçáo, atestando sua condiçâo de
investidor profissional, nos termos dêfinidos nestê Termo.

3.3.4. O valor da Emissão não poderá ser aumentado em nenhuma hipótêse.

3 4 A Ofertâ Restrila será encerrada quando da subscÍiÉo e integralizaçâo da totalidade dos CRI pêlos
lnvêstidores, ou a exclusivo critério da Emissora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias conlados do
início da distribuição dos CRl, o que ocorrêÍ primeiro.

3.4.1. Cabe ao Coordenador Líder informar à CVM, em conformidade com o artigo 70 da
lnslrução cVM no 476, o início da oferta, no prazo de ate 05 (cinco) Dias úteis contados da
primeira procura a polenciais investidores, devendo referida comunicação ser encaminhada poí

I
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intermédio da página da CVM na rede mundial de computadorês e conter as informações
indicadas no artigo 7-A da lnstrução CVM no 476.

3.4.2. A comunicação de quê trata o item 3.4.1 ., acima, deverá conter as informaçõ€s indicadas
no Anexo 7-A da lnstrução CVM 476.

3.4.3. O Coordenador Líder deverá manter lista contendo: (i) o nome das pessoas procuradas;
(ii) o número do Cadasúo de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ); (iii) a data em que foram procuradas; e (iv) a sua decisáo em relação à Oferta Restrita.

3.4.4. Ém conformidade com o artigo 8o da lnstruçáo CVM no 476, o encerramento da Oferta
Restrita deverá ser informado pêlo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias corridos
conlados do seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio
da página da CVM na rede mundial de computadores e conter as informaçóes indicades no
anexo lda lnstruçáo CVM n" 476 ou poÍ outro meio admitido pela CVM em caso de
indisponibilidade do sistema eletrônico disponível na página da rede mundial de computadores da
CVM.

3.4.5. No caso de cancelamento da OÍêrta e determinado investidor já tenha [ealizado a
integralizaçáo dos CRl, a Emissora deverá em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do
cancelamento da Oferta, fazer o rateio entre os subscritores dos recursos financeiros recebidos,
líquidos das despêsas flat (previstas no item 1.4.4. do Contrato de Cessão de Crédito) e demais
custos incorÍidos pelo Patrimônio Separado, nas proporçÕes dos CRI integralizados e, caso
aplicável, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicaçôes obtidas com os
recursos integralizados, sendo cêrto que não serão rêstituídos aos invêstidores os recuÍsos
despendidos com o pagamento de tributos incidentes sobre a aplicaÉo financeira, os quais serão
arcados pelos lnvestidorês na proporção dos valores subscritos e integralizados.

3.4.6. Tendo em visla tratar-se de oferta pública distribuÍda com esforços restritos, a Oferta náo
se[á registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM no 476. A Emissão será registrada na
ANBIMA, nos termos do artigo 10, § 1o, do Código ANBIMA, e das normas estabelecidas na
diretriz anexa à deliberação no 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de RegulaÉo e
MelhoÍes Práticas do Mercado de Câpitais da ANBIMA, exclusivamente para fins de informação
ao banco de dados da ANBIMA.

3.5. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos têrmos da Oferta Restrita, somenle poderáo ser
negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos gO (noventa) dias
da dala de subscrição dos CRI pelos investidores.

3.5.1. Os CRI da prêsente Emissão somente poderâo ser nêgociados entre lnvestidorês
Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública peranle a CVM nos
lermos do caput do aÍligo 21 da Lei no 6.385, de 7 de dezêmbro de 1976, conÍorme alterada, e da
lnstruçáo da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e apresente prospecto
da oferta à CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

3.6 Observado o item 3.5 acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão organizado e
não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da lnstrução CVM no 476.

a.
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3.6. í. Os CRI possuirão classificaÉo risco a ser rcalizada pela Agência de ClassiÍcaÉo de Risco.
Os CRI seráo objeto de análise pela Agência de Classificação de Risco, no prazo de até 180 (cênto
e oitenta) dias da Data de Emissão dos CRl. A classificaçáo de risco será atualizada anualmente,
tendo como base a data dê emissão do primeiro relatório de rating.

3.7. Os recursos obtidos com a subscriÉo e integralizaÉo dos CRI serão utilizados pela Emissora
exclusivamênte paÍa o pagamento à Cedente do Valor da Cessáo.

Condições Resolutiva6 da Cessão

3.8. O Contrato de Cessáo está sujeito a condiÉo resolutiva, nos termos dos artigos 127 e 128 do
Código Civil Brasileiro, a qual consiste em nâo cumpÍimento da integralidade das CondiçÕes Precedentes
do Primêiro Desêmbolso, em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do Contrato de Cessâo de
Crédito, para pagamento do Valor da Cessão ("Condicâo Resolutiva da Cessão").

3.9. Condicões Precedentes do Paoamento do Valor da Cessão: Pela cessão das CCI representativas
dos Créditos lmobiliários, a Emissora pagará à Cedente, observado o disposto nas Cláusulas 3.9.1. e
3.9.2, abaixo, o montântê total certo e ajustado do Valor da Cessão, sendo certo que, observado o
disposto nas Cláusulas 3.9.1. e 3.9.2, abaixo., o Valor da Cessão será liberado em 2 (duas) parcelasi (i) a
primeira parcela do Valor da Cessão, no montante total de R$ 9.391.509,10 (nove milhóes, lrezentos ê
noventa e um mil, quinhêntos e nove Íeais e dez centavos), será liberada, observado o disposto nas
Cláusulas 3.9.'1. e 3.9.1.'1, abaixo, em até 02 (dois) Dias Úteis contados da data da verificação, pela
Emissora, do cumprimento cumulativo e integral da totalidade das Condiçóes Precedentes do Primeiro
Desembolso (confoÍme abaixo definido); e (ii) a segunda parcela do Valor da Cessáo, no montante total
de R$1.709.378,90 (um milhão, setecentos e nove mil, trezentos e setenta e oilo reais e novenla
centavos), será liberada em até 02 (dois) Dias Úteis contâdos da data da veíficaÉo, pela Emissora, do
cumprimento cumulativo ê integral da totalidadê das Condições Precêdentes do Segundo Desembolso
(conforme abaixo definido), obsêrvado o disposto na Cláusula 3.9.2. e seus subitens, abaixo.

3.9.1. CondicÕes Precedentes do Primeiro Oesembolso: O desembolso da primeira parcela do
Valor da Cessão será [ealizado, quando verificado pela Emissora o cumulativo e integral da
totalidade das seguintes condiçóes precedentes pela Cedente ("eondiÇôes Precedentes do
Primeiro Desembolso"

(i) celebíaçáo de todos os Documêntos da OperaÉo, entendendo-se como tal a sua assinatura
pelas rêspectivas partes, bem como a vêrificaÉo dos poderes dos representantês dêssas parlês,

(ii) apresentar documentos que evidenciem o registro do Contrato de Cessão Fiduciária dê
Recebívêis nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das localidades das
sedes das respectivas partes;

(iii) apresentar documentos que evidenciem o rêgistÍo do Contrato dê Cessáo no CDT - Centro
de Estudo e DistribuiÉo Títulos e Documentos dê Sáo Paulo, que distribuirá o registro ao
corrêspondente cartório de registro de lítulos e documentos da Cidadê de Sáo Paulo, Estado de
Sâo Paulo,

(iv) apresentar documenlos que evidenciem a liberaçáo integral das obrigações previstas na

Í
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cédulas de crédito imobiliário, emitidas com garantia real imobiliária, Íepresentativas dos créditos



imobiliários constituídos no âmbito da CCB Dívida:apresentar documentos que evidenciem a
liberação integral da cêssão fiduciária que foi constituída sobre os créditos do Contrato dê Locaçáo
Fiat e do Contrato de Locação Maisativo, em garantia da CCB Dívida;

(v) âprêsentar documentos que evidênciem a liberaÉo integral da alienação fiduciária da
totalidade das quotas, representativas do capital social da Cedêntê, a qual foi constituída em
garantia da CCB Dívida;

(yi) apresentar documentos quê evidenciem a autorizaÉo paÍa a liberaÉo integral da alienação
fiduciária dos lmóveis, a gual foi constituida em garantia da CCB Dívida;

(vii) apresentar documentos que evidenciem a pÍenotação do ContÍato de Alienação Fiduciária

de lmóveis junto ao 15'Oficial de Registro de lmóveis de São Paulo/SP;

(viii) a apresentação de cópia da notificaçáo enviada para os Locatários, devidamente assinada
pelos representante legais da Cedente, contendo as seguintes informações: (i) comunicaÉo
acercâ da cessâo dos Créditos lmobiliários oriundos dos respectivos Contratos de Locação; (ii)
instruçáo para pagamento dos referidos Créditos lmobiliáÍios na Conta do Patrimônio Separado; e
(iii) a impossibilidade de alteração do domicilio bancário e/ou do Conúato de Locação, sem a
prévia autorizaçáo dos titulares dos CRl. ReÍerida notificação deverá ser apresentada à Emissora

acompanhada de "aviso de recebimento" êxpêdido pêla Empresa Brasileira de Correios e
Telegrafos;

(ix) apresentaÉo, pela Cedente à Emissora, de cópia simples dos seguintes documentos

(a) Ata de Reuniáo de Sócios da Cedente autorizando ('1) a realizaçâo da Operaçâo;
(ii) a constituição da Alienação Fiduciária de lmóveis; e (3) a constituiçáo da
Cessão Fiduciária de Recebíveis, devidamênte assinada e protocolada para
arquivamento na JUCESP; e

(b) de cópia simples da ata de assembleia geral extraordinária da Harte autorizando
(1) a celebração dos Contratos de LocaÉo ComplementaÍ; e (2) a constituiÉo da
Cessão Fiduciária de Recebíveis, devidamente assinada e protocolada para
arquivamento na JUCESP.

(x) náo ocorrência de qualquer das hipóteses de inadimplemento pela Cedente ou pelos
Locatários no âmbito dos Documentos da Operâção;

(ri) subscrição e lntegralização pelos investidoÍes da totalidadê de CRI emitidos;

(xii) conclusáo do levantamento de informações e do processo de due diligence jurídica da
Emissão dos cRl, êm te[mos satisfatórios, a exclusivo cÍilério da securitizadora, do coordênador
Lider da Emissão dos cRl e do assessor legal, conformê padÍào usualmente utilizado pelo
mercado de capitais em operaçôes deste tipo;

(xiii) encaminhamento, pelo assêssor legal, e aceitaÉo pela securitizadora e pelo coordenador
Líder da rêdaÉo final da opiniâo legal reÍeÍente aos Documentos da operaÉo que deverá ser
emitida pelo assessor lêgal; e
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(xiv) que, na data do pagamento do Valor da Cessão, todas as declarações feitas pela Cedente
constantes dos Documentos da Operação sejam verdadeiras corretas, suÍicientes e consistentes
salvo se evêntual inveracidade, incorrêÉo, insuficiência ou inconsistência náo gerar efeito material
adverso para a Emissora.

3.9.1.1. Observado o disposto nas Cláusulas 3.9. e 3.9.1., acima, quando verificado pela

Emissora o cumprimento integral da totalidade das CondiçÕes Precedentes do PÍimeiro
Desembolso, a Emissora rcalizaÍá a liberação, êm até 02 (dois) Dias Úteis, da primeira
parcela do Valor da Cessão, sendo certo que tal liberação observará a seguinte cascata de
pagamentos: (i) êm primeiro lugar, será Íetido o valor para a constituiÉo da Reserva Mínima
do Fundo de Reserva; (ii) em segundo lugar, serão pagas as demais despesas flat inerentes
à Operação, dêscritas no anexo I ao Contrato de Cêssáô, no montante equivalente ao Valor
das Despesas da Operaçáo (conÍorme definida no Contrato de Cessáo); cujos pagamentos
sêrão realizados pela Emissora, por conta e ordem da Cedente, aos respectivos prestadores
dê serviços; e (iii) poÍ último, será disponibilizado o saldo remanescentê da primeira parcela
do Valor da Cessáo no montante de R$8.572.033,54 (oito milhões, quinhenlos e setenta e
dois mil, trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) diretamente à Brickell, por conta e
ordem da Cêdentê, na Conta Brickell, sendo certo quê êstê valor poderá ser ajustado em
razão do valor eslimado das CCB Dívidas e deverá ser destinâdo apenas para a quitaçâo
integral das CCB Dívidas, de forma que qualquêr eventual alteraÉo do valor acima
mencionado será proporcionalmente ajustado e refletido na segunda parcela do Valor da
Cessão.

3.9.2. Condicões Precedentes do Sequndo Desembolso A liberação da segunda parcela do
Valor da Cessâo, no montante remanescenle de RS 1.709.378,90 (um milhão, setecentos e nove
mil, trezêntos e setenta e oito reais e noventa centavos) do Valor da Cessão, diretamente à
Brickêll, por conta e ordem da Cedente, na Conta Brickell, em até em até 02 (dois) Dias Úteis
contados da data em que a Emissora veriflcar o cumulativo e integral cumprimento da totalidade
das seguintes condições precedêntes ("Condiçôes Prêcedêntes do Segundo Desembolso,, e
quando mencionado em conjunto com as Condições Precedentes do Primeiro Oesembolso,
"Condiçôês Prêcêdêntes"):

(i) cumprimento integral das Condiçóes Precêdentes do Primeiro Desembolsol

(ii) apresentaÍ documentos que evidenciem o registro dos Contratos de Alienaçáo Fiduciária
de lmóveis perante o '15" Oficial de Registro de lmóveis de São Paulo/Sp;

(iii) apresentar documentos que evidenciem a quitação integral das obrigaçóes previstas nas
cédulas de crédito imobiliário, êmitidas com garantia real imobiliária, representativas dos créditos
imobiliários constituídos no âmbito da CCB Dívida;

(iv) apresentar documentos que evidenciem a liberação integral da totalidade das garantias
constituídas em favor das cédulas dê crédito imobiliário, emitidas com garântia real imobiliária,
representativas dos créditos imobiliá[ios constiluídos no âmbito da CCB Dívida; e

(v) apÍesentaçáo, pela Cedente à Emissora, de cópia simplês dos documentos societários
mencionados no item (ix) da Cláusula 3.9.1., acima, devidamente rêgistrados na JUCESp;



3.9.2. Enquanto não cumprida as Condiçóes Precedentês para a liberaÇão do Valor dê Cessáo, os
valores quê tênham sido pagos pelos investidores dos CRI à EmissoÍa a título de integralização
dos CRI nos termos dos respectivos Boletins de Subscriçáo deverão ser investidos pela Emissora
em títulos, valores mobiliários e outros instrumentos Íinancêiros de rendâ fixa de emissão do ltaú
Unibanco S.A. Os rêcursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integrarão
o Patrimônio Separado nos termos do Termo de Securitização.

cúusuLA oUARTA: suBSCRtÇÃo E |NTEGR LtzAÇÃo Dos cRt

4.'Í . Os CRI serâo subscritos e integralizados na forma do subitem 4.1.1 abaixo. O preço de
integralização de cada um dos CRI (A) será deduzido de eventuais amortizaçÕes que possam vir a
ocorrer ênlrê â Data de Emissão dos cRl e a data de sua eÍêtiva integralizaÉo, sendo admitido,
inclusive, ágio ou deságio no momento da subscriçáo, por conta de variaçôes nas condiçóes de meÍcado
vigentês à época da efetiva colocâÉo, e (B) coÍresponderá ao Valor Nominal Unitário na Data de
Emissão dos CRl, acÍescido da AtualizaÉo Monetária e dos Juros Remuneratórios, conforme o item 5.1 .,

abaixo, calculâdos pro rata die, desde a Data de Emissáo dos CRI até a data de sua efetiva
integralizaÇão ('Preco de lnteoralizacão").

4. 1.1. A integralizaÉo dos CRI sêrá Êalizada em moeda corrente nacional, à vista, na data a ser
informada pêla Emissora no Boletim de Subscriçáo ("Data de lntearalizacão"), pelo preço de
lntêgralizaÉo, conformê previsto nesle TêÍmo.

4.2. A inlegÍalizaçáo dos CRI será realizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela 83, ou
mediantê crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. Destinacão dos Recursos Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela
Emissora para o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de Cessâo

cúusuLA outNTA: cÁLcuLo Do sALDo DEVEDoR coM ATUALtzAçÃo MoNETÁR|A, JURos
REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAçÃO

5.1. O cálculo do Valor Nominal Unilário dos CRI com atuelizaÉo monetária será reelizado da seguinte
forma:

VNa=VNexC,

ondê

VNa = Valor nominal unitário dos CRI atualtzado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamentol

VNe = Valor nominal unitário dos CRl, na Dala de Primeira lntegralizaÇão dos CRl, após
amortização ou incorporaÉo dê atualizaÉo e juros ÍemuneÍatórios, se houver, o que ocorrer por
último. Valor em reais câlculado com I (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variaçáo mensal do IGP-DI, calculado com I (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

c=

{

( , . úr\

[i#)"]
onde:



Nlk = Valor do número índicê do IGP-DI, referente ao sêgundo mês imediatamente anterior à Data
de Aniversário (definida no item 5.1.1 abaixo), confoÍme o caso ("Mês 'k"'). Assim, na primeira
Data de Aniversário, qual seja, Janeiol2018, o númeío índice correspondente será o do mês de
novembro de 2017

Nik-'Í = Valor do número índice do IGP-DI, referente ao mês imediatamente anterior ao Mês 'k"l

dcp = 11,i."ro de dias corridos entre a Data de Primêira lntegralização dos CRI ou a Data de
Aniversário (conformê deÍinida no item 5.1.1 abaixo) imediatamente antêrior, conforme o caso, ê
data de cálculo, sendo "dcp" um número inteiro;

dcl = Número de dias coÍridos contidos entre a Data de AniversáÍio (conforme definida no item

5.'l .1 abaixo) imediatamente anterior, conformê o c€so, e a próxima Dala de Aniversário
(conforme definida no item 5.1.1 abaixo), sendo "dct" um número inteiro.

5.1.1 . Considera-se data de aniversário o dia 22 de cada mês ("Dala de AniversáÍio"), sendo a primeira
Data de Aniversário o dia 22 de .laneiro de 2018.

5.2. Cálculo dos Juros Remuneratórios

t, =VNax(rl -t)

onde

J, = Valor unitário dos juros ÍemuneratóÍios acumulados no período. Valor em reais, calculado

com I (oito) casas decimais, sem anedondamento;

VNa = ConÍorme definido acima;

FJ = Fator de Juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
parametrizado conforme deÍinido a seguir:

FalordeJuros =

onde

i= taxa dos Juros Remuneratórios dos CRl, conforme definido no item 3.1;

dcp = Número de dias coa'idos entre a Dara de primeira lntegralização dos cRl ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, conforme o cêso, e data de cálculo, sendo "dcp" um número
inteiro,
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dct = Número de dias corridos contidos entre a Data de Aniversário imediatamente anterior,
conforme o caso, e a próxima Oata dê Aniversário, sendo "dct" um número intêiro.

5.3. Cálculo dâ amortizaçáo mênsal

AMi=VNaxTA

onde

AMi = Valor unitário da iésima parcela de amoíização. Valor em reais, calculado com I (oito)
casas decimais, sem anedondamento;

VNa = conforme deÍinido acimal

TA = Taxa de Amortização, expressa em peÍcentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo
com a Tabela Vigente.

5.3.1. Caso a Tabela Vigente apresente taxa de amortização negativa, o valor dos .iuros
remunêratÓrios proporcional ao valor unitário da respectiva amortização será incorporado ao valor
nominal unitário dos CRl.

5.3.2. A Tabela Vigênte inicialmente sêÍá a constante do Anêxo ll deste Termo e poderá ser
alterada pêla Emissora para refletir eventuais alterações no fluxo de amoÍtização dos Recêbíveis
lmobiliários, sem a necessidade de autorização dos investidoÍes em Assembleia.

5.3.3. Na ocorrência de alteração à Tabela Vigente a Emissora deverá disponibilizar à 83 e ao
Agente Fiduciário o novo fluxo de pagamento aos titulares dos CRl, por meio físico ou eletrônico,
na foÍma prevista neste TeÍmo.

5.3.4. Caso sejam necessárias alterações no fluxo de pagamento em decorrência dê
AmortizaçÕes ExtraordináÍias e Pagamentos Antecipados realizados de acordo com as condiçóes
aqui definidas, não será necessáia a rcalizaçÉ,o de aditamento ao presente Termo, sendo válida
para todos os fins a substituiÉo da tabela de amortizaÉo disponibilizada e rêgistrada na 83.

5.4. Considerar-se-ão prorrogados os pÍazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigações
rêferentes aos CRl, até o ío (pÍimeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia quê não
seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

5.5. Os prazos de pagamenlo de quaisquer obrigaçóes referentes aos CRI devidas no mês em questão
sêrão prorrogados pelo númeÍo de dias necessários para assegurar que, entre o recebimento e
disponibilização dos recursos dos Créditos lmobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obÍigaçôes
refêrentes aos CRl, sempÍe deconam 2 (dois) Dias Úteis.

5.5.1 A prorrogaçáo prevista no item 5.5 acima se justificâ em virtude da nêcessidadê de haver
um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos lmobiliários pela 7
Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRl, por essa râzão náo haverá f
qualquer remuneração dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogaçâo ora{
mencionade. \
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cúusuLA sExTA: DA REcoMpRÂ FACULTAT|VA E AMoRTtzAÇÃo ExTRAoRDtNÁRtA

6.1. Recomora Facultativa: Desde que mediante a prévia e expressa notificaçáo ênviada à Emissora com
prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes da data na qual a Cedênte pretende rêâlizar a recompra
facultativa, a Cedente podêrá exercer seu direito dê retrocessão integÍal dos Créditos lmobiliários, cujo
pagamento corrêspondente acaÍtelaÍá na amortização extraordinária integral dos CRl, alcançando
indistintamente todos os CRl, em valor de Íetrocessáo calculado será o correspondente ao saldo devedor
dos CRl, (i) somado ao pÍêmio adicional equivalente a 02% (dois por cento) do valor saldo devedor dos
CRI na data do pagamento da Recompra Facultativa, se a Recompra ocorrer até o 24o (vigésimo quarto)
mês (inclusivê) contado da data de celebração dos instrumentos da OpêraÉo; ou (ii) sem a incidência de
nenhum prêmio, caso a amortizaçáo eíraordinária integral ocorra a partir do 25o (vigésimo quinto) mês
contado da data de cêlebraÉo dos instrumentos da OperaÉo.

6.1.1. Os recursos decorrentes do pagamento antecipado extraordinário dêveráo ser
integralmente utilizados pela Emissora para o resgate dos CRl, alçando, proporcional e
indistintamente, todos os CRl.

6.1.2. Os recursôs decoÍrentes do pagamento antecipado extraordinário serão pagos pela
Cedente ê/ou pelos Fiadorês à Emissora quê, por sua vez, rêpassaÍá estes valorês aos

titulares dos CRI em até'l (um) Dia Útil do seu recebimento.

6.2. Amortizacáo E)Íraordinária. A Emrssora deverá promover a Amortização Extraordinária parcial dos
CRI ou o Resgate Antecipado total dos CRI nas hipóteses de qualquer forma de antecipaçáo dos
Créditos lmobiliários, inclusive na ocorrência de rescisáo dos Contratos de LocaÉo. Os recursos
recebidos pela Emissora, no respêctivo mês de aíecâdaçáo dos Créditos lmobiliários, em decorrência
desses êventos, serão utilizados pela Emissora para a Amortização Extraordinária ou Resgate
Antecipado dos CRI no próximo mês, preferencialmente na próxima data de pagamento prevista na
tabela vigente, observada a ordem de Prioridade de Pagamentos, proporcionalmente ao seu valor
Nominal Unitário na data do êvento.

6.2.'1. O Resgate Antecipado ou a Amortização Extraordinária dos CRI serâo feitos por meio do
pagamento (a) do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRl, caso seja Resgate Antêcipado, ou (b)
do efetivo valor a ser amortizado, no caso da AmortizaÉo Extraordinária. Em ambos os casos
acrescidos da RemuneraÉo devida desde a Data de Emissão ou data de pagamento da
RemuneraÉo imediatamente anterior até a datâ do Resgate Antecipado ou da Amortização
Extraordinária.

6.3. Vencimento AnteciDado. Caso ocorra qualquer um dos eventos relacionados abaixo, os Titulares
dos cRl poderão deliberar pelo vencimento Antecipado dos cRl, sendo certo quê, nesse caso, a
totalidade das Garantias poderão ser excutidas pela Emissora, a êxclusivo critério dos Titulares dos CRl,
até a quitaçáo da intêgralidadê do saldo Devedor da operação ("Evêntos de vencimento Antecipado,,):

a) sê a cedente e/ou o Fiador, conformê o caso, deixar(êm) de cumprir quarquer obrigação
pecuniária, prevista ne§te instrumento ou em qualquer outro Documento da operaçáo
não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias úteis contados do Íespectivo descumpÍimento,

í



b)

c)

d)

e)

e)

h)

0

se a Cedentê e/ou o Fiador, conforme o caso deixar(em) de cumprir qualquer obrigaÉo
não pecuniária, principal ou acessória, prevista neste Contrato ou em qualqueÍ
Documento da Operaçáo, e o referido descumprimento náo for sanado: (a) no prazo de
até 30 (trinta) dias corridos contados da data em que a obrigação se tornou devida; ou (b)
no prazo dê cura especíÍico estipulado para a respectiva obrigação, conforme o casol

se houver pedido dê qualquer plano de liquidação/recuperação judicial ou êxtrajudicial em
face da Cedente ou da Harte, independentemente de ter sido requêrida ou obtida
homologação judicial do referido plano; ou se a Cedente, a Harte ou qualquer sociedade
que seja contÍolada, coligada ou sob controle comum, ou controladora da Cedente e/ou
da Harte e, conforme o caso ("Afiliadas") ingressar em juízo com requerimento de
liquidação/recupêraçáo judicial, independentemente de defêrimento do processamento da
liquidação/recuperação ou dê sua concessão pêlo juiz compelente; ou, ainda, se a
Cedente, a Harte ou qualquer das Afiliadas tivêr sua Íalência ou insolvência civil
decretadal ou estejam sujeitas a qualquer Íorma de concurso de credores;

se houver quâlquêr processo de reestruturaÉo societária dâ Cedente ou de qualquer das
Afiliadas sem a prévia e expressa anuência do titulaÍ da Emissora, que afete material e
negâtivamente a condiÉo econômrco-financêira ou de crédito da Cedente;

se houver inadimplência não sanada nos prazos previstos nos rêspectivos instrumentos
ou se houver vencimento antecipado de quaisquer obrigações pecuniáÍias de valor
individual ou cumulativo superior a R$ 3.000.000,00 (três milhôes de reais) da Cedente,
em quaisquer operações financeiras fechadas junto a instituições financeiras ou ao
mercado de capitais local ou internacional;

se Íorem prestadas pêla Cedente informaçóes ou declaraçóes falsas, imprecisas ou
incompletas nos Documenlos da Operação em algum aspecto relevante e que nâo
livêrem sido sanadas, quando possível, no pÍazo de 30 (trinta)dias contados da data do
respectivo descumprimento;

se for movida qualquer espécie de açáo administrativa ou judicial contra a Cedente ou
qualquer das Afiliadas, que aÍete direta e inequivocamente qualquer das Garanlias, ou
c€so qualquer das Garantias se tornem inúteis, inábeis ou impróprios para garantir as
obrigaçÕes ê, êm quaisquer das hipóteses aqui descritas, os referidos bens e direitos
dados em garantia das Obrigações Garentidas não tenham sido substituidos ou
rêforçados, nos termos dos respectivos instrumêntos que constituem as referidas
garantias;

se a Cedente e/ou as AÍiliadas, conforme o caso, vierem a sofrer protesto legítimo de
título em valor individual ou cumulativo supêrior a R$ 3.OOO.OOO,OO (três milhÕes de
reais), dêntro do prazo de existência dos Créditos lmobiliários, êxceto se, no prazo de até
03 (hês) Dias Úteis contados da data do respectivo protêslo, tiver sido comprovado que:
(i) o protesto foi efetuado por eÍro ou má-fé de terceiro e tenha sido tomada medida
judicial adequada para anulação ou sustaçâo de seus efeitos; (ii) o protesto foi cancelado
ou; (iii) o valor do(s) título(s) protestados(s) foi depositado em iuízo;
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i) se ocorrer qualquer das hipótesês previstas nos aÍtigos 333 e 1.425 do Código Civil, ou
dêmais legislações apliúveis;

se ocorrer a alienação, oneração ou qualquer espécie de transferência da propÍiedade
dos lmóveis, sem a prévia e expressa anuência do titular dos Créditos lmobiliários;

se nâo forem mantidos em dia os pagamêntos de quaisquer tributos, contribuiçóes,
condomínios, contÍibuiçóes associativas, lançadas ou incidentes sobrê o lmóveis, em
valor cumulâtivo superior RS 3.000.000,00 (três milhÕes de reais), êxceto se a
exigibilidadê desses cÍéditos estiver suspensa;

D

k)

D se os lmóveis ê/ou os CÍéditos Locatícios dados em garantia forem onerados, gravados,
alienados ou ofeÍecidos em garantia a terceiros, sob qualquer forma;

m) se por qualquer motivo o presente instrumento vier a ser resolvido;

se houver a deterioração ou perêcimento, total ou parcial, dos lmóveis, desde que tais
garantias não sejam substituídas ou reforçadas satisfatoriamente, a critério da Emissora,
nos prazos estabelecidos nos respectivos instrumentos que formalizam a constituição das
Garântias;

se os lmóveis náo for mantido em perfeito estado de conservação, segurança e
habitabilidade, ou, após a cessão de c[editos, caso seiam realizadas, sem o prévio ê
expresso consentimenlo da Emissora, obras de demoliÉo, alteração ou acréscimo, que
diminuam o valoÍ dos lmóveis, considerando como base os valores constantes nos
Contratos de Alienação Fiduciária de lmóveis, desde que a referida diminuiÉo do valor
de qualquer dos lmóveis seja comprovada por lâudo de avaliação elâborado junto a
empresa de avaliação independente de comprovado renome e experiéncia, nos termos
dos Contratos de Alienação Fiduciária de lmóveis; e

p) seja proferida qualquer decisão administrativa ou ludicial, e esla nâo seja revertida em
ate 90 (noventa) dias corridos, por qualquer razão, que reconheça violação de leis de
zoneamento, o descumprimento de direkizes do plane,iamento u[bano, ou decisões
similares, ainda que náo transitades em julgado e passíveis de interposiÉo de recurso,
em relaÉo aos lmóveis, que gere um eÍeito adverso relevante aos Créditos lmobiliários
que provoque uma efetiva diminuiçâo das receitas dos lmóveis e, consequentemente, da
capacidade do pagamento dos Créditos lmobiliários. O prazo aqui previsto poderá ser
prorrogado em decorrêncie de morosidade do judiciário e/ou de órgáo administrativol

q) caso os Contratos de Alienaçâo Fiduciária de lmóveis não sejam devidamente
regislrados no 15" Oficial de Registro de lmóveis de São paulo/Sp no prazo previsto na
cláusula 9.5. dos Contratos de Alienaçáo Fiduciária de lmóveis;

caso, após constituída a Cessão Fiduciária de Recebíveis, os Créditos Locatícios venham
a seÍ crêditados em conta diversa da Conta do patrimônio Separado;

se, po[ qualquer razão o Contrato de LocaÉo A for rescindido, resolvido ou rêsilido, a
qualque[ momento, ou, ainda, alterado, sem a prévia autorizaÉo dos titulares dos CRl, e

n)

o)

r)

Í
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desde quê: (i) o Contrato de Locação Complemêntar A não tenha a sua data de início
aditada para a mesma data da em que ocorrêu â interrupção do Contrato de Locaçáo A,
por qualquer que seja o motivo; e (ii) o Fiador êsteja inadimplênte com as obrigaçóes
assumidas nâ Fiançal

0 se, por qualquer razão o Contrato de Locação B for rescindido, rêsolvido ou resilido, a
qualquer momento, ou, ainda, alterado, sem a prévia autorizaçáo dos titulares dos CRl, e
desde que: (i) o Contrato de Locaçâo Complementar B não tenha a sua data de início
aditâda para a mesma data da em que ocorreu a interÍupção do Contrato de Locação A,
por qualquer quê seja o motivo; e (ii) o Fiador estêja inadimplente com as obrigaçóes
assumidas na Fiançat e

u) caso os atos societários previstos no item (ix) dâ Cláusula 3.9., acima, não sejam
devidamente rêgistrados na JUCESP no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contatos
da data de assinatura do presente instrumento.

6.3.1. A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antêcipado dos CRI deverá ser
notiÍicada à Emissora tanto pela Cêdente, pelo Fiador, pelos Ttulares dos CRI e po[ qualquêr
teÍceiro que tenha conhecimento dos fatos.

6.3.1.í.Na ocorrência dos Eventos de Vencimento Antecipado dos CRl, a Emissora
convocará, em até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver tido
conhecimento da ocorrência do fato, uma Assembleia Geral para que os Titulares dos
CRI deliberem sobre a êventual Íealizaçáo do Vencimento Antecipado dos CRl. O
quórum para a deliberação de não realizar a Recompra Compulsória deverá ser de, no
mínimo, 75olo (setenta ê cinco por cento) dos CRI em Circulação, seja em primeira ou em
segunda convocação, conÍormê os procedimentos previstos no Têrmo de Securitização.

6.3.1.2.4 não instalação em segunda convocação da Assembleia Geral por falta de
quórum será interpretada pela Emissora como uma opÉo dos Titulares dos CRI em náo
determinar o Vencimento Antecipado dos CRl.

6.3.1.3.Náo obstante à obrigação prevista na Cláusula 6.3., acima, sêmestralmente, a
Cedente deverá declarar para a Emissora a nâo ocorrência de quaisquer Eventos de
Vencimênto Antecipado dos CRl. Esta declaração poderá sêr solicitada pela Emissora,
em periodicidadê menor, se assim considerar nêcêssário ou poÍ solicitação dos Titulares
dos CRl.

6.3.2. No caso de Vencimento Antecipado dos CRl, as Garantias dêverão quitar ao montante
correspondente à soma dos seguintes valores: (i) o saldo devedor atualizado dos Créditos
lmobiliários, incluindo eventuais parcelas de amortização e/ou juros em atraso, atualizados
monetariamente até a data do êfetivo pagamento do Saldo Devêdor da Opêraçâo, aclescido dos
encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão; (ii) as despêsas do patrimônio Sêparado
em aberto; ê (iii) a multa, a título de indênização, na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civit,
de 2% (dols por cento) sob o somatório dos valores dos itêns (i) e (ii).

'Í
{,



6.3.3. Em qualquêr dos eventos de Vencimento Antecipado dos CRl, a Emissora continuará
tendo direito ao recebimento dos Créditos lmobiliários, enquanto náo pago a totalidade do Saldo
Dêvedor da Operação.

6.3.4. A obrigaçâo do Vencimento Antecipado dos CRt e a quitaÇão do Saldo Devedor da
Operação, prevista nas cláusulas acima, configura-se um negócio aleató[io, nos termos dos
artigos 458 e seguintes do Código Civil, de modo que a excussão das Garantias para a quitação
do Saldo Devedor da Operação, nos termos acima, podêrá ocorreÍ indepêndentemente do estado
em que os Creditos lmobiliários sê encontrarem, ou mesmo de sua existência, validade, eÍicácia
ou exigibilidade quando do Vencimento Antecipado dos CRl.

6.3.5. Fica, desde já, ceÍto e ajustado entre as Partes, que, paÍa todos os fins de direito,
apuraÉo do saldo devedor atualizado a fim de apurar o Saldo Devedor da Operação será
realizado pela Emissora e conÍirmado com o Agente Fiduciário, observado ainda quê incidirão os
encargos moratórios e multa indenizatórie prevista no Saldo Devedor da OpeÍação.

CúUSULA SÉTMA: oBRIGAçÔES E DEcLARAÇoEs DA EMISSoRA

7.1. A Emissora obriga-se a informar lodos os fatos Íelevantes acerca da Emissão e da própria Emissora,
mediante publicação na imprensa, nos jornais em que costuma publicar seus atos societários, assim
como infoÍmar tais fatos diretamente ao Agentê Fiduciário por mêio de comunicaçáo por escrito no prazo
máximo de 05 (cinco) Dias Úteis de sua oconência.

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposiÉo dos titulares dos
CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 20o (vigésimo) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos
Créditos lmobiliários aos CRl.

7 .2.1 . O rcÍeÍido relatório mensal deverá incluir:

a) Data base do relatório;

b) Dados Gerais:

i. SecuritizadoÍa:

ii. Emissãol

iii. Série;

iv. Valor lniciat Nominal por CRt na Data de Emissão dos CRI (R$);

v. Quantidade de CRI;

vi. Valor lnicial Nominal da Série na Data de Emissão dos CRI;

vii. Data de Emissão dos CRI;

viii. Data de Vencimento dos CRll

ix. Atualização Monetária; e

x. Juros Remuneratórios.

í

-,x



c)

d)

e)

Valor Atual por CRI:

Valor Atual da Série

Lastro da Série:

Valor total de fluxo recebido pela Emissora nos últimos 30 (kinta) dias corridos;

Valor atual do fundo de reserva;

Valor atual total dos Créditos lmobiliários;

Valor atual total dos CÍéditos lmobiliáÍios em atraso (acima de noventa dias
corridos)i e

Valor atual total dos créditos dados em Cessão Fiduciária.

7.2.1.1. Considerando que a Emissora não será responsável pelas atividades
operacionais de cobrança e coleta dos Créditos lmobiliários, confoÍme dêscrito nas
Cláusulas 7 .3. e 7 .6., abaixo, a prêstaÉo das informaçôes acima depende da prestaÉo
tempestiva de informaçÕes pela Cedente, de forma que a Emissora estará isenta de
qualquer responsabilidade decorrente das informaçÕes prestadas ou não prestadas nos
relatórios acima descritos, conforme êstas venham ou não a ser fornecidas pela Cedentê.

7.3. A administração, arrecadaçáo, repasse e cobrança dos Créditos lmobiliários ficaráo a cargo da
Cedente, podendo esta contratar terceiros para realizar tais funçÕes, sob sua responsabilidade, ficando a
Emissora ê o Agente Fiduciário eximido dê qualquer controle sobre a administração, arrecadação, o
repasse e a cobÍança dos Créditos lmobiliários, inclusive caso haja execuÉo do Patrimônio Separado,
sendo certo que, neste caso, ficará a cargo da Emissora dos CRI contrataÍem prestadores de servigos
que façam este conlrole.

7.3.'1. Caso (i) a cobrança dos Créditos lmobiliários não seja realizada na forma prevista no
Contrato de Cessâo; (ii) a Cedênte tenha a sua Íalência decretada ou seja aprovado plano de
recupêraÉo judicial ou extrajudicial da Cedente, e/ou (iii) os Titularês do CRI assim deliberêm em
Assembleia Geral; a Emissora estará autorizada a contrataÍ empresa especializada paÍa a
realizaçáo de reÍêrida cobrança, às expensas da Cedente e, na sua inadimplência, do patrimônio
separado dos CRl, utilizando, inclusive, recursos do Fundo de ReseÍva, sendo certo que a
Cedente responderá por perdas e danos decorrentes dessa omissâo, sem prejuízo das demais
penalidades previstas nestê instÍumenlo, devendo a Emissora, para tanto, notificar a Cedente
com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos em relaçâo à data pretendida para início da
cobrança dos Créditos lmobiliários por parte da Emissora ou terceiro por ela indicado

7.4. A Emissora obriga-se a informar o organograma e enviar todos os dâdos financêiros e atos
societários necessários à rcalizacáo do relatório anual, conforme a lnstruçáo cVM no 593, que venham a
seÍ solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora
em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilizaçáo do mesmo na cVM. o
referido organograma do grupo societário da Emissora dêveÍá conter, inclusive, controladorês

f

controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encêrramento de ca
exercício social.
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7.5. Nos termos do item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM n" 414, a Emissora responsabiliza-se pela
exatidáo das informações e declarações prestadas ao Agente Fiduciário e aos titulares dos CRl,
ressaltando que anâlisou diligentemente os documentos relacionados com os CRl, para verificaçáo de
sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidadê, validade, veracidade, ausência de vícios,
consistência, correção e suficiência das lnformaçôes disponibilizadas aos titulares dos CRI e ao Agente
Fiduciário, declarando que tais documentos encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiel
forma e substância descritas pela Emissora neste Termo de SecuritizaÉo.

7.5.'l. A Emissora declara, ainda, que

7.5.1.l Quanto aos Créditos lmobiliários

a) é legítima e única titular dos CÍéditos lmobiliários;

b) a cessão prevista no respectivo Contrato de Cessáo operou-se plena e integralmente;

c) a custódia das CCI será realizada pela lnstituição Custodiante;

d) nos exatos valores e nas condições enunciadas no Contrato dê Cessão, os Créditos
lmobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gÍavamês ou
restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora a
existência de qualquer Íato que impeça ou restinja o direito da Emissora em celebra[ este
Termo de Securitizaçáo;

e) nas êxatas condições enunciadas no Contrato de Cessáo, náo tem conhecimento da
existência de procedimentos administrativos ou açóes judiciais, pessoais ou reais, de
qualquer natureza, contra a Emissora êm qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a
afetar os Créditos lmobiliários ou, ainda que indiretamente, o presênte Termo de
Securitizagáo;

f) observadas as disposiçôes do Contrato de Cessáo, a Emissora passou a ser legítima
credora dos Locatáriosl

g) o Contrato dê Cessáo consubstancia-sê em relaçáo contratual Íegularmente constituída,
válida e eÍicaz, sendo absolutamente vêrdadeiros todos os termos e valores indicados no
presente Termo de Securitização e seus anexos; e

h) a Emissora não oferece, na presentê Emissão, garantias ou direito dê regresso contra seu
patÍimônio comum, bem como não há qualqueÍ tipo de coobrigaÉo por parte da Emissora
quanto às obrigaçóes dos Locatários ê/ou do Cedente.

7.5.1.2. Quanto à Emissão

a) esta Emissão, incluindo a aquisiçáo dos Créditos lmobiliários, é lêgítima em todos seus
aspectos, observadas as disposiçÕes do Contrato de Cessão; e

b) todos os documentos inerentes a esta operação estão de acordo com a legislaÉ
âplicável.
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7.6. A Emissora compromete-sê a notificar em até 5 (cinco) Dias Úteis os titulares dos CRI e o Agente
Fiduciário caso quaisquer das dêclarações prestadas no presente Termo de Securitização tornem-se total
ou parcialmentê inverídicas, incompletas ou incorretas.

7.7. A EmissoÍa obriga-se a fornecer aos titulares dos CRI dou ao Agente Fiduciário, conforme o caso,
no pÍazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do Íecebimento da rêspectiva solicitação, todas as inÍormações
Íelativas aos Créditos lmobiliários.

7.7.1. A Emissora obriga-se a fornecêr ao Agente Fiduciário cópia de toda documêntaçáo
encaminhada à CVM ê aos titulares dos CRl, bêm como informaçôês pertinentes às lnstruções
CVM n.os 476/09 e 4í4104, suas altêraçóes e aditamentos, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis
contados de seu envio.

7.7.2. A Emissora deverá fornecer ao Agenle Fiduciário, sempre quê solicitado, extralos bancários
e outros Íelatórios emitidos pela(s) instituiçao(óes) financeira(s) mantenedora(s) dâ Conta do
Patrimônio Separado.

7.8. As atividades relacionadas â administragáo dos Créditos Locatícios serão exercidas pelos
Locatários, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebívêis.

7.9. As declaraÉes exigidas do Coordenador Líder pelo item 15 do Anexo lll da lnstruÉo CVM no 414
constam do @!y a este Termo, o qual é parte integrante e inseparável deste Termo.

CLAUSULA OITAVA: GARANTIAS E ORDEM DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS

8. 1. Estáo sendo constituidâs as seguintes garantias para a presente Emissáo

a) Aliênação Fiduciária dos lmóveis;

b) Cessão Fiduciária de Recebíveis, nos têrmos do Contrato de Cessáo Fiduciária de Recebíveis;

c) Fiança; e

d) Fundo do Reserva

8.2. Alienacáo Fiduciária dê lmóvel: Por meio dos Contratos de Alienação Fiduciária dos tmóveis, os
lmóveis foram alienados fiduciariamente pela cedente em favor da Emissora, em garantia do
cumprimento da totalidade das ObrigaçÕes Garantidas.

8.2.1. Na eventualidade de insuficiência de recuÍsos no Fundo Reserva e/ou no patrimônio

Separado para custear as êxcussôes dos lmóveis, a Emissora, ao seu livfe critério, entregará os
créditos lmobiliários aos lnvestidores, no estágio em que se encontrarem, encerrando assim o
Patrimônio Separado.

8.2.2. Ademais, na eventualidade dos lmóveis não forem vendidos nos leilÕes descritos na Lei
n' 9.5'Í4l1997, a EmissoÍa ÍealizaÍá a consolidação deÍinitiva dos lmóveis e em ato subsequente /
a daÉo em pagamento dos CRl, pela entrega dos lmóveis aos lnvêstidores especificos, sendo/
quê estes arcarão com todas as despesas necessárias para a reÍerida transiÇão, inclusive o I

pagamento do lTBl. ' I
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8.3. Cessáo Fiduciária de Recebiveis: Por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, seráo
cedidos fiduciariamente pelos Locatários os recebíveis decorrentes da exploraÇâo comercial dos lmóveis,
em garantia do cumprimento da totalidade dâs Obrigações Gârantidas, nos lermos do Contrato de
Cessão Fiduciária.

8.4. Fianca: Fiador constitui-se, nos termos do Código Civil, de forma irrevogável e irrêtratável, como
fiador e principal pagador de todas as ObrigaçÕes Garantidas, com renúncia aos benefícios de ordem e
divisão, bem como a outros prêvistos na legislação em vigor.

8.4.1. Os FiadoÍes, nos termos do Contralo de Cessáo, renunciaram aos benefícios dos artigos
366, 368, 821, 824, 827. 830,834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civit e 794 do Código de
Processo Civil.

8.4.2. Os Fiadores, nos te[mos do Contrato de Cessão, declararam ter se informado sobre os
riscos decorrentes da prestaçáo da presentê Fiança.

8.4.3. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessão, deveram cumprir todas as suas
obrigaçôes dêcorrentes desta Fiança, no lugar indicado pela Emissora e conforme as instruções
por êlê dadas, em moeda coÍrente nacional, sem qualquer contestação ou compensação, lÍquidas
de quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções ou responsabilidades presentes ou Íuturas, e
acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no 50 (quinto) dia útil seguinte ao do
[ecebimento de notificação, enviada pela Emissora, nos termos das cláusulas 8.1 e 8.1.1 do
Contrato de Cessão, informando o valor das Obrigações Garantidas vencidas e não pagas a ser
pago pelos Fiadores. As Obrigações Garantidas seráo cumpridas pelos Fiadores, mesmo que o
adimplemento destas náo seja exigível da Cedênte em razão da existência de procêdimentos de
falência, recuperação judicial ou eírajudicial ou procedimento similar envolvendo a Cedente,
conÍorme o caso.

8.4.4. Nos termos do artigo 296 do Código Civil, o Fiador responderá pela solvência em relaÉo
ao pagamento dos Créditos lmobiliários, oriundos dos Contratos de Locação, assumindo a
qualidade de coobrigada e responsabilizando-se pelo pagamento integral de toda e qualquer
obrigação dos Locatários dispostas nos Contratos de LocaÇão.

8.4.4.1. Em Íazáo da Fiança, o Fiador estará obrigado em relaçáo à totalidade dos
Créditos lmobiliários, responsabilizando-se pelo seu adimplemento integral, bem como
por adimplir quaisquer parcelas inadimplidas dos Creditos lmobiliários,
indêpendenlemênte da promoÉo de qualquer medida, judicial ou extraiudicial, para
cobrança dos Créditos lmobiliários e/ou da execuçâo de oulras garanlias fidejussórias
eventualmênte prestadas no âmbito dos Documenlos da OperaÉo, respondendo em
relação ao pagamento dos Créditos tmobitiários, no prazo de até Z (dois) Dias úteis
contados da data de envio da notificaÉo, enviada pela Emissora, nesse sentido.

8.4.4. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessão, poderáo ser demandados até o
cumprimento válido e êficaz da totalidade das Obrigaçóes GaÍantidas

8.4.5. A Fiança, nos termos do contrato de cessáo, extinguiÊse-á automaticamenlê com o total
final adimplemento válido e eÍicaz de todas as Obrigações Garantidas.

í)-

{



8.5. Fundo de Reserva. Adicionalmente às Garantias, será constituído, â partir de valorês retidos do Valor
da Cessão, um fundo de reserva em garantia do pagamênto dos CRl, em montantê que deverá
corresponder, a todo e qualquer tempo, à 200% (duzentos por cênto) do saldo devedor da próxima
parcela de amortizaçáo de juros e pagamento do valor dê principal dos CRI ("Rêsorva Mínima").

8.5.1. Os valores mrrespondentes ao Fundo de Reserva seráo dêduzidos do montante do Valor
da Cessão a ser desembolsado à Cedente e serão mantidos êm depósito, na Conta do
Patrimônio Separado.

8.5.2. Sempre que houver qualquer inadimplemento das Obrigaçóes Garantidas, a Emissorâ
poderá acessar os recursos do Fundo de Reserva para complementar o referido pagamento.

8.5.3. Toda vez que, por qualquer motivo, em especial, mas náo se limitando, pela utilizaçáo
dos recursos do Fundo de Reserva pela Emissoía para complementar o pagamento de
Obrigações Garantidas inadimplidas, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser inÍeriores à
Reserva Mínima, a Cedente estará obrigada a recompor o Fundo de Reserva, mediante
transferência dos valores necessários à sua rêcomposição diretamentê paÍa a Conta do
Patrimônio Separado.

8.5.4. A recomposiÉo do Fundo de ReseÍva pêla Cedente, na forma prevista na Cláusula 8.5.3,
acima, dar-se-á mediante envio de prévia notificaÉo pela Emissora, informando o montante que
a Cedente deverá rêcompor do Fundo de Reserva, o qual deverá ser transferido pela Cedente
para a Conta do Patrimônio Separado no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir
do recebimênto da referida notificação. Caso a Cedênte e/ou o Fiador não depositem o montante
nêcessário para a recomposição da Reserva Mínima do Fundo de Reserva, no prazo previsto
nesta Cláusula, tal evento será considerado como inadimplemênto de obrigaçâo pecuniária da
Cedente.

8.6. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos lmobiliários deverão ser aplicados de
acordo com a seguinte OÍdem de Prioridade de Pagamentos, de Íorma que cada item somente será
pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:

(i) despesas do Patrimônio Separado;

(ii) RemunereÉo em atraso dos CRI;

(iii) Remuneração dos CRI; e

(iv) amortizaçâo do Valor Nominal Unitário dos CRl, de acordo com a labela de amortização
dos CRI constânte do Anêxo ll a este Termo, e encargos moratórios eventualmente
incorridos.

8.7. Dê acordo com o art. 48, §3o, da Lei no 11.10't/05, a Atienação Fiduciária de lmóvêis e a Cessão
Fiduciária de Recebíveis não se submetem aos eÍeitos da recuperação judicial, observado o disposto no/
art. 76 da Medida Provisória no 2 158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor. I
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cúusulA NoNA: REGTME FtDUctÁRto E ADMtNtsTRAÇÂo oo plrruuôNto sEpARADo

9.1. Na forma do artigo 90 da Lei n' 9.514197, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os Créditos
lmobiliários, represenlados pela CCl, sobre as Garantias e sobre a Conla do Paúimônio Sêparado.

9.2. Os Creditos lmobiliários, representados pela CCl, as Garantias, sob Regime Fiduciário, e a Conta do
Paúimônio Separado, permanecerão sepaÍados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até
que se complete o resgate dos CRl.

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.5'Í4197, os Créditos lmobiliários, as Garantias, incluindo a Conta do
Patrimônio Separado, esláo isentos de qualquêr açáo ou execuçâo pelos credores da Emissora, náo se
prestando à constituiçáo de garantias ou à execução por quaisquer dos crêdores da EmissoÍa, poÍ mais
privilegiados que seiam, e só respondeÍáo pelas obrigaçôes inerentes aos CRl, ressalvando-se, no
entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001.

9.4. A Emissora administrará ordinaÍiamente o Património Separado, promovendo as diligências
necessárias à manutenção dê sua íegularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas
de amortizaÉo do principal, juros e demais êncargos acessórios.

9.4.1. PaÍa fins do disposto nos itens g e 12 do Anexo lll à lnstruçáo CVM n.o 414104, a Emissora
declara que:

a) a custódia da via original da Escritura de Emissâo será realizada pela lnstituição
Custodiante;

b) a afl.ecadaÉo, o controle e a cobrança dos Crálitos lmobiliários são atividades que sêrão
realizadas pela Administradora, cabendo-lhe: (i) o controle da evoluçâo do saldo devedor
dos Crêditos lmobiliários; (ii) a apuração e informação ao Agente Fiduciário dos valoÍes
devidos pelos Locatários; (iii) o controle e a guarda dos recursos que transitaráo pela Conta
do Patrimônio Separadot e

c) a emissão, quando cumpridas as condiçõês estabelecidas, mediante acompanhamento do
Agente Fiduciário, dos Íespectivos termos de libêraÉo de garantias.

9.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de
descumprimento de disposiÉo legal ou Íegulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda,
desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

cúusuLA DÉctMA: AGENTE FtDUctÁRto

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua nomeação, para
desempenhar os deveres e atribuiçôes que lhe competem, sendo-lhê devida uma remuneração nos
termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2. Atuando como representanle dos titulares dos CRl, o Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente TeÍmo de securitizaÉo, em todas as suas cláusulas
condiçôes;
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b) ter ânalisado, diligentemente, os documentos rêlacionados com a Emissão, para verificação de
suâ legalidade e ausência de vícios da opêrâçáo, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informâçóes disponibilizadas pela Emissora no Termo de SêcuritizâÉo.

10.3. lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomêado, principalmente

a) êxercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os titulares dos CRI;

b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRl, empfegando no exeÍcício da funÉo o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administraÉo de
sêus próprios bens

c) renunclar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer ouúa
modalidade de inaptidão e ÍealizaÍ a imediala convocaçáo da assembleia para deliberar sobre
sua substituiÉo;

d) conservar em boa guarda toda a documentaÉo relativa ao exercicio de suas funções;

e) verificar, no momentô dê aceitar a íunção, a veracidadê dâs informações relativas às Garantias, e
a consistência das demais informaçÕes contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no
sentido de que sejam sanadas as omissÕes, falhas ou deÍeitos dê que tenha conhecimento;

f) diligenciar junto à Emissora para que este Termo dê Securitização e seus eventuais aditamentos,
sejam regislrados nos órgãos competenles, nêstê cêso, registrado na lnstituiÉo Custodianle,
adotando, no caso da omissáo da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei.

g) acompanhar a prestaÉo das informações periôdicas pela Emissora e alertar os titulares dos CRl,
no relatório anual, sobre inconsistências ou omissÕes de que tenha conhecimento

h) mantêr atualizada a relação de titulares dos CRI e seus endereços;

i) acompanhar a atuaÉo da Emissora na adminisÍaÉo do patrimônio Separado por meio das
informaçóes divulgadas pela Emissora;

.1) opinar sobre a suficiência das infoímâçÕes prestadas nas propostes de modiÍicação das
condiçÕes doa CRll

k) veriÍicar a regularidade da constituiÉo das Garantias, bem como o valor dos bens dados em
garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das
disposiçóes estabelecidas neste Termo de Securitizaçãol

l) examinar proposta de substituiçáo de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a
respeito do assunto de forma justiÍicada;

m) intimaÍ a cedente a reforçaí as Garantias, na hipótese de sua deterioragáo ou depreciaÉo;

n) solicitaÍ, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas ÍunçÕes, certidões atualizada
dos distribuidores cíveis, das varas de Fazenda pública, cartórios de protesto, das varas
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Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidadê onde se situe o bêm dado em garantia
ou o domicílio ou a sede da Emissora ou da Cedente, conforme o caso;

o) solicitar, quando considerar nêcessário, auditoria externa da Emissora ou do Pâtrimônio
Separado;

p) calcular, em conjunto com a Emissora, diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRl,
disponrbilizândo-o aos titulares dos CRI e aos participantes do meÍcado, através de sua central
de atendimento e/ou de seu weôsiÍe:

q) fornecer à Emissora teÍmo de quitaçâo, no prazo de 5 (cinco) dias após satisfeitos os créditos
dos titulares a comprovação de quitaÉo dos CRI em circulaçáo à época da extinÉo do Regime
Fiduciário;

r) convoc€r, quando necessário, a Assêmbleia Geral de tilulares de CRl, conforme prevista no
Termo de SecuritizaÉo, respeitadas as regras relacionadas às assembleias gerais constantes da
Lei no 6.404/76i

s) comparecêr à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informaçÕes que lhe
íorem solicitadas;

t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de SecuritizaÉo, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de nâo fazer,

u) comunicar aos titulares do CRl, em até 7 (sete) Oias úteis contados da sua ciência, qualquer
inadimplêmento, pela Emissora, de obÍigaçÕes financeiras assumidas neste Termo de
Securitização, incluindo as obrigações rêlativas as Garantias e a cláusulas conlratuais destinadas
a protegeÍ o interêsse dos titulares do CRI e que estabelecem mndições que náo devem ser
descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os titulares do CRI e as
providências que pretende tomar a respeito do assunto; e

v) devêrá divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em ate 4 (quatro) meses após
o fim do exercício social da Emissorâ, relatório anual dêscrevendo os fatos relevantes ocorridos
durante o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo abaixo:

(t) cumprimenlo pela Emissora das suas obrigaçÕes de prestaÉo de informações
pêriódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;

(iD alteraçÕes estatutárias ocorridas no exêrcício social com efeitos relevantes para
os titulares dos CRI;

(iiD comêntáÍios sobrê indicadores êconômicos, financeiros e de êstrutuÍa de capital
da Emissora Íelacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o
interesse dos titulares do CRI ê que estabelecem condiçÕes que nâo devem ser
descumpridas pela Emissora;

quantidade dê CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação ê saldo cancelado
no período;

)l
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(v) resgatê, amorlizaÉo. conversão, repactuação e pagamento de iuros dos CRI
rêalizados no peÍíodo;

(vi) constituiçáo e aplicaçôes do fundo de amortização ou de outros tipos fundos,
quando houver;

(vii) destinaçâo dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informaçóes
prestadas pela Emissora;

(vili) relação dos bens e valores entregues à sua administraçáo, quando houver;

(ix) cumprimento de outÍas ob[igações assumidas pela Emissora ou Cedente, neste
Termo

(x) manutençâo da suÍiciência e exequibilidade das Garantias;

(xi) existência de outras emissões dê valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas
pela EmissoÍa, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado no mesmo exercício como
agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissõês:

a) denominaÉo da companhia ofertante;

b) valor da emissão;

c) quantidade de valores mobiliários emitidos;

d) espécie e garantias envolvidas;

e) prazo de vencimento e taxa de juros; e

f) inadimplemento financeiro no período

g) declaração sobre a nâo existência de situaçáo de conflito de interesses que
impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.

'10.3.í. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissáo, o Agente Fiduciário
deve usar de toda e qualquêr medida pÍevista em lei ou nêstê TeÍmo para proteger direitos ou
defender os interesses dos titulares do CRl.

10.4. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, observada a Cláusula Décima Terceira abaixo, como
remuneração, parcelas anuais no valor de RS 16.000,00 (dêzesseis mil), sendo a primeira paÍcela devida
no 50 (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do presente Termo, e as demais, nas mesmas datas
dos anos subsequentes.

10.4.1. A remuneração definida no item '10.4 acima continuará sendo devida, mesmo após
vencimento dos cRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a
função em relação à Emissão.
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10.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneraçÕes previstas no item
10.4 acima, estará su.ieita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bêm
como a juros moratórios de 1olo (um por cento) ao mês, ficândo o valor do débito em atraso sujêito
ao reajuste pelo IGP-M/FGV, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento,

calculado pro nta d,b, se necessário.

10.4.3. As parcelas de remuneração referldas acima serão atualizadas, anualmente, pela variaÉo
acumulada do IGP-M/FGV, ou ainda na impossibilidade de atualização, pelo índice que vier a
substituÊlo, a partir da data do primêiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes,
calculadas pro raÍa dlê, se necessário.

10.4.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos quê incidem sobre a prêstaÉo
desses serviços, tais como ISS (lmposto Sobre Serviços de Oualquer Natureza), CSLL
(Contribuição Social Sobrê o Lucro Líquido), PIS (ContÍibuição ao Programa de tntegraçáo Social),
COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (tmposto de Renda Retido
na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobÍe a remunêraÉo do Agente
Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.4.5. O pagamento da remuneraçáo do Agente Fiduciário será fêito mediante depósito na conta
corrente a ser indicâda por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como
prova de quitação do pagamento.

10.4.6. A remuneração rêferida no item 10.4 acima, não inclui as dêspesas mencionadas na
Cláusula Décima Tercei[a abaixo

10.4.7. A remuneraçáo prevista no item '10.4 supra náo inclui as despesas incorridas na vigência da
prestaçâo dos serviços e que seiam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente
Fiduciário, exemplificativamente, as publicações em geral, como edital de convocação de
assembleia geral dos titulares dos CRl, ata da assembleia geral dos titulares dos CRl, anúncio
comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição, bem como
notificações, extraÉo de certidões, despêsas com viagens e estadias, transportês e alimentaÉo
de seus agenles, contrataçáo de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros,
ou assêssoria legal ao Agente Fiduciário, dêspesas com confercnce cal/ e contatos telefônicos,
bem como custas e despesas cartorárias rêlacionadas aos termos de quitação e acompanhamento
das Garantias, as quais serão coberlas pelo Patrimônio Separado, ou, ne sua insuficiência, pelos
lnvestidores, mediantê pagamento das respectivas fatuÍas acompanhadas dos respectivos
comprovantes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que
possível, prévia aprovação da despesa por escrilo pela Emissora, na qualidade de administradola
do Patrimônio Separado, e, na insuficiência do Patrimônio Separado, pelos lnvestidores,
observando-se, neste último câso, a Emissora será comunic€da sobre tais despêsas, sempre que
possívê|, previamênte e por escrito, sendo o pÍazo de OS (cinco) dias úteis para pagamento das
despesas incorridas ao Agente Fiduciário.

10.4.8. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o
Agente Fiduciário venha a incorrêÍ para rêsguardar os interesses dos titulares dos CRI deveráo ser
previâmente aprovadas, se assim possível, e adiantadas pelos titulares dos cRl. Tais despesas a
serem adiantadas pelos titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios

?

de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas açôes propostas pelo Agente Fiduciário,
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enquanto representante da comunhâo dos titulares dos CRl. As êventuais despesas, depósitos e
custâs judiciais decorrentes da sucumbência em açóês judiciais seráo igualmênte suportadas pelos
titulârês dos CRl, bem como a remuneraçáo do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora
permanecer em inadimplência com relação ao pagamento dêsta por um período supêrior a 30
(kinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura do
Íisco de sucumbência.

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substiluído nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção,
ou liquidação extrajudicial do Agenle Fiduciário, devendo ser rcalizada, no prazo de 30 (trinta) dias,
conlado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares dos CRl, para que seja
eleito o novo agente fiduciário.

10.6. A Assembleia Geral destinada à escolha dê novo agente fiduciário deve ser convocada pelo Agente
Fiduciário a sêr substituído, podendo também ser convocada por titulaÍes dos valores mobiliários que

reprêsentêm '10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI em Circulaçáo.

10.6.1. Se a convocação da assembleia neo ocorreÍ até 15 (quinze) dias antes do final do prazo
refêrido na cláusula 10.6, acima, cabe à Securitizadora a imediata convocação. Em casos
excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de novo agente
fiduciário ou nomear substituto provisório.

10.7. O agente Íiduciário eleito em substituição nos termos do item 10.6., acima, assumirá integralmente
os deve[es, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.

10.8. A substituiÉo do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser obieto de aditamento ao
presênte Termo. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada â CVM, no prazo de alé 7
(sete) Dias Úteis, contados do regist[o do aditamento ao Termo.

10.8.1. Juntamente com a comunicaçáo do item 10.8, acima, devem ser encaminhadas à CVM a
declaração ê demais informações exigidas na lnstruÉo CVM n" 583.

'10.9. Os titulares dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto
da maioria absoluta destes.

cúusuLA DÉcrÍl,tA pRtMEtRA: LteutDAÇÃo Do pATRtMôNto sEpARADo

11.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora com relaÉo às obrigaçÕes da presenle Emissão, o
Agentê Fiduciário, confoÍme disposto no item 10.3 acima, deverá realizar imediata e transitoriamente a
adminisúaçáo do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários e pelas Garantias, ou
promover a liquidação do PatrimÔnio Separado na hipótesê em que a assembleia geral dos titulares dos
CRI venha â deliberar sobrê tal liquidação.

11.2. Em ate 30 (trinta) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio
Separado, deverá ser convocada uma assembleia gêral dos titulares dos CRl, na forma estabelecida n/
Cláusula Décima Segunda abaixo, e na Lei n.o 9.514/97 l/
11.3. A assembleia geral dos litulares dos CRI deverá deliberar pela liquidaÉo do Patrimônio S"prr"{o.
ou pela continuidade de sua administraçáo por uma nova securitizadore, fixando, neste caso,l a
ÍemuneraÉo desta última, bem como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
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1 1.4. Além dâ hipótêse de insolvência da Emissora com relação às obrigaçÕes da presênte Emissão, a
critério da Assembleia Geral dos titulares dos CRl, a ocorrência de qualquêr um dos eventos abaixo
poderá ênsejar liquidaÉo ou não confoÍme itêns 1 L'Í a 1 1 .3 acima:

a) pedido de rêcuperâção judicial, extrajudicial ou decretaçáo de falência da Emissora, não elidido
no prazo legal, liquidaÉo, extinçáo ou dissoluçáo da Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualqueÍ de suas obrigações náo pecuniárias
previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que,
nessa hipótese, a liquidaÉo do PatÍimônio Separado poderá ocorrer desde que tal
inadimplêmento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias úleis, contados do inadimplemento;
OU

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias previstas
neste Termo, desde que poÍ culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que, nessa
hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado podêrá ocorreÍ desde que tal inadimplemento ou
mora perdure por mais de 20 (vinte) dias, contados da data da ocorrência do referido
inadimplemento.

1't..4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima dêscÍitos deverá ser prontamente
comunicada ao Agente FiduciáÍio pela Emissora em 'l (um) Dia Útil.

11.5. A insuficiência dos bêns do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra. No
êntanto, a Emissora convocârá Assembleia GeÍal para deliberar sobre a Íorma de administ[ação ou
liquidaÉo do Patrimônio Separado, bem como a nomeaçáo e remuneraÉo do liquidânte.

'11.6. Os pagamênlos dos CÍéditos lmobiliários ou oulros necessários à viabilizaçáo da amortizaÉo e/ou
juros remunerató[ios dos lnvestidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito
neste Termo, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da Emissora. Desta forma,
a responsabilidade da Secuíitizadora está limitada ao PatÍimônio Separado.

'11.7. O Patrimônio Separado será liquidado na forma que segue

(a) automaticamente, quando do pagamento integral dos CRI nas datas de vencimento
pactuadas; ou

(b) na hipótese dê náo pagamento dos Créditos lmobiliários e não satisfação de recursos na
excussão das Garantias, e, se for o caso, após deliberaçào da Assembleia Geral convocada
nos termos da lêi, com antêcedência mínima de 20 (vinte) dias em primeira convocaÉo e g
(oito) dias em segunda convocação, mediante transferência das CCI e dos dêmais bens e
direitos integrantes do Patrimônio Separado aos Titularês dos CRl. Nêste caso, as CCI e
demais bens e direitos inlegrantes do Patrimônio Separado seráo transferidos
imediatamente, em dação em pagamento, para flns de extinçáo de toda e qualquer
obrigaÇão da Securitizadora sob os CRl, aos Titulares dos CRl. 

/
'11.7.1. Ouando o Patrimônio Separado for liquidado, ficará e)Íinto o Regime FiOuciário aqf
instituído. o Agente Fiduciário deverá fornecer à securitizadora, no prazo de 1o (dez) Dias úteis l
partiÍ da eÍinção do Regime Fiduciário a quê estáo submêtidas as CCl, declaraÇáo db
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encerramento da operação, que servirá parc baixa junto a instituição financeira custodiantê das
CCl, dâs averbaçÕes que tenham instituído o Regimê Fiduciário, se Íor o caso. Tâl ato importará,
no caso de extinção do Patrimônio Separado nos termos da alínea "a" da Cláusula 1'Í.7., acima.
Na hipótese de eíinção do Patrimônio Separado nos termos da alínea "b" da Cláusula'11.7.,
acima, os Titulares dos CRI receberão os Créditos lmobiliários oriundas das CCI e do Patrimônio
Separado em dação em pagamento pela dívida resullantê dos CRl, obrigando-se os Tilulares dos
CRl, conÍorme o caso, a restituir prontamente à Cedente evenluais créditos que sobejarem a
totalidade dos valores devidos aos Titulaíes dos CRl, cujo montantê já deverá estar acrescido dos
custos ê despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduciário ou terceiro ou pelos Titulares
do CRI com relação à cobrança das referidos Créditos lmobiliários derivadas das CCI e dos
demais Documentos da Operaçáo.

11.7.2. Caso o pagâmênto dos Créditos lmobiliários não ocoÍreÍem nos prazos previstos nos
Conlratos de LocaÉo, ôs bêns, direitos e garantias pêrtencentes ao Patrimônio Sêparado, serão
entregues, em Íavor dos Titularês dos CRl, observado que, para fins de liquidaÉo do patrimônio
separado, a câda CRI será dada a parcela dos bens ê direitos integrantes do palrimônio separado
dos CRl, na proporÉo em que cada CRI representa em relaçáo à totalidade do saldo devedo[ dos
CRl, operando-se, no momento da referida dação, a quitaÉo dos CRI e liquidaÉo do regime
fiduciário.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ASSEMBLEIA GERAL

12. 1 . Os titulares dos CRI podeÍáo, a qualqueÍ tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim de
deliberarem sobre matéÍia de interesse da comunhão dos titulares dos CRl.

'12.2. Sem pre.luízo das demais alribuiçóes previstas neste Termo de SecuritizaÉo, compete
privativamente à assembleia geral, observados os respectivos quóruns de deliberação, deliberar, dentre
outros, sobre:

a) a substituição do Agente Fiduciário;

b) ocorrência de inadimplência das Obrigaçóes Garantidas

c) a liquidação do PatÍimônio Separado;

d) a modiÍicação dos termos e condiçóes estabelecidos neste Termo de SecuritizaÇão; e

e) a modificação das características atribuídas aos CRl.

12.3. A assembleia geral dos titulares dos CRI poderá ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciáriol

b) pela Emissoral

c) pelos Locatários; ou

d) por titulares dos cRl represêntantes de, no mínimo, 1o% (dez poÍ cento) dos cRl êm circulação
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'12.4. A convocaçáo da assembleia geral dos titulares dos CRI far-se-á mediante edital publicado por 3
(três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias, em um jomal de grande ciÍculaçâo, utilizado pela
Emissora para divulgaÉo dê suas informações sociêtárias, sendo que instalar-se-á, em primeira
convocaçáo, com a presença dos titulares dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocaçâo, com qualquer número.

'12.5. A presidência da assembleia geral caberá, de acordo com
respectivamente:

quem a tenha convocado,

a) ao Agente Fiduciário;

b) ao representante da Emissora;

c) ao titular de CRI eleito pelos titulares dos CRI presentes; ou

d) à pessoa designada pela CVM

12.6. Sem prejuízo do disposto no item 12.7 abaixo, a Emissora e/ou os titulares dos CRI poderão
convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias gerais,
sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberaçâo da ordem do dia.

í2.7. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias gerais e prestar aos titulares dos
CRI as informaçÕes que lhe Íorem solicitadas.

12.8. PaÍa os fins deste Termo, as deliberaçôes em assembleia geral serão tomadas por Titulares de CRI
representando, pelo menos, 507o (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação, observado o
disposto no item 12.9 abaixo, sendo certo que as propostas de alteraçóes, perdão temporário e renúncias
feitas pelos Titulares dos cRl em relação a (i) às Datas de Pagamento dos cRl; (ii) à Amortização dos
CRI; (iii) à ordem de alocação de recursos, pÍevisla na Cláusula Oitava deste Termo, (iv) ao prazo de
vencimenlo dos CRl, (v) às CondiçÕes Resolutivas da Cessão; (vi) quaisquer alterações nas Garantias;
e/ou (vii) quoruns de deliberaÉo, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da assembleia
dos titulares dos CRI ou êm qualquer convocaçáo subsequente, por titulares dos CRI que representem,
no mínimo, 90% (noventa por cento) dos CRI em circulaçáo.

12.8.'l. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários,
observadas as disposições dos §§ 1o e 20 do artigo 126 da Lei n..6.404/76.

12.9 Pa,a efêito de cálculo de quaisquer dos guoruns dê instalaÇão e/ou deliberaÉo da assembleia
geral dos titulares dos CRl, serão excluídos os CRI que a Emissora eventualmentê possua em tesouraria;
os que sejam de titularidade de emprêsas Afiliâdas à Emissora, bêm como qualquer de seus dirêtores,
conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação de conflilo de interesses. Os votos em bÍanco
também deverão ser excluídos do cálculo do quorum de deliberaÉo da assembleia geral.

'12.10 As deliberações tomadas pelos titulares dos CRl, observados os quoruns estabelêcidos neste ,
Termo de Securitizaçáo, sêrão existentes, válidas ê eficazes peranfê a Emissora, bem como obrigarao a /
todos os titulares dos CRt 

4
12.11. lndependentemente das formalidades previstas na lei e nesle Termo, será consideradl
regularmente instalada a assembleia gêral dos titulares dos CRI a que comparecem todos os titulares dos

t
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CRl, sem prejuízo das disposiçôes relacionadas com os guoruns de deliberação estabelecidos neste
Termo.

12 12. As delibeÍagões lomâdas pelos titulares dos CRI em Assembleias Gêrais de Titulares dos CRI no
âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Têrmo de SecuritizaÉo, vincularão a
Emissora e obrigarão todos os titularês dos CRI em Circulâção, independentemente de têrêm
comparecido à Assemblêia Geral de Titulares dos CRI ou do voto proferido nas respeclivas Assêmbleias
Gerais de Tilulares dos CRl.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DESPESAS Do PATRIMÔNIo SEPARADo

13.'l. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado

a) as despesas com a gestão, cobrança, contabilizaÉo (rêgistro contábil independente), auditoria,
rcalizaçào, administração, custódia e liquidaçao dos Créditos tmobiliários ê do Patrimônio
Sêparado e outras despesas indispensáveis à administraçâo dos Créditos lmobiliários;

b) as despeses com têrceiros especialistas, advogados, Escriturador, Agente Fiduciário, contadores,
auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem
limitação, depósito judicial, arbitragem e sucumbência, incorridas paÍa resguardar os interesses
dos titulares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou e da Emissora e rcalizaçâo dos Creditos
lmobiliários e das Garantias integrantes do Patrimônio Sêparado, que deverão ser sempre que
possível, previamenle aprovadas e pagas pelos titulares dos CRl. Tais despesas incluem
também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas açôes
propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a
Emissora intentadas, no exeÍcício de suas funçÕes, ou aindâ que lhe causem prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto represêntante da comunhâo dos titulares dos CRl, ou Emissora dos CRl,
bem como a remuneraÉo e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a
Emissora permanecer em inadimplência por um período supeÍior a 30 (trinta) dias, podendo o
Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do lnvêstidor para cobertura do risco da sucumbêncial

c) as despesas com public€çÕes, em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia
Geral, ata da Assembleia Geral, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do
Agente Fiduciário, enúe outros), notificaçóes, enração de certidões, fotocópias, despesas
cartorárias, transporte, alimentação, viagens, estadias e demais mencionadas no subitem 10.4.7
acima, necessárias ao exercício da funçáo de Agente Fiduciário, durante ou após a pfestaÉo
dos serviços, mas em razâo desta, seÍâo arcadas pelo palrimônio Separado, desdê, sempre que
possível, que aprovadas previamente por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora
do Patrimônio Separado;

d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissâo dos cRl, venham a ser criados e/ou
maiorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou
reconhecida, de Íorma a representar, de forma absoluta ou rêlativa, um incremento da tributação
incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários e as Garantias; 

/
as perdas, danos, obrigaçÕes ou despesas, incluindo taxas e honoráÍios advocatíciôs arbitradol
pelo juiz, rêsultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, dano{/
obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte dJ
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Emissora e/ou do Agêntê Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e
agentes, conforme vier a ser determinado em decisáo judicial final proferida pelo juízo
compêtentê, da qual náo câibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade dos Locatários
ou puderem ser a ela at[ibuídos como de sua responsabilidade, nos termos dos Documentos da
Operação;

0 as despesas previstas no item 10.4 acima, e subitens, referêntes à remuneragáo do Agente
Fiduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias êm que o Agente Fiduciário venha a
incorrer no decorÍer da emissáo relacionada aos termos de quitaçáo e acompanhamento das
Garantias;

g) as despesas incoÍridas pêla Emissora com a depósito, uso, registro e custódia da CCl,
rêpresentativa dos Créditos lmobiliários;

h) despesas com a atualização e/ou monitoramento de rating, em caso de solicitaçáo de
manutenção deste serviço pelos lnvestidores; e

i) demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de
responsabilidade do Patrimônio Separado.

13.2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora limita-se ao Patrimônio Separado, nos
termos da Lei no 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente paa aÍcaÍ com as despesas
mencionadas no item 13.1 acima, tais despesas seráo suportadas pelos tilulares dos CRl, na proporÉo
dos CRI titulados por cada um deles.

13.3. Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2 acima, são de Íesponsabilidade dos titulares dos CRt

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociaçâo e custódia dos CRl, não compreendidas na
descrição acima; e,

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos ê prerrogativas

13.3. 1 . No caso de destituiÉo da Emissora nos termos pÍevistos neste Termo, os recursos
necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extÍajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI deveráo ser previamenle aprovadas
em assembleia gêral dos titulaÍes dos cRl e adiantadas âo Agente Fiduciário, na proporçáo de cRl
detidos, na data da respectiva aprovaÉo.

13.3.2. Em razão do disposto na alínêa "b" do item 13.3 acima, as despesas a serem adiantadas
pelos titulares dos cRl à Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares do cRl, incluem (a) as
despesas com contÍataÉo de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscâ|, contábil e de oulros
especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas
incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais proposros, obletivando
salvaguardar, cobrar e/ou executar os créditos oriundos da CCI; (c) as despesas com viagens e
estadias inco rridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos presladores de serviÇos
eventualmên te por ela contratados, desde que relâcionados com as medidas judiciais
extrajudiciais necessáries à salvaguarda dos dirêitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da CCI

í

(d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de eventuais



condenagôes (incluindo vêrbas de sucumbência) em açôes judiciais propostas pêla Emissora,
podendo a Emissorâ solicitar garantia prévia dos tilulaÍes dos CRI para cobertura do risco da
sucumbência; ê (e) a remuneraÉo ê as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: TRATAMENTo TRIBUTÁRIo APLICÁVEL Aos INvEsTIooRES

'Í4.1. Seráo de Íesponsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indirêtos tnencionados
abaixo, ressaltando-sê que os investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a
seguir para fins de avaliar o investimento em CRl, devendo consultar seus próprios consultores quanto à
tributação êspecífica que sofrerão enquanto titulares dê CRI:

(i) lmposto de Renda Rêtido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos ê ganhos relativos â certificados
de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa, sujeilando-se, portanto, à
incidência do IRRF a alíquotas regressivas que variam de 'Í 5olo (quinze por cento) a 22,5o/o (vinle e
dois e meio por cento), dependendo do prazo dos investimentos. As alíquotas diminuem de acordo
com o prazo de invêstimento, sendo de 22,5o/o (vinte e dois e meio por cenlo) para a aplicaÉo com
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias:20o/o (vinte por cento) para a aplicaÉo com prazo de 181
(cenlo e oitenta e um) dias até 360 (trezentos ê sessenta) dias; '17,5% (dêzessete e meio por
cento) para a aplicação com prazo de 361 (trezentos e sessenla e um) a 720 (setecentos e vinte)
dias; e 157o (quinze por cento) para a âplicaÉo com prazo de mais de 720 (setecentos e vinte)
dias (artigo 1o da Lei no 11.033, e artigo 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995). Estes prazos
de aplicação devem ser contâdos da data em que os investidorês efetuaram o investimento, até a
data do resgate.

Náo obstante, há regras espêcificas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificaÉo
como pessoa fisica, pessoa jurídica, Íundo de investimento, instituição financeira, sociedade de
seguro, de previdência privada, de capitalizaçâo, corretora de titulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrêndamento mercantil ou invêstidor
estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, inclusive em paises com tributaÉo favorecida.

os investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF e do imposto dê renda na declaração de
ajuste anual com relação à remuneração produzida por cRl a partir de 1o de janeiro de 2oo5 (artigo
30, ll, da Lei no 11.033/04). Essa isenção, se eslende ao ganho de c€pital auferido na alienação ou
cessáo desle ativo (parágrafo único do artigo 55 da lnstruÉo Normativa no 1Sg5/201S).

os investidores, quando forem pessoas jurídicas isentas, terão seus rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, náo sendo compensável com o imposto devido no encerramento de cada
período de apuraçâo (aÉigo 76, ll, da Lei no 8.981 , de 20 de janeiro de i 995). As entidades imunes
estão dispensâdas da retênÉo do IRRF dêsde que declarem poÍ escrito esta sua condiÉo de
êntidade imune à fonte pagadora (artigo 71 da Lei no 8.981/9s, na redação dada pela Lei n.9.06s,
de 20 de junho de '1995).

o IRRF, às alíquotas regressivas acima mencionadas, pâgo por investidores pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido ou real é considerado antecipação, geÍando o dneito à /f
compensação do montante Íetido com o imposto de renda devido no enceríamento de cadal
período de apuraÉo (artigo 76, r, da Lei no 8.981/9s). o Íendimento também deverá seí
computado na basê de cálculo do IRPJ e da CSLL. I
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As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dêz por cento),
sêndo o adicional calculado sobre a parcela do lucro rêal que exceder o equivalente a

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil Íeais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas .iurídicas,
corresponde a 9% (nove por cento).

As carteiras dos fundos de investimento estão isentas do imposto de renda (artigo 28, §10, da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997) e, para os Íundos de investimento imobiliário, nos termos do
artigo 16-4, §1o, da Lei n" 8.668, de 28 de junho de 'lgg3, a isenção náo abrange as apticaçóes
financeiras, que estáo sujêitas a imposto de renda na fonte, compensável com o imposto devido
pelo investidor no momento das distribuições feitas pelo fundo. As aplicaçôes de fundos de
invêstimento imobiliário em CRI não estão sujeitas ao imposto dê renda na fonte. Na hipótese de
âplicaçáo financeiÍa em CRI Íealizada por instituiçóes financeiras, sociedades de seguÍo, entidades
de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada fechadas, sociedades de
capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociêdades de arÍendamento mercantil, há dispensa
de retenção na fonte e do pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou
ganhos líquidos auferidos @nigo 77 , l, da Lei no 8.981/95, na redaçâo da Lei no 9.065/95 e aÍigo So

da Lei no '11.053, dê 29 de dezembro de 2004). Não obstante a isenção de retenção na fonte, os
rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceçáo
dos fundos de investimento, seÍão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15olo (quinze por cento) e
adicional de 10ok (dez por cento) e pele CSLL, à alíquota de 20% (vinte por cento).

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exlerior, aplica-se, como
Íegra geral, o mesmo tratamento tributário cabível em relaÇão aos investidores residentes ou
domiciliados no País (artigo 78 da Lei no 8.981/95). Por sua vez, há um rêgime êspecial de
tributação aplicável aos investidores exlernos cujos recursos adentÍaÍem o País de acordo com as
normas e condições da ResoluÉo no 4.373, de 29 de setembro de 2014 do Conselho Monetário
Nacional, e que náo sejam residentês em pais ou jurisdiçáo com tributrçâo favorecida. Nessa
hipólese, os rendimentos auferidos pelos investidoÍes estrangeiros eslão su.ieitos à incidência do
imposto de renda à alíquota máxima de'15% (quinze por cento) (artigo 81 da Lei no 8.981/95, arligo
11 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, artigo 16 da Medida Provisória no 2.189.49, 23 de
agosto de 2001).

Com base na legislação em vigor, será considerado país ou.iurisdição com tributação favorecida: (i)

aquele que náo tribute a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20olo (vinte por cento),

atualmente reduzido para 17% (dezessete por cento) para os países que estejam alinhados com os
padrões internacionais de transparência fiscal conforme definido pela lnstrução Normativa no

1.53012014, e (ii) aquêle cuja legislaçáo não permita o ecesso a informações relativas à
composiçâo societária de pessoas jurídicâs, à sua titularidade ou à identificaçáo do beneficiário

efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes. A lnstrução Normativa no 1.037/2010 lista as
jurisdiçÕes consideradas país ou juÍisdiÉo com tributaÉo favorecida.Com relação aos investidores

estrangeilos 4.373, estes ficam isentos do imposto de renda sobre os ganhos de capital auferidos:
(i) em operaçôes Íealizadas em bolsas de valores, de mêrcadorias, de futuros e âssemelhadas,

com exceçáo dos resultados positivos auferidos nas operações conjugadas que permitam a /
obtenção de rendimentos predeterminados, e (ii) nas operaçÕes com ouro, ativo financeiro, Íora de /l
bolsa (aÍtigo 81, §§ 1" e 20, "b', da Lei no 8.981/95). Outros rendimentos auferidos peloJ/
investidores estrangeiros, não definido como ganho de capital (à exceçâo de dividendos, I

atualmente isentos no Brasil), sujeitam-sê à incidência do imposto de renda à alíquota de (i) 10%

{
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(dez por cento), em relaÉo a aplicações nos fundos dê investimento em açõês, operações dê
"swap" e operaçóes realizadas em mercados de liquidaçáo futura, fora de bolsa; ê (ii) '15% (quinze
por cento), nos demais casos, inclusive aplicações/operaçóes financeiras de renda fixa, realizadas
no mercado de balcão ou em bolsa (artigo 8'Í da Lei no 8.981/95 e aÍtigo 11 da Lei no 9.249195).

E prêvista, ainda, alíquota zero de imposto de renda a esses investidores esúangetros 4.373 sobÍe
rendimentos propoÍcionados por CRl, a dependeÍ de alguns requisitos, todos cumulativos, a saber:
(i) remuneraçáo poÍ taxa dê juíos prefixada, vinculada à índice de preço ou à Taxa Referencial -
TR, vedada pactuaÉo total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; e (ii) prazo médio ponderado
superior a 4 (quatro) anos (fórmula a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional)t (iii) vedação
à recompra dos CRI pelo emissor (i.e., pela companhia securitizadora) ou parte a êle relacionada e
o cedente ou originador (p.ex., instituição financeira) nos 2 (dois) pÍimeiros anos após a emissão
(salvo conforme regulamentaÉo do Conselho Monetário Nacional); (iv) vedaçáo à liquidaÉo
antecipada dos CRI por meio de resgate ou pré-pagamenlo (salvo conforme regulamentaçâo do
Conselho Monetário Nacional); (v) inexistência de compromisso de Íevenda assumido pelo
comprador; (vi) sê existente o pagamento periódico de rendimentos, realizaçâo no prazo de, no
mínimo, '180 (cento e oitenta) dias; (vii) comprovação de que os CRI estejam registrados em
sistema de regisÍo, devidamente autorizado pelo Banco Central do BÍasil ou pela CVM, nas
respectivas áreas dê competência (viii) procedimento simplificado que demonstre o compromisso
de alocar os recursos captados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou
dívidas relacionados a projetos de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento
e inovaçâo (em forma a ser definida pelo Conselho Monelário Nacional); e (ix) o projeto de
investimento dêve sêr capaz de demonstÍaí que os gastos, despesas ou dívidas passívêis de
reembolso ocofl'eram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatÍo) meses da data de

encêrramento da oferta públic€ (artigo 1'e § 1o-8, da Lei n" 12.431 dê 24 deiunho de 20'l'l).

A mêsma aliquota zero se estende também às cotas de fundos de investimento êxclusivos para

invêstidores não residentes que possuam no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do
patrimônio líquido do fundo aplicado em CRI e outÍos títulos pÍevistos no artigo 1o da Lei no

12.43112011. O percentual poderá ser de 67% (sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos

a partir da oferta pública inicial das cotas constitutivas do patrimônio inicial do fundo.

Os fundos também deve[áo obedecer a requisitos adicionais, a mêrecêr mênçáo o requisito

concernente à necessidade do fundo se enquadrar à composiÇáo de carteira em até 180 (cênto e

oitenta dias) dias após sua constituiçáo, ou em 90 (noventa) dias se apenas decidir se reenquadrar

para gozar do tratamento tributário.

O regime privilegiado indicado acima náo se aplica aos investimentos estrangeiros (Resolução no

4.373, de 29 de setembro de 2014 do Conselho Monetário Nacional) oriundos de país ou jurisdição

com tributação favorecida (conforme descrito acima), hipótese em que os investidores externos

sujeitar-se-áo às mesmas regras de tributação previstas para investidores residêntes ou

domiciliados no BÍasil (artigo 29, §'1", da Medida ProvisÓria 2.158-35, 24 de agosto de 2001, artigo

16, §2", da Medida Provisória no 2.'189-49/01, aÍtigo 24 da Lei no 9.430/96 e artigo 80 da Lei 9.779,

de 19 de janeiro de 1999, artigo 1o, Lei no 12.431, de 24 dê junho de 2011 e artigo 17, Lei no

12.844, de 19 de julho de 2013). Havêrá também incidência do IRRF à alíquota de O,OO5o/o (cinco /J
milésimos por cento), como antecipação, no caso de operações realizadas em bolsas de valores,l/

de meícadorias, de futuros, e assemêlhadas, no Brasil (artigo 78 da Lei no 8.981/95 ctc atligo 20[
"caput" e §1o, da Lei no 'Í1.033/04 e artigo 85, I e ll, da lnstÍução Normativa n" 1585/2015). I
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É responsável pela retenÉo do IRRF a pessoa jurÍdica que êfêtuar o pagamento dos Íendimentos
ou a instituiçáo ou entidade quê, embora náo seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou
crédito dos rendimentos ao beneficiário final (arligo 60 do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro
de '1987, e artigo 65, §8", da Lei no 8.981/95).

No caso de CRI relacionados à captação de recursos destinados à implementaçâo de prgetos de
investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intênsiva em pesquisa,
dêsenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder
Executivo fedêral, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou juridicas residentes ou
domiciliadas no País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a rênda, exclusivamente na fonte,
às seguintes alíquotas: (i) 0olo (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e (ii) '15%

(quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro [eal,
presumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadaçáo de Tribulos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) (artigo 20, da Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011 e artigo 17, Lei no

12.U4, de 19 de julhode2013). Nos termos do §7", do artigo 20, da Lei no't2.43j, de24 de junho
de 2011, os rendimentos produzidos pelo CRI sujeitam-se à alíquota reduzida acima, mesmo que o
valor captado não seja alocado no projeto de investimento relacionado, sem pre.iuízo das multas
apliéveis ao emissor e ao cedentê dos créditos originários (artigo 49, §9o, da lnstruçáo Normativa
no 1585/2015).

(ii) roF

lmposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (lOF/Titulos): As operaÉes com
Certificados de Recebíveis lmobiliários estão sujeitas à alíquota zero de lOF, na forma do artigo
32, §2o, Vl do Oecreto 6.306/2007, com sua redaÉo alterada pêlo Decrêto 7.487120'11.

Porém, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo,

até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamentê a
operaçõês ocorridas após este eventual aumento.

lmposto sobre Operações de Câmbio (loF/Câmbio): lnvestimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas ê condiçôes do Conselho Monetário
Nacional (Resolução CMN no 4.373) estão sujêitos à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no

ingresso e no retorno dos recursos (artigo 15-8, inciso XVI e XVll do Decreto 6.306/2007). Porém,

a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a

qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, relativamente e operaçôes de câmbio ocorridas após

esta eventual alteração.

(iii) Contribuição ao Programa de lntêgraÇão Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade

Social-COFINS

As contribuiçôes para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas

jurídicas, assim entendido, o total das receitas na sistemática não-cumulativa, por estas auÍeridas,

independentemente de sua denominaçáo ou classificaÉo contábil.

O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operaçÕes em

conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pêssoa juÍídicâ, ressalvadas
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algumas exceçôes, como as receitas não-operacionais, decorrentes da vênda de ativo náo
circulante, classificados nos grupos de investimento, imobilizado ou intangívêl (artigos 20 e 30 da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e artigo 10 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, conforme alterada, ê da Lei n' 10.833, dê 29 de dezembro dê 2003, conformê altêrada).

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas náo-financeiras, sujeitas a tributaçáo pelo
PIS e COFINS na sistemática não-cumulativa, por forçâ do Decreto no 8/.2612015, estão sujeitas à
aplicação das alíquotas de 0,65% para PIS e 4% para COFINS, sobre receilas financeiras (como o
seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). Se a pessoa jurídica for
optante pela sistemática cumulativa, nâo haverá e incidência do PIS e da COFINS sobre os
rendimentos em CRl, pois, nessa sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a
totalidade das receitas auferidas (o que exclui a receila financeira). Sobre os rendimentos aufeÍidos
por investidores pessoas físicas, náo há incidência dos referidos tributos.

Nâ hipótese de aplicação financeira em CRI rêalizada poÍ instituições financeiras, sociedades dê
seguro, entidades de pÍevidência complementar abeías, entidades de previdência privada
fechadas, sociedades de capitalizaçâo, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e
câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valoÍes mobiliários e sociedades de arrendamento
mercantil, à êxceção dos fundos de investimento, os rendimentos poderão ser tributados pela

COFINS, à alíquota de 4% (quako por cento); e pelo PlS, à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento).

CúUSULA oÉcIMA QUINTA: PUBLICIDADE

'15.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares dos CRl, bem como as convocações para as
íespectivas assembleias gerais, serão objeto de publicaçáo no jornal no qual a Emissora divulga suas
informações societárias, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

15.2. As dêmais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao
mercado, nos prazos legais ê/ou regulamentares, através do sistema de envio de lnformações Periódicas
e Eventuais ("!!!").

cúusuLA DÉctMA sExrA: REctsrRo Do rERMo

'Í6.1. O presente Termo será registrado na lnstituiçâo Custodiante da CCl, nos lermos do parágrafo único
do arligo 23 da Lei n.o 10.931/04.

cúusuLA DÉcrMA sÉTrMA: Rrscos

17.1. O invêstimento em CRI envolvê uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial

investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, regulamentação
especifica, entre outros, que se Íelacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente, aos Fiadores, ê aos
próprios CRl, objeto desta Emissáo. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as
informaçôes que estão descritas nesle Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e/
outros profissionais que julgar necessários antês de tomar uma decisão de investimento. Estão descrito/
a sêguir os riscos, náo exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica d{
presente Emissáo
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FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONÔÍUICO

a) Política econômica do Governo Federal - A economia brasileira tem sido marcada por frequentes
e, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas
monetárias, de crédito, fisc€l e outras para influenciar a economia do Brasil.

As ações do Governo Federal para controlar a inflaçào e efetuar outras políticas envolveram, no
passado, controle de salários e preço, desvalorizaçáo da moêda, controles no fluxo de capilal e
dêtêrminados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras.

Não existe possibilidade de controle ou previsão, com significativo grau de certeza, das medidas
ou políticas que o Governo poderá adotar no futuro. Os negócios, os resultados operacionais ê
Íinancêiros e o fluxo de caixa dos Locatários podem ser adversamente afetados em Íazáo de
mudanças nas políticas públicas e poí fatores como: (a) variação nas taxas de cámbio; (b)
controle de câmbio; (c) índices de inflaçáo; (d) flutuaçÕes nas taxas de juros; (ê) falla de tiquidez
nos mercados financêiro e de capitais brasilêiros, (f) racionamento de energia elétrica, (g)
instabilidade de preços; (h) mudanças na política fiscal e no regime tributário; e (i) medidas de
cunho polÍtico, social e econômico quê possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas
govêrnamentais e atos relativos à economia brasilêira e, consequentemente, afêtar as operaçÕes
e o desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modificações por partê
do Governo Federal nas políticas ou normas que vênham a afetar esses ou outros fatores pode
contribuir para a incerteza econômicâ no Brasil e para aumentar a volatilidade do mêrcado de
valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na
economia brasileira poderáo preludicar as atividades e os rêsultados operacionais dos Locatários,
e por consequência, o desempenho Íinanceiro dos CRl.

b) Efeitos da oolí anti-inflacionária - Historicamente, o Brasil leve altos índices de inflaçáo. A
inflaÉo e as medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulaçáo de
futuras políticas de controle inflacionário, contribuÍram para a incerteza econômica e aumentaram
a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da
inflaçâo frequentementê têm incluído a manutençâo de política monetária restdtiva com allas
taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidede de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros,
inteÍvenção no mercado de câmbio e açÕes para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um
efeito material desfavorável sobre a economia brasileila e sobre os âtivos que lastreiam esta
Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma signiÍicativa inflaÉo no futuro, é possível que os Créditos
lmobiliários e as Garantias não sejam capazes de acompanhaÍ estes efêitos da inflação. Como o
pagamento dos lnvestidores está baseado na rcalizaçáo destes alivos, isto podê altêrar o retorno
previsto pelos lnvestidores.

lnstabilidade da taxade eâmbio e desvalorizaeáo do real - A moeda brasilêira tem historicamente
sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo Federal implêmentou diversos
planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizaçôes
Íepentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durantê as quais a frequência dos ajustes
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variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de
câmbio. As desvalorizaçóes cambiais em períodos mais recentes resultaram em Ílutuaçôes
significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América. Náo é
possível assêgurar que a taxa de câmbio êntre o real e o dólâr dos Estados Unidos da América
irá permanecer nos níveis atuais. As depreciações do real frente ao dólar dos Estados Unidos da
Américâ também podem criar pressôes inÍlacionárias adicionais no Brasil que podem afetar
negativamênte a liquidez dos Locatários e a qualidade da presente Emissão.

d) Efeitos da elevacão súbita da taxa de iuros - A alta variação das taxas de juros.iunto aos
principais agentes do mercado pode criar ambientes econômicos dêsfavoráveis e, de igual modo,
afetar negativamente os CRl.

e) EÍeitos da retracáo no nívêl da atividade econômica - As opêrações de financiamênto imobiliário
apresentam historicamente uma correlação diÍeta com o desempenho da êconomia nacional.
Eventual retração no nível de atividade da economia brasileiÍa, ocasionada por crises internas ou
crises externas, pode acarretar a elevaçáo no patamaÍ de inadimplemento de pessoas 1urídicas,
inclusive dos Locatários.

Uma êventual redução do volume de investimentos est[angeiros no país poderá ter impacto no
balanço de pagamêntos, o que poderá forçar o Governo Fêderal a ter maior necessidade de
captaçóes de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de
juros mais elevadas. lgualmente, eventual elevaçào significativa nos índices dê inflaçáo
bÍasileiros e eventual desaceleraÉo da economia dos Estados Unidos da América e/ou da China
podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de
juros, elevando as despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captaçõês dê
Íecursos por empresas brasileiras.

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO INTERNACIONAL

f) O valor de mercado dos tílulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é
influenciado pêla percepção dê risco do Brasil ê dê outras economias emergentes e a
deterioraçâo dessa percêpçáo poderá ter um eÍeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condiçÕes de mercado em outros países dê
mercados emergentes, especialmente da Améric€ Latine, poderão influenciar o merc€do em
relaçáo aos títulos e valores mobiliáÍios emitidos no Brasil. Ainda que as condiçôes econômicas
nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as
reaçóes dos lnvestidores aos acontecimentos nêsses outros paísês podem ter um êfeito adverso
no valor de mercado dos títulos e valores mobiliá[ios de êmissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalizaÉo, não apênas problêmas com países emergentes
afetam o desempenho econômico e Íinanceiro do país. A economia de países desenvolvidos,
como os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mêrcado brasileiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados
desenvolvidos êm anos recentês (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da ,7
América êm 2OO8), os investidores êstáo mais cautelosos na realização de seus investimentos, o l1
que causa uma retraçáo dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasáo dEf
investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrenten{

custos mais altos para captaçáo de recuÍsos, tanto nacional como êstrangeiro, impedindo o'
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acêsso ao mercado dê capitais internacionais. Dêsta forma, é importante ressaltar que eventuais
crises nos mêrcados internacionais podem afetar o mercâdo de capitais brasileiro e ocasionar
uma reduçáo ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissão.

FATORES RELATIVOS A ALTERAçÓES NA LEGISLAçÃO E REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIAS
APL|CÁVE|S AOS CRt

g) Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pêssoas natuÍais estão atualmente isentos de
imposto de renda, por força do artigo 30, inciso ll, da Lêi no 1 1.033, de 21 dê dezembro de 2004,
assim como isentos do IOF Títulos, isençôes essas que podem sofrer alteraçóes ao longo do
tempo.

Evenluais alteraÉes na legislaçáo tÍibutária eliminando a isençáo actma mencionada, criando ou
elêvando alíquotas do imposto de renda, do IOF ou de demais tributos incidentes sobrê os CRl, a
criaçáo de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação
tributária por parte dos tribunais e autoridades governamentais poderão afetar negativamente o
rendimento liquido dos CRI para seus titulares. A Emissora recomênda aos Subscritores que
consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos
cRl.

FATORES RELATIVOS À EMISSORA

h) Risco da não realizacão da carleira de ativos - A Emissora é uma companhia emissora de títulos
repÍesentativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisiçáo e securitizaçâo de
créditos imobiliários através da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, curos
patrimônios sáo administrados separadamente. O Patrimônio SepaÍado tem como principal Íonte
de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais
valores pela Emissora podeÍá aÍetar negativemente a capâcidade da Emissora de honrar as
obrigações decofl.entes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser declaÍada insolvente, o Agente
Fiduciário devêrá assumiÍ a custódia ê administraçáo dos Créditos lmobiliários e dos demais
direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em assembleia, os titularês dos CRI
poderáo deliberar sobre as novas normas de administraÉo do Patrimônio Separado ou optar
pela liquidaÉo deste, que podeÍá ser insuficiente para o cumprimento das obrigaçõês da
Emissora peranle os titulares dos CRl.

i) Falência. recuoêrecâo iudicial ou extraiudicial da Emissora - Ao longo do prazo de duraçáo dos
CRl, a Emissora poderá estar suiêita a eventos de falência, recupêraçâo judicial ou eíÍajudicial.
Dessa forma, apesar de terêm sido constituídos o Regimê Fiduciário e o Patrimônio Separado
sobre os Créditos lmobiliários e as Garantias, eventuais contingências da Emissora, em especial
as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderáo afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente
em razáo da falta de jurisprudência em nosso pais sobre a plena eficácia da aÍetação de
patrimônio.

A c€oacidade da Emlssorâ de honrar suas obrioacóes dêcôrrentes dos CRI deoende
exclusivamênte do oaoamento Delos Locatários dos Créditos lmobiliários - Os CRI sâo lastrêados
pêlâs CCl, que represenlam os CÍéditos lmobiliários, as quais foram cedidas à Emissora por

mêio da celebração do Contrato de Cessão e vinculadas aos CRI por meio do estabelecimento
de regime fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da EmissoÍa. Assim, o recebimento
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intêgral e tempestivo pelos litulârês dos CRI dos montantês dêvidos conforme o presente Termo
depende do cumprimento total, pelos Locatários, de suas obrigaçóes assumidas no Contrato de
Financiamento, êm tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos
CRl. A ocorrência dê evêntos adversos em relaçáo ao pagamento dos Locâtários, como aqueles
descritos nesta Cláusula entre outros, poderá aÍêtar o pagamento dos CRI pela Emissora.

k) Acôes Judiciais - A Emissora, no desênvolvimento normal de suas atividades, está sujeita a
eventuais condenações ludiciais, nas esferas cível, fiscal e trabalhista, que podem prejudicar
seus níveis de liquidez com relaçáo às respectivas obrigaçóes assumidas.

FATORES RELATIVOS À EMISSÃO DOS CRI

r) Risco da dêtêrioracáo da oualidade dê crédito do Património êm Seoarado ooderá afetaÍ a
caoâcidade da Emissora de honrar as obrioacóes dêcorrêntes dos CRI - Os CRI sáo
lastreados pelas CCl, que represenlam os Créditos lmobiliários. As CCI foram vinculadas aos
CRI por meio do Termo, pelo qual foi instituído o Rêgime Fiduciário e criado o PatÍimônio
Separado. Os Créditos lmobiliários representam créditos dêtidos pela Emissora contra os
Locatários, que comprêêndem atualizaçáo monetária, juros e outras eventuais taxas dê
remuneração, penalidades e demais encaÍgos contratuais ou legais, bem como os respectivos
acêssórios.

O Patrimônio Separado constituido em favor dos titulares dos CRI não conta com qualquer
garantia flutuanle ou coobrigaÉo da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o Termo depende do recebimento das
quantias devidas em funçáo dos Créditos lmobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos
valoÍes decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-
financeira dos Locatários, como aqueles dêscritos nesta Seçáo, podêrâo afetar negativamentê o
Patrimônio Sêparado e, consequêntemente, os pagamentos devidos aos titulares dos CRl.

m) A caoacidede da Emissora de honrar suas obrioacôes dêcorÍentes dos CRI deoende
exclusivamente do oaoamento oelos Locatários. Os CRI sáo lastreados pelas CCl, a qual
representa a totalidade dos Créditos lmobiliários ê foi subscrita pêla Emissora por meio do
Contrato de Cessão e vinculada aos CRI por meio do estabelecimênto de regime Íiduciário,
constituindo Palrimônio Separado da Emissora. Assim, o rêcebimento integral e tempestivo pelos
Titulares dos CRI dos montantes devidos confoÍme o presentê Termo depênde do cumprimento
total, pelos Locatários, de suas obrigâçÕes assumidas do Contrato dê Cessão, em tempo hábil
para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRl. Os recebimentos de tais
pagamentos podem ocorrêr posterioÍmente às datas prêvistas paÍa pagamento de juros e
amortizaçóes dos CRl, podendo causar dêscontinuidade do fluxo esperado dos CRl. Após o
recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais
cabívêis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Crálitos lmobiliários, caso o valoÍ recebido
não sêja suficienle para saldar os CRl, a Emissora não disporá de quaisqueí outras Íontes de
recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos CRI

Paoamê nto Côn.li.iôn e Descontinuidadê - As fontes de recursos da Emissora para fins de
pagamênto aos invêslidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos Créditos
lmobiliários; e (ii) da liquidação das Garanlias da Emissão. Os recebimentos oriundos das alíneas
acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações
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dos CRl, podendo cêusar descontinuidadê do fluxo de caixa êsperado dos CRl. Após o
recebimento dos sobreditos Íecursos e, se for o caso, dêpois de esgotados todos os meios legais
cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliáÍios e das Garantias, caso
estes não sêjam suficientes, a Emisso[a não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o
pagamenlo de eventuais saldos aos investidores.

o) Riscos Financeiros - Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificâdos em
operaçóes de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes dê possíveis
descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivost (ii) risco de insuÍiciência dê
garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de Íalta de liquidez;

p) Risco da ocorrêncie de eventos oue oossam enseiaÍ o inadimD ou determinar a
antecioacão dos oaqamentos - A ocorrência de qualquer evento de amortização extraordinária ou
Íesgate antecipado dos CRl, acêrretará o prâpagamento total da operação, podendo gerar
diÍiculdade de reinvestimento do capital investido pelos inveslidores à mesma taxa estabelecida
para os cRl.

q) Risco de lnteo raliz dos CRI com Áoio - Os CRI poderão ser integralizados pelo investidor
com ágio, calculado em funçáo da rentâbilidade esperada pêlo investidor ao longo do prazo de
amortizaÉo dos CRI originalmente programado. Em caso de (i) antecipaçáo do pagamento dos
Créditos lmobiliários, os rêcursos decorrentes dessa antêcipaÉo seÍão imputados pela Emissora
nas Amortizações ExlraordináÍias dos CRl, nos termos previstos neste Termo, hipótese em que o
valor a ser recebido pelo investidor poderá náo ser suficiente paÍa [eembolsar integralmente o
investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamenlo do
ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras
fontês dê Íecursos para satisfaÉo dos interesses dos investidores,

r) Risco dê Estrutura - A prêsente Emissão tem o ceráter de "operaÉo estruturada"; desta forma e
pelas característicâs inerentes a estê conceito, a arquitetura do modelo financeiro, êconômico e
jurídico considera um conjunto de rigores e obrigaçÕes de pade a parte, estipulados através de
conlratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislaçâo em vigor. No entanto, em Gzáo da
pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no
que tange a operaçõês dê CRl, em siluaçôes de sÍress, poderá haveÍ peÍdas por parle dos
investidores em razáo do dispêndio de tempo e Íecursos paÍa eficácia do arcabouço contratual;

s) Não êxistê iurisorudênciâ firmade ecêrca da securitizacáo - Toda a arquitetura do modelo
financeiro, econômico e juÍídico destâ Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações
estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em
rczáo da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro no que tange a êste tipo de operação financêira, em situaçÕes de estresse poderá
haver pêrdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentês do dispêndio dê tempo e recursos
necessários para fazêr valer as disposiÇões contidas nos Documentos da Opêração.

Risco em Funcão da Disoensa de Reoistro - A Oferta Restrita, distribuÍda
lnstrução CVM n.o 476109, está automaticamente dlspensada de registÍo pera
forma que as infoÍmações pÍestadas pela Emissora e pelo Coordenador LídeÍ n
de análise pela referida autarquia fedeÍal;

nos ternos dJ/
nte a CVM, d/
ão foram objetb
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u) ou Ausênciâ n P aos Titularê - Considerando que
a Emissora não será responsável pela administraçáo, cobrança e coleta dos Recebíveis
lmobiliários objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis, os rêlatórios a serem colocados à
disposiçáo dos titulares dos CRl, nos termos do ltem 7.2 acima conterão informações a serem
prestadas pelos Locatários, de Íorma que a Emissora êstará isenta de qualquer responsabilidade
decorrente das informaÉes prestadas ou não prestadas nos relatórios acima descritos, conforme
estas venham ou não a lhe ser fornecidas pelos Locatários.

v) Risco de ora facultativa - Os CRI poderão estar sujeitos, na forma definida neste Têrmo, a
eventos de Recompra Compulsória pela Cedente. A efetivação dêstes eventos poderá resultar
em dificuldades de rêinvestimento por parte dos investidorês à mesma taxa estabelecida como
remuneração dos CRl.

w) Baixa liouidez no mercado secundário - Atualmente, o mercado secundáÍio de certificados dê
recebíveis imobiliários no Brasil apresenta balxa liquidez e nâo há nenhuma gârantia de que
existirá, no futuro, um mercado para negociaçáo dos CRI que permita sua alienação pelos
subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma,
o lnvestidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado
secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da
Emissáo.

x) Restricão à neqocracao - Os CRI sáo objeto de esforços restritos de distribuição, nos teÍmos da
lnstrução CVIú no 476/09, Ílcando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período de
vedaçáo previsto no artigo 13 da citada instruçáo.

y) Credores pÍivileqiados - A Mêdida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 200.1, aindâ em
vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabeleçam a afetaçáo ou a separação,
a qualquer título, de patimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação
aos déDitos de natureza fiscal, previdenciária ou tnbalhista, em especial quanto às garantias e
aos pivilégios que lhes são atibuídos". Ademais, em seu parágÍafo único, ela prevê que "desta
forma pemanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas
do sujeito passiyo, sêu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sído objeto de
separação ou afetação."

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos deles decorrêntes,
inclusive as Garantias, náo obstante o disposlo no art.48, § 3", da Lei no.1.1.101/OS e a
constituição do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados poÍ cÍedores fiscais, trabalhistas e
previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de
pessoas físicas e jurídicas pertencêntes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em
vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiáÍia de empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorreráo os detentores destês
créditos com os detentores dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos
créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que os créditos lmobiliários
não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daquele
credores.

Cabe saliêntar que a Emissora não possui empregados. O objetivo é evitar que a Emissora gerê
contingências trabalhistas ou previdenciárias. Neste sentido, todos os serviços nêcêssários pala
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o funcionamento da Emlssora são rêalizados por terceiros contratados, tais como auditores
independentes, contadores, consultores jurídicos, ou pelos sêus administradorês êstatutários.

z) Risco rêlacionado ao quorum dê dêlibêracão em Assembleia Geral de investidores - As
deliberaçôes a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria absoluta dos
CRl, ressalvados os quoÍuns específicos estabelecidos neste Termo de SecuritizaÇão. O titular
de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se
manifeste voto dêsfavorável. Não há mêcanismos de venda compulsóriâ no caso de dissidência
do titular do CRI em determinadas matérias submetidas à deliberaçáo em Assembleia Geral.

Riscos decorrenles dos critérios adotados Delo orioinâdor ou cedente ra concessão do crédito -
O pagamento dos CRI está sujeito aos riscos normalmêntê associados à concessão de
empÍéstimos, incluindo, mas náo se limitando a tanto, deficiências na análise de risco dos
Locatários, aumento de custos dê outros recursos que venham a sêr captados pelos Locatários e
que possam afêtar os seus respectivos fluxos de caixa, bem como riscos decoÍÍentes da
ausência de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do principal e.luros pelos Locatários.
Adicionalmente, Portanto, a inadimplência dos Locatários podê ter um efeito material adverso no
pagamento dos CRl.

bb) Risco de crédito dos Locatários: Uma vez que o pagamento das remunerações dos CRI depende
do pagamento integral e tempestivo, pelos Locatários, dos respectivos Créditos lmobiliários, a
capacidade de pagamento dos Locatários poderá ser afetada em funçáo de sua situaÉo
econômico-financeira, em decorrência de fatores internos ê/ou externos, o que poderá afêtar o
fluxo de pagamêntos dos CRl.

FATORES RELATIVOS AOS LOCATÁRIOS E OS IMóVEIS

cc) A caoacidade dos Locatários de honrar suas obrioacões - A Emissora não realizou qualquer
análise ou investigaÉo indêpendente sobÍe a capacidade dos Locatários de honrar com as suas
obrigaçóes. Não obstante ser a pÍesente emissão de CRI realizada com base em uma operaÉo
estruturada, a existência de outras obrigaçõês assumidas pelos Locatários poderá comprometer
a capacidade dos Locatários de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos lmobiliáÍios.

dd) Risco de Descasamento. As atualizaçôes monetárias dos CRI (corrigidos monetariamente por
IGP-DI) enquanto quê os Contratos dê Locação não são atualizados monetariamente, de modo
que os recursos arrecadados pela Emissora em dêcorrência do pagamento pelos Locatários dos
Créditos lmobiliários poderão não ser suficientes para o pagamênto dos CRl, notadamente em
razão do descêsamento a menor entre os índices de atualizaçáo monetária dos CRI e a ausência
destes nos Contratos de LocaÉo.

êe) Risco de cumoÍimento de normas ambientais - Os Locatários, a Cedente e os lmóveis poderão
infringir a legislaçáo ambiental, caso não ocorra à renovâçáo das licenças e autorizaçóes
ambientais expedidas pelos órgãos competentes.

Riscos de Desaorooriacão e Sinistro dos lmóve is - Existe o risco de os lmóveis sêrêm
desapropliados pelo poder público, no todo ou parte, bem como de sofrer sinistro total ou parcial
durante o prazo desta operação, podendo prejudicar, assim, a Cessâo Fiduciária dê Recêbíveis
ou os Créditos Locatícios, conforme o câso.

{
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ss) Risco rêlacionado à ou itacão das Obrioacôes Garantidas oela excussão da Alienacão Fiduciária
dê lmóvêis. Ém razáo do prêvisto no §5o, artigo 27 da Lei n"9.514, existe o risco de que na
excussão da Aliênaçáo Fiduciária dos lmóveis, caso, após o segundo leiláo dos lmóveis, náo
haja nenhum arremâtante e seja necessário a Emissora adjudicar os lmóvêis êm seu nome ê êm
benêfÍcio do Patrimônio Separado, seja considerada extinta a divida no âmbito da OfeÍta Rêstrita,
sendo quê, nesse caso, em ruzáo da quitação concedida, todas as demais Garantias deverão ser
liberadas, ficando os Titulares dos CRI prejudicados na cobranÇa dos seus créditos.

hh) Risco do Paoamento do Valor de Cessão sem a devida constituicão das qarantias reais da
Ooeracâo - Conforme êstabelecido no Contrato de Cessão, o pagamento do Valor de Cessáo
será liberado para a Cedente quando for apresentado à Emissora evidência da prenotação da
constituiÇão de AlienaÉo Fiduciária sobrê os lmóveis, perante o cartório de registro de imóveis
competente, sendo certo que até o efetivo registro dos referidos contratos, o pagamento dos
Créditos lmobiliários não eslará devidamente garantido pela Alienação Fiduciária, de forma que,

caso sejam executadas, apenas a Fianç€, a qual é uma garantia fidejussória, terá sido
dêvidamente constituída. Nesse sentido, a FianÇa poderá náo ser suficiente para recuperar o
valor necessário paê amoÍlizaÍ integralmente os CRl.

A náo obtenÉo da constituiÉo de AlienaÉo Fiduciária de lmóveis sobre os lmóveis ocasionaria
o vencimento antêcipado dos CRl, frustrando, poÍtanto, a expectativa dos investidores dos CRI
quanto ao investimento realizado, inclusive no que diz respeilo ao pÍazo e à rentabilidade
êspêrados.

Além disso, as Garântias da Operação estâo prejudicadas pela existência das seguintes
pendências: (i) a êÍicácia plena da AlienaÉo Fiduciária dependerá do registro pÍévio do termo dê
liberaÉo das garantias constituídas em favor das CCB Dívida, perante o '15" Oficial de Rêgistro
de lmóveis de Sáo Paulo/SP; (ii) a eÍlcacia plena da Cessão Fiduciária de Recebíveis, dependerá
do registro prévio do termo de liberação das garantias constituídas em favor das CCB DÍvida,
perante os cartórios de registro de títulos e documentos competentes, e (iii) a eficácia plena de
todos os atos realizados pela Cedente no âmbito da operaçâo dependerá da liberaçáo da
garantia fiduciária constituída sobÍe a tolalidade das quolas detidas pelos sócios da Cedente, em
dâs CCB Dívida, perante a JUCESP.

ii) Risco de Vacâ cia dos lmóveis - Tendo em visla que os Crédilos Locatícios oriundos dos lmóveis
constituem-se em garantia dos CRl, a rentabilidade dos Créditos lmobiliários poderá sofrer
oscilação em caso de vacância do qualquer dos espaços locáveis dos lmóveis, pelo período que
perdurar a vacância.

i, mais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variaçôes e condiçÕes dos mercados de atuaÇáo dos
Locatários, que são afetados principalmente pelas condiçóes políticas e econômicas nacionais e
internacionais. os cRl também poderão estar sujeilos a outros riscos advindos dê motivos
alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis
aos CRl, allêração na política econômica, dêcisÕes judiciais etc.
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cúusuLA DÉcrMA otTAvA: DtspostçôEs GERA|s

18.í. Sempre que solicitada pêlos titulares dos CRl, a Emissora lhes dará acesso aos rêlatóÍios de
gestão dos Créditos lmobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitizaçâo, no prazo máximo de 5
(cinco) Dias Úteis.

'18.2. Na hipótese de qualquer disposição do presente TeÍmo de Sêcuritização ser Julgada ilegal, ineficaz
ou inválida, prevalecerão as demais disposiçÕes não afêladas por tal julgamento, comprometendo-se as
partes a substituir a disposiÉo afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos
semelhantes.

18.3. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas
deliberaçôes societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualqueÍ documento ou
registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhedo pela Emissora ou por terceiros a seu
pêdido, para se basear nas suas decisões.

18.4. Os atos ou manifêstâçÕes por parte do Agênte Fiduciário, quê criarem responsabilidade para os
Titulares dê CRI e/ou exonerarem teÍceiros de obngaçóes para com eles, bem como aqueles
relacionados ao devido cumprimento das obrigaçóes assumidas neste Termo, somente seráo válidos
quando previamente assim deliberado pelos TitulaÍes de CRI reunidos em assembleia geÍal.

'18.5. Sem preluízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os
documentos oÍiginais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por
terceiros a sêu pedido náo foram objeto de fraude ou adulteÍação. Não será ainda, sob qualquer
hipótese, responsável pela elaboraqáo de documêntos societários da Emissora, que permaneceráo sob
obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

í8.6 O Agênte Fiduciário e a EmissoÍa não emilirâo qualquer tipo de opiniâo ou Íarão qualquer.iuízo
sobre a orientaÉo acerca de qualquer fato da Emissáo que seja de competência de deÍiniÉo pelos
titulares dos CRl, comprometendo-se lâo-somente a agirem em conformidade com as instruçôes que lhe
forem transmitidas pelos TitulaÍes de CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário e a Emissora não possuem
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os eÍêitos juridicos decorrentes do estrito
cumprimento das oÍientações Titulares de CRI a eles transmitidas, conforme definidas pelos Titulares de
CRI e reproduzidas perante os LocatáÍios, independentemenle de eventuais prejuízos que venham a ser
causados em decorrência disto aos Titulares de CRl. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo
da lnstrução cvM no 583, e dos artigos aplicáveis da Lei no 6.404176, estando este isento, sob qualquer
forma ou prêtexto, de qualquer Íesponsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação
aplicável.

18.7. A Emissora não realizou qualquer confirmaçáo da existência, validade e formalizaçáo dos Créditos
Locatícios, tendo basêado sua avaliaçáo nas informaçÕes quê lhe folam prestadas pelos LocatáÍios,
exclusivamente.

18.8. Fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral para delibeÍar sobre: (i) a correçáo de
erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, (ii) alteraçôes â quaisquêr
Documentos da Operação já expressamêntê permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da
Operação, (iii) alteraçÕes a quaisqueÍ Documentos da Operação em razâo de exigências formuladas pela
CVM, pela 83, ou (iv) em virtude da atualizaçáo dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na
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razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que as alteÍaçôês ou correçÕes referidas nos itens
(i), (ii), (iiD e (iv) acima, náo possam acarrêtar qualquer prejuízo aos Titulares dos CRI ou qualquer
alteração no fluxo dos CRl, e desde que não hajâ qualquer custo ou despêsa adicional para os TitulaÍes
dos CRl.

cúusuLA DÉctMA NoNA: NoIFtcAÇoEs

19.1. Todâs as comunicações ou notificaçÕes realizadas nos termos deste TeÍmo dê Securitização
devem ser sempÍe realizadas por escrito, para os endeÍeços abaixo, e poderão ser feitas por qualquer
meio de correspondência disponível, incluindo, correios, portadores ou ainda, de forma digital, por meio
do envio de correio eletrônico (e-mail). As comunicaÇÕes serão consideradas recebidas quando
entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, nos endereços abaixo. As comunicaçôes realizadas por correio eletrônico serão
consideradas rêcebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de
indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A alteraÉo de qualquêr dos endereços
abaixo dêverá ser comunicada às demais partes pela parte que tiver seu êndereço alterado:

Para a Securitizadora
HABITASEC SECURITIZAOORA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, s"andar, conjunto 52
Jardim Paulista, Sâo Paulo - SP
cEP 01.451-902
At.: Rodrigo Faria Estrada / Gerência de Backoffice
ê-mail: roestÍada@habilasec.com.br / monitoramento@habitasec.com.bÍ
Tel.: (1 1) 3062-1737
Fax: (11\ 3062-1737

Para o Agente Fiduciáio
vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E vALoREs MoBILIÁRos LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2277, coruunto 202
CEP: 01452-000 - São Paulo / SP
At.: Flavio ScaÍpelli / Eugenia Queiroga
Tel.: ('Íí)3030-7177
E-mail: aoêntefiduc iaíio@vortxbr.com

cúusuLA vtGÉstMA: Do FoRo E DA LEGtsLAçÃo ApLtcÁvEL

20.1 Este instrumênto é regido, mateÍial e processualmente, pelas leis da República Federativa do Brasil.

20.2. Fica eleito o foÍo da comarca de sáo paulo, Estado de sâo paulo, com renúncia a qualquêr outro,
por mais privilegiado que seja, paÍa dirimir quaisquêr dúvidas que sê originarêm deste instrumênto.

o presenle Termo de securitização é Íirmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2
(duas) testemunhas.

Sâo Paulo, 22 de dezembrc de 2017.

(asslnatu/as nas p róximas páginas)
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(Página de assinaturas 1/2 do TeÍmo de Secuitizaçáo de Créditos lmobiliários releÍente à 102â Séie da 1. Emissáo
de Ceftificados de Recêblveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado entre a Habitasec
Secuitizadora S.A. e a Vórlx Distibuidora de Ttlulos e Vatores Mobitiáios Ltda.)

HABITASEC S UR TI DORÂ S.A.

Emrssora

NomeNome

Cargo:
Vicente Postiga Nogueira

RG:87836
CPf: 076.811.148-07

Cargo

RodÍigo Faria EstÍada
cPF 045.294.047-81
cl 09.835.866-6-Rl
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(Página de assinaturas 2n do Temo de Securitizaçáo de Crédilos lmobiliários reÍerente à 1O2. Séie cla

de Ceftificados de Receblveis lmobiliános da Habitasec Secuitizadoru 5.A., firmado entre a
Secuitizadora S.A. e a Vóftx Distribuidora de Tttulos e Valores Mobiliáios Ltda.)

DISTRIBUIDORA DE LOSEV ORES OBILI RIOS L

lávio ScarPelli Souza

í a Em,bsáo

Habitasec

CPF:2g3 224 508-21 Agente Fiduciáio MaÍcos wanderley Peíêiía

cPF 014.255.637-83

Mara C tina Lima
RG:23. 199.917'3

CPF: 148 .zza.zoe'za

Nome

Cargo

Nome

RG n.o

CPF/MF n.o:

I

\

Renao Gosrrb Bormrreve
Rc: I 9.EgC.765:2

cPF:rí,.rí6,t78.5'

Nome

RGn

CPF/MF n."

Í
t"

Testemunhas:



(Anexo I do Termo de Securitização de CÍéditos lmobiliáríos referente à 102' Série da 1a Emissáo do Ceftificados de
Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadorc 5.A., fimado em 22 de dezembro de 2017, entre a Habitasec
SecurÍtízadora S.A. e a Vütx DístibuidoÍa de Tltulos e Valores Mobtliáios Ltda.)

RELAÇÃO DAS CCI

cct N'00í

CÉOULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 2211,,2011

SÉRIE BeOne NUMERO 001 TIPO DE CCI Fracionária

í. EMISSORA

RAZAO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.304.42710001 -58

ENDEREÇO: Avenida BÍigadeiro Faria Lima, n'2894

COMPLEMENT

o
s'andaÍ, conjunto 52,

Jardim Paulistano

CIDAD

E

Sáo Paulo UF SP CEP 01.451-000

2.rNSTrTUrÇÂO CUSTODTANTE

RAZÁO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIOORA DE ITTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJiMF: 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO: Avenidâ Brigadeiro Fatia Lima, no 2277

COMPLEMENTO conjuntos

2O2 e 95

CIDADE Sáo Paulo UF SP CEP 05428-000

3.DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTOA

CNPJ/MF: 16.7 01 .7 1610037 S7

ENDEREÇO: Av Engenheiro Luiz Cados Berrini, n' 105

COMPLEMENTO Torre M,

conj. 61S2 e

71

CIDADE Sáo Paulo UF SP CEP 04571-010

Í

4.TiTULO

, cÊlebrado em 19 de janeiro de 2015, conforme aditado em 28 de junho de 201ô, entre a

H R.D.l. EMPREENDIMENTOS tMOBlLtÁRtOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Sáo pauto,

Estado de Sáo Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n' '1.460, conjunto 103, sala 12, CEp 04 54g-OOS,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 16 538.337/0001-01 ('cedente') e a Bernni Bandeirantes Empreendimentos

lmobiliáÍios sPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 07.860.032/0001-06, na quatidade de tocâdoras, e

Oevedora, nâ qualidade de locâÉria ("Contrato de Locacào"), por meio da qual a Cedente, nâ quatrdade

propriêtária e legitima possuidora do lmóvel (conÍorme abaixo definido), locou à Devedora o lmóvel (

abaixo deÍinido), a ser pago na forma, prazos e demais condiçÕes pacluados no ContÍato de Locação.

ContÍato de LocaÉo

í|.



5. VALOR ATUALIZADO E ODOSC os tMoBtL RIOS: R$ 7.566.551,84 (sete milhôes,

quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) que

representa a façáo de 45,34% (quarenta e cinco inteiros e lrinta e quetro centésimos por cento) dos créditos

imobiliários oriundos do Contrato de Locaçáo, de t ularidade da Emissorâ.

6. TDENTTFTCAçÃO DA UNTDADE (',tMóVEL"):

Proprietária Locelizâção Matrlcule

CaÊóÍio de

RegistÍo de

lmóveis

H.R,D,I,

Empreendimentos

lmobiliários Ltda.

Unidade autônimâ condominial de sua trtulandade,

denominada n' 62, tipo Vl, locâlizada no 6" endar do

Subcondomínio One Berrine Corporate, Torre 4 - Setor C,

com endeíeço na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini n'
105, na Cidede de Sào Paulo, Estado de Sào Paulo

234.996 15' Oficial

de RegistÍo

dê lmóvers

de São

Paulo/SP

7. coNotÇÕEs oRtctNÂts DA EiiassÃo

7,1, PRAZO TOTAL É o número de meses contados entre a data-de emrssão

desta CCI até a Data de Vencimento Final descÍita no item

âbaixo.

7.2, VALOR DE PRINCIPAL R$ 7 566.551,84 (sete milhóes, quinhentos e sessenta e

seis mil e quinhentos e cinquentâ e um reais e oitenta e

quatro centavos)

7.3. ATUALTZAÇÂO MON-7RtA IGP-M/FGV

7.4, JUROS REMUNERATÓRIOS Náo há

7.5, DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO 05 de janeiro de 20'18

7,6, DATA DE VENCIMENTO FINAL 31 de marcp de 2024

7.7, MULTA Cláusula Décima Nonâ do Contrato de LocáÉo
7.8, ENCARGOS MORATÓRIOS Em caso de mora, a Oevedora está su.ieita ao pagamento de

juros moratórios de 10,00% (dez por cento) sobre o débito
em aberto e juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fraçáo,
tudo câlculado sobre os valores em atraso, devidamênte
corrigidos pro rata die, pela atualizaçáo monetária.

7,9, PERIOOICIDADE DE PAGAMENTO Mensal

S.GARANTIAS Seguro Fiança

Mensal: prêstaçóes iguais, mensais e sucessNas, no vator de R$ 1oo 887,36 (cem mil e oitocentos e oitenta e

sete reais e trinta e seis centavos) cádâ uma, as quais seráo enualmente atualizadas pela AtualizaÉo
Monetária.

g.FLUXO DE PAGAMENTO:

{



cct N' 002

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIARIO DATA DE EMTSSÃO ; 22t 12t2017

SÉRIE BeOne NUMERO 002 TIPO DE CCI Fracionária

í. EiflssoRÂ

RÂZÃO SOCIAL: HABITASEC SETURITIZÁDORÂ S-A"

cNPJ/MF. 09.304.4271000't -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n'2894

COMPLEMENT

o
s"andar, conjunto 52

Jardim Paulistano

CIDAD

E

Sáo Paulo UF SP CEP 01.45í -000

2.lNSTrTUrçAO CUSTOOTANTE

RAZÁO SOCIAL: VÓRIX ÓISTRIBUIDoRA oE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF: 22.610.500/0001€8

ENDEREÇO: Avenidâ Brigadeiro Fatia Lima, no 2277

COMPLEMENTO conjuntos

202 e 95

CIDADE Sáo Pâulo UF SP CEP 05428-000

3.DEVEDORA

RAZAO SOCIAL: MAISATIVO INTERMEDIAÇÁO DE ATIVOS LTDA

CNPJ/MF: 03.836.739/0001 -26

ENOEREÇO: Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n" '105

COMPLEMENTO 4' Andar,

parte

CIDADE Sáo Paulo UF SP CEP 0457'í -010

TULO4.

do em 30 de novembro de 2015, entre a H.R.O L EMPREENDIMENTOS

|MOB|L|ÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Sáo paulo, Estado dê Sáo pâuto, na

Avenida Doutor Cardoso de Melo, n' 1.460, conjunto 103, sata 12, CEp 04.S48-OOS, inscnta no CNPJ/MF sob o
no '16.538.337/0001-01 ('cedente") e EAP Empreêndimentos tmobitiários Ltda., inscrita no cNpJ/MF sob o n"
12.481.656,10001-52, na quâlidade de locâdoras, e a Devedora, na qualidade de tocatáÍia (,,Contrato de

Locâcáo'), por meio da qual a Cedente, na qualidade de propnetária e legitimâ possuidora do lmóvêl (confoÍme

abaixo definido), locou à Devedora o lmóvêl (conforme abaixo definido), a ser pago na foÍma, prazos e demais

condiçôes pactuados no Contrato de LocaÉo.

Contrato de Locaçáo, cf.leb?

tÍinta e oito mil, cento e setenta rêais e sessenta e sete centavos) que representâ a ÍraÉo de 49,79% (quarenta

e nove lnteiros e setenta e nove centésimos por cento) dos créditos imobiliários oriundos do Contrato de

Locáçáo, de titulaÍidâde da Emissora.

I OBIL RIOS: R$ 3.138.í70,67 (três milhóês, cento e5. VALOR ATUALIZADO E F DOS

DA UNIDADE ('I ):6. IDENTIFIC

{



Proprieláda Localizaçáo Matricula

CaíóÍio de

Registro de

lmóveis
Cedente Unidade autônrma condominial dê sua titularidâde,

denominada n' 41, tipo lll, localizada no 4' andar do

Subcondomínio Onê Berrine Corporate, Torre 4 - Setor C,

com endereço na Avenida Engenheiro Luiz Cados Berrini

n' 105, na Cidadê de Sáo Paulo, Estado de Sáo Paulo.

2U.991 15" OÍicial de

Registro de

lmóveis de

Sáo Paulo/SP

7. coNDrÇóEs oRtcrNArsúrA EMrs§Ãol

7,1. PRAZO TOTAL É o número de meses contados entre a data de emissáo

destr CCI até a Data de Vencimento Final descrita no item

abaixo.

7,2. VALOR DE PRINCIPAL R$ 3.138.170,67 (três milhôes, @nto e trinta e oito mil,

cento e setenta reais e sessenta e sete centavos)

7.3, ATUALIZAÇÃO MONEÍÃRIA IGP-M/FGV

7,4, JUROS REMUNERATÓRIOS Náo há

7,5. DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO 01 de janeiro de 2018

7,6. DATA OE VENCIMENTO FINAL 0í de janeÍo de 2022

7,7, MULTA Cláusula Vigésima do Contrato de Locaçáo

7,8, ENCARGOS MORATÓRIOS Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento de
juros moratórios de 2,00% (dois por cento) sobre o débito
em aberto e juros de í% (um por cento) ao mês, ou fraçáo,
tudo cálculado sobre os valores em atraso, devidamente
corrigidos pro Íata die, pela atualizaçáo monetária.

7,9. PERIOOICIDADE DE PAGAMENTO Mênsal

S.GARANTIAS Nào há

9.FLUXO DE PAGAMENTO

Mensal: presiaçÕes iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 9.044,30 (sessenta e quatro mil e quarenta e

quatro reais e trinta centavos) câda uma, as quais seráo anualmente atualizadas pelê Atualizaçáo Monetária.

{
,0,



cct N. 003

CEDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DATA DE EMTSSÁOi 22t122011

SÉRIE BeOne NÚMERO 003 TIPO DE CCI lntegral

í. EMISSORÂ

RAZAO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORÂ Sá"

CN PJ/MF : 09.304.427 I 0001 -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2894

COMPLEMENT

o
5'andaÍ, conjunto 52

Jardim Paulistano

CIDADE São Paulo UF SP CEP 01.451-000

2.rNSTlTUtÇAO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAL' VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF: 22.6'10.500/0001-88

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Fatia Lima, no 2277

COMPLEMENTO conjuntos

202 e 95

CIDADE Sáo Paulo UF SP CEP 05428-000

3.DEVEDORA

RAZÂO SOCIAL: HARTE REALT'DESENVOLVIMENT O IMOBILIÁRIO S,A

CNPJ/MF: 1 3.498.606/000'l 40
ENDEREÇO: Av. Dr. Cardoso de Melo, n'1460

COMPLEMENTO 10'andar,

conjunto

103, sala B

CIDADE Sáo Pâulo UF SP CEP 0548-005

5. VALOR ATUALIZADO DOS CR otTos rMoBt RIOS: R$ 2.118.634,52 (dois milhóes, cento e dezoito mil

e seiscêntos e trinta e quatro Íeais e cinquenta e dois centavos)

{
(,

TULO4.

dezembro de 2017, entre a H.R.D.l. EMPREENDTMENTOS

lMoBlLlÁRlos LTDA., sociedade timitada, com sede na cidade de sáo peuto, Estado de sáo paulo, na

Avenida Doutor caÍdoso de Melo, n' 1.460, conjunto 't03, sala 12, cÊp o4.s4g-005, inscrita no cNpJi MF sob o
no 16.538.337/0001-01 ("Cedente") e a Devedora ('ContÍato de Locacáo,,), por meio da quat a Cedente, na
qualidade de píoprietária e legitimâ possuidora do lmóvel (conforme abaixo definido), locou à Devedora o Imóvel
(conforme abaixo definido), a seÍ pago na forma, prazos e demais condiçôês pactuados no contrato de
Locação.

Contrato de LocáÉo, celebrâdo en ZZ Oe

DA UNIDADE ('I6. IDENTIFIC ):

Proprietárie Localização Matrícula

CaÍtório de

Rêgistro de

lmóvêis



H R,D,I,

EmpÍeendimêntos

lmobrliános Ltda.

Unidade autônima condomintal de sua tttulafldade,

denominada n' 62, trpo Vl, localizada no 6' andar do

Subcondominio One Berrine Corporate, Torre 4 - Setor C,

com endereço na Avenida Engênheiro Luiz Carlos BerÍini

n' 105, na Cidâde de Sáo Paulo, Estado de Sáo Paulo.

234 996 15' Oficial de

Rêgistro de

lmóveis de

Sáo Paulo/SP

7. CONDrÇÕES ORTGtNAtSi DrA EMts6Ã0i

7,1, PRAZO TOTAL É o número de meses contadós entre a data de emrssao

desta CCI até a Data de Vencimento Final descíita no item

abaxo.

7,2 VALOR DE PRINCIPAL R$ 2.118.634,52 (dois milhôes, cento e dezoito mil e

sêiscentos e trinte e quatro reais e cinquênta e dois

centavos)

7,3, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGP-DUFGV

7,4, J UROS REMUNERATõRIOS Náo há

7,5 DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO 05 de abril de 2024

7.6, OATA DE VENCIMENTO FINAL 3'l de dezembro de 2025

7,7, MULTA Cláusula Oécima Nona do Contrato de LocáÉo

7,8 ENCARGOS MORATÓRIOS Em câso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento de
juros moratórios de 2o/o (dois por cento) sobre o débito em
abeÍto e juros de 1% (um por cento) ao mês, ou frâçáo, tudo
calculado sobre os valoÍes em atraso, devidamente
corrigidos pro rata die, pela atualizaÉo monetária

7,9, PERIOOICIDADE DE PAGAMENTO Mensal

s.GARANTIAS Náo há

Mensal: prestaçÔes iguais, mensais e sucessrvas, no valor de R$ 100.887,36 (cem mil e oitocentos e oitenta e

sete reais e tnnta e seis centavos) cada uma, as quais seráo anuâlmente atualizadas pela AtualizaÉo
Monetária

9.FLUXO DE PAGAMENTO

í



cct N' 004

CEDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 22t12t2O17

SÉRIE BeOne N ERO 004 TIPO DE CCI lntegral

í. EMISSORA

RAZAO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZÂDORA S.A.

CNPJ/MF: 09.3O4.42710001 -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n' 2894

COMPLEMENT

o
s'andar, mnjunto 52

Jardim Paulistano

CIOADE Sáo Paulo UF SP CEP 01.451-000

2.rNSTrTUtçÃO CUSTODTÂNTE

RAzÁo socrALr vónrx otSrffi es laoarLrÁnros LtoÃ
CNPJ/MF: 22.61 0.500/0001 €8
ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277

COMPLEMENTO conjuntos

202 e 95

CIOADE Sáo Paulo UF SP CEP 05428-000

3.DEVEDORA

RAZÃO SOCTAL: HARTE REALTY OESeUVOLV|úÉr\tiO n,lOgrtrFRro s.n.

CNPJ/MF'l 3.498 606/0001 -40

ENDEREÇO: Av. Dr. Cardoso de Melo, n'1,160

COMPLEMENTO 10'andar,

conjunto

103, sala B

CIDADE Sâo Paulo UF SP CEP 0548-@5

5. VALOR ATUALIZÂDO OOS

dois reais e sete @ntavos)

IMOBI S: R$ 3.010.082 ,07 (três milhóês, dez mil e oitenta e

{

4.Í TULO

2 de dezembro de 2017, entre a H R.D.l. EMPREENDTMENTOS

|MOB|L|ÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Sáo paulo, Estado de Sáo paulo, na

Avenida Doutor Cardoso de Melo, n' 1.460, conjunto 103, sala í2, CEp 04 S4B-OOS, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 16.538.337/0001-01 ccedente') e a Devedora ("contrato de Locacáo'), por meio da qual a cedente, na
qualidade de proprietária e legitima possuidora do lmóvel (conforme abaixo definido), locou à Devedora o lmóvel
(conÍorme abaixo definido), a ser pago na Íorma, prazos e demais condiÉes pactuados no contrato de

Locação.

Contrato de LocâÉo, celebrâdo em 2

6. TDENTtFtcACÃo oA UNtDADE (,,rMoVEL"):

Proprietária Localização Matrícula

CartóÍio de

Reglstro de

lmóveis

("



H,R,D.I,

EmpÍeendimentos

lmobiháflos Ltda

Unidade autônima condominial de sua titularidade,

denominede n' 41 tipo lll, locâlizadas no 4' andar ou 2'
pavimento do Subcondomínio One Benine Corporâte, Torre

4 - Setor C, com endereÇo na Avenida Engenheiro Luiz

Carlos Berrinr n' '105, na Cidade de Sáo Paulo, Estado de

Sáo Paulo.

234.991 15" Oficiâl

de Registro

de lmóveis

de São

Paulo/SP

7. COND|ÇOES ORTG|NA|S DA EMTSSÃO

7-1, PRAZO TOTAL É o número de meses contados entÍe a Oata Oe emissao

desta CCI até a Data de Vencimento Final descrita no item

âbaixo

7,2, VALOR OE PRINCIPAL R$ 3.010.082,07 (três milhôes, dez mil e oitenta e dois reâis

e setê centavos)

7,3 ATUALIZAÇÀO MONETÁRIA IGP-DYFGV

7,4. JUROS REMUNERATÓRIOS Náo há

7-5, OATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO 01 de fevereiro de 2022

7 6. DATA DE VENCIMENTO FINAL 01 de janeiro de 2026

7,7, MULTA Cláusula Décima Nona do Contrato de Locação

7,8- ENCARGOS MORATÓRIOS Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento de
juros moÍatórios de 2% (dois por cento) sobre o débito em
abeÍto e juros de 1% (um poÍ cento) ao mês, ou fraÇáo, tudo
calculado sobre os valores em atraso, devidamente
corrigidos pro rata die, pela atualizaçáo monetária

7,9, PERIODICIDADE OE PAGAMENTO Mensal

E.GARANTIAS Nâo há

Mensal: prestaçóes iguais, mensats e sucessivas, no valor de R$ ô4.044,30 (sessenta e quatro mil e quarenta e
quako reais e tnnla centavos) cada uma, as quais seíáo anualmente âtualizadas pela Atuâlzaçáo Monêtária.

9.FLUXO DE PAGAMENTO:

N



(Anexo ll do Termo de Securitização de Créditos lmobiliáios referente à 102a Série da 1' Em$sâo de Cettilicados de
Receblveis lmobiliáios da Habitasec Secuntzadora 5.A., fimado em 22 de dezembro de 2017, ente a Habitasec
Secuitizadora S.A. e a Vóftx Distribuidora de TÍtulos e Valores Mobilíários Ltda.)

cuRvA DE AMORTTZAÇÂO DOS CRr

Pêríodo Vencimento CRI PMT Amortizaçâo Juros Saldo Devedor

0 22t1U2017 1 1.100.888,00
,| 22t01t2018 160.677,30 84.952,67 75.724,63 1 1 .015.935,33 0,76520/o

2 22t02t2018 160.677,30 85.532,17 75.145.13 10.930.403,16 0,77Uo/o

3 22103t2018 160.677,30 86.r 15,63 74.561.67 10.844.287 ,53 0,7s78%
4 221O4t2018 160.677,30 86.703,07 73.97 4,23 't0.757.584,46 0,7995%
5 22t05t2018 160.677,30 87.294,51 73.382,79 10.670.289,95 0,8114%
6 22t06t2018 160.677,30 87.889,99 72.787,31 10.582.399,96 0,82360/.

7 22t07 t2018 160.677,30 88.489,53 72.187,77 10.493.910,43 0,8361%
I 22108t2018 160.677,30 89.093,16 71.584,14 10.404.817,27 0,84890/.

9 22t09t2018 160.677,30 89.700,91 70.976,39 10.315.116,36 0,86210/o

10 22t10t2018 160.677,30 90.312,80 70.364,49 10 .224 .803 ,55 0,87550/0

11 22t11t2018 160.677,30 90 928,87 69.748,43 '10.133.874,68 0,88920/0

12 22112t2018 123.647.97 54.5'19,81 69.128,16 10.079.354,87 0,53790/0
'Í3 22t01t2019 160.677,30 91.921 ,05 68.756,25 9.987.433,82 0,91 19%

14 22t0212019 160.677,30 92.548,09 68.',t29.2',1 9.894.885,73 0,92660/.
15 22tO3t2019 160.677,30 93.179,40 67 .497 .89 9.801.706,32 0,94160/o

16 22t0/.t2019 160.677,30 93.815,03 66.862,27 9.707.891,30 0,95710/o

17 22105t2019 160.677,30 94.454,99 66.222,31 9.613.436,31 0,97290/0

18 2210612019 160.677,30 95.099,31 65.577,99 9.518.337,00 0,98920/o
'Í9 22107 t2019 160.677,30 95.748,03 64.929.27 9.422.588,97 '1,0059%

20 22t08t2019 160.677,30 96.401 ,17 u.276,12 9.326.187,80 1 ,02300/0
21 22t09t2019 160.677,30 97.058,77 63.618,52 9.229.129,03 1,04070/o

22 22110t2019 160.677,30 97 .720,86 62.956,44 9. 131 .408,17 1,0588%
23 22t1112019 160.677,30 98.387,46 62.289.84 9.033.020,71 1,07740/.

24 22t12t2019 123.U7,97 62.029,28 61 .618,69 8.970.99'r,43 0,6866%
25 22t01t2020 160.677,30 99.481,74 61 .195,56 8.871.509,68 1,1089%
zo 221O2t2020 160.677,30 100.160,36 60.516,94 8.771.349,33 1 ,12900/o
27 22t03t2020 160.677,30 100.843,60 59.833,70 8.670.505,72 't ,14960/o
28 2210412020 160.677,30 101.531,50 59.145,79 8.568.97 4,22 1,17090/o
29 22t05t2020 160.677,30 102.224,10 58.453,20 8.466.750,12 't ,19290/o
30 22t06t2020 160.677,30 102.921,42 57.755,88 8.363.828,70 1,21550/0
31 22t07 t2020 160.677,30 103.623,50 57.053,80 L260.205,20 1 ,23890/o
32 22t08t2020 '160.677,30 104.330,37 56.346,93 8.155.874,83 1 ,26300/o
33 22t09t2020 160.677,30 105.042,06 55.635,24 8.050.832,78 1,2879%
34 22110t2020 160.677,30 105.758,60 54.918,70 7.945.074,18 1,s1s6Ío
35 22t11t2020 160.677,30 106.480,03 54.197,27 7.838.594,15 1,uo*/"

-fl
(,/



JO 2211212020 123.647 ,97 70.177,05 53.470,92 7 .768.417 ,10 0.8952o/o

37 22101t2021 r60.677,30 107.685,10 52.992.20 7.660.732,00 1 ,3861Yo
38 22102t2021 160.677,30 108.419,67 52.257 ,63 7.552.312,33 1,41520/o

39 22t0312021 160.677,30 109.'159,25 5't .51 8,05 7.443.153,08 1 ,4453%
40 22t04t2021 160.677,30 109.903,88 50.773,42 7 .333.249,20 1 ,47650/o

41 22t0512021 160.677,30 í 10.653,59 50.023,7'í 7.222.595.61 1 ,50890/o

42 22t06t2021 160.677,30 11',t .408,41 49.268,89 7.111.187,20 1 ,54240/o
43 2210712021 160.677,30 112.168,38 48.508,91 6.999.018,81 '1,57730/o

44 22t08t2021 160.677,30 112.933,54 47.743,76 6.886.085,27 1,61 35%
45 22t09t2021 160.677,30 1 13.703,92 46.973,38 6.772.381,35 't ,65120/0

46 22t1012021 160.677,30 114.479.55 46.197.75 6.657.901,81 I ,6903%
47 22t11t202',1 160.677,30 115.260,47 45.416,83 6.U2.641,34 't ,73110/o

48 221122021 '123.647,97 79.017,39 ,14.630.58 6.463.623,95 1,20770/.

49 22t0'l12022 160.677,30 116.585,73 44.091 ,57 6.347.03A,22 1 ,80370/0

50 22t02t2022 160.677,30 117 .381.02 43.296,28 6.229.657,20 1 ,8493o/o

5't 22t03t2022 160.677,30 118 181.74 42.495.56 6.111.475.47 1 ,89700/o

52 22t04t2022 160.677,30 I 'Í 8.987,91 4í.689,39 5.992.487,55 1,9469%

53 22105t2022 160.677,30 119.799,59 40.877,71 5.872.687,97 1 ,9991%
54 22t06t2022 160.677,30 120.616,80 40.060,50 5.752.071,17 2.05380/o

55 22t07 t2022 160.677,30 121 .439,58 39.237 ,71 5.630.631,58 2,1't 12%

56 22t08t2022 160.677,30 122.267.98 38.409,31 5.508.363,60 2,17140/o

57 22109t2022 160.677,30 123.102,03 37.575,26 5.385.261,57 2,23480/o

58 22t1012022 160.677,30 123.941.77 36.735,52 5.261.319,79 2,30140/o

59 22t11t2022 160.677,30 124.787 .24 35.890,06 5.136.532,55 2,37170/o

60 22t',t212022 123.U7 ,97 88.609,15 35.038,82 5.U7.923,40 1,72500/o

61 22t01t2023 't60.677,30 126.242,92 yAu,37 4.921.680,48 2,5008Vo
62 22t0212023 160.677,30 127 .104,09 33.573,21 4.794.576,39 2.58250/o

o5 22t03t2023 160.677,30 127.971,13 32.706.17 4.666.605.26 2,66900k
64 22t0412023 160.677,30 128.844,08 31.833,22 4.537.761,',t8 2,7609Yo
65 22105t2023 160.677,30 't29.722,99 30.954,31 4 408.038,19 2,85870/o

66 2210612023 160.677,30 130.607,90 30.069,40 4.277.430,29 2.96290/o

67 22t07 t2023 160.677,30 131 .498,84 29.178.46 4.145.931 ,45 3,0742Yo
68 22108t2023 160.677,30 132.395,86 28.281,44 4.013.535,60 3,1933%
69 22t0912023 160.677,30 133.298,99 27.378,30 3.880.236,60 3,32120k
70 22t10t2023 160.677,30 134.208.29 26.469,01 3.746.028.31 3,45870/.
7'1 22t11t2023 160.677,30 135.123,79 25.553.5í 3.610.904,52 3,60710/"
72 22t1A2023 123.647 ,97 99.016,21 24.631 ,76 3.51r.888,31 2,74210/o
73 22t0112024 160.677,30 136.720,98 23.956,32 3.375.167,33 3,8930%
74 22t02t2024 160.677,30 137.653,62 23.023,68 3.237.513,72 4,07840/0
75 22t03t2024 160.677,30 138.592,62 22.084,68 3.098.92't ,09 4.28080/0
76 22t0412024 160.677,30 139.538,03 21.139.27 2.959.383,07 4,5027o/o1

22105t2024 160.677,30 140.489,89 20.187,41 2.818.893,18 4,7472í/"1
78 22t06t2024 160.677,30 141.448.24 19.229,06 2.677.444,94 5.017804

.I



79 22t07t2024 160.677,30 142.413,13 18.264.17 2.535.031,81 5,3189%

80 22t08t2024 160.677,30 143.384,60 17.292,70 2.391.647 ,22 5,6561%
81 22tO9t2024 160.677,30 144.362,69 16.314,60 2.247.244,52 6,0361%

82 22t't0t2024 160.677,30 't45.347 ,46 15.329,84 2.101 .937,06 6,46760/o

83 22t1112024 160.677,30 146.338,95 14.338,35 1 .955.598,1 1 6,96200k

84 22t1212024 123.647.97 1'10.307,87 13.340, 1 0 1 .U5.290,24 5.6406yo

85 22t01t2025 160.677,30 148.089,66 12.587 ,63 1.697.200,58 8,0252Yo

86 22t02t2025 160.677,30 149.099,86 11.577 ,44 1.548.100.72 8,7850yo

87 22t0312025 160.677,30 150.116,94 10.s60,36 1.397.983,78 9,6968%

88 2210412025 160.677,30 151 .140,96 9.536,34 1.246.842,82 10,81130/.

89 22t05t2025 160.677,30 152.171,97 8.505,33 1.094.670,85 12,20450/o

90 22t06t2025 160.677,30 í53.2't0,01 7.467 .29 941.460,84 13,9959%

91 22t0712025 160.677,30 154.255,13 6.422.',t7 787.205,71 16,3846%

92 22t08t2025 160.677,30 155.307,38 5.369,92 631.898,33 19,72890/.

93 22t09t2025 '160.677,30 156.366,81 4.3't 0,49 475.531,53 24,7455yo

94 22t10t2025 160.677,30 157.433,46 3.243,83 318.098,06 33,1068%

95 22t11t2025 160.677,30 158.507,39 2.169,90 159.590,67 49,82970/o,

96 22t142025 160.677,30 159.588,65 1.088,65 l OO,OOOOlí

-.Í
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(Anexo lll do Termo de Secuitizaçáo de Créditos lmobiliáios refeÍente à 102â Série da 1a Emissào de CertiÍicados
de Receblveis lmobiliários da Habitasec Securitizadoru 5.A., Íirmado em 22 de dezembro de 2017. entre a Habitasec
Secuitizadora S.A. e a Vóftx Distibuidora de Tltulos ê Valores Mobiliârios Ltda.)

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÂO CUSTODIANTE DA CCI PARA OS FINS DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTtcO 23 DA LEt N.o 10.93í/04

VóRTX DTSTR|BU|DORA DE TíTULOS E VALORES irOBtLtÁRtOS LTDA., instiruiÉo financeira, com
sede na cidade dê São Paulo, Estado dê São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277 , Z.andat,
conjunto 202, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/000i -88, neste ato
representada na fo[ma dê seu Contrato Social ("lnstituiÉo Custodiante"), na qualidade de instituição
custodiante do lnstrumento Pafticular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliáio lntegral e
Fracionárias, sem Garantia Real lmobiliáia, sob a Forma Escritural, firmado em 22 de dezembrc de 2017
("Escritura de Emissão"), pelo qual foi emitida as Cédulas de Crédito lmobitiáÍio de Série Beone e
Números 001 a 004 ('CCl"), OECLARA, paÍa os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 't0.931/04,

que lhe Íoi êntregue para custódia a EscÍituÍa de Emissáo da CCI e que sua vinculação aos CertiÍicâdos
dê Recebíveis lmobiliários da '102â Série da 'lâ Emissáo ("CRl' e "Emissão", respectivamente) da
HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por açÕes, com sede na Cidede de São paulo, Estado
de Sáo Paulo, na Avenida Brigadêiro Faria Lima, no 2894, s'andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), foi reatizada por meio do
Termo de SecuritizaÉo de Créditos lmobiliários da Emissão, fiÍmado em 22 de dezemúo de 2017 entre
a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na qualidade de agente fiduciário da Emissáo ("Te[mo de
Securitizacão'), têndo sido instituído o regime fiduciário pêla Emissora, conforme cláusula nona do Termo
de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários que ela repÍesenta, nos termos da Lei n.o
9.514197. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição Custodiante, que declara, ainda, que o
Termo de Sêcuritização e a EscrituÍa de Emissáo, poÍ meio da qual a CCI foi emitida, encontram-se
registrado e custodiada, respectivamente nesta lnstituiçáo Custodiante, nos termos do artigo 18, s 40, de
Lei n.o 10.93'l/04.

Sáo Paulo, 22 de dezembro de 201,7

DE TíTULOS E VALORES iIOBILIÁRIOS LTDA.

I n stit u ição C u stodia nte

Nome 'Flávio ScarPelli Souza Nom

Cargo CPF:293'224 508-21 Cargo Marcoa Wanderley peÍeira
cPF 014.255.637.83
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(Anexo lV do Termo de Secuitizaçáo de Créditos lmobiliários referente à 102a Séie da 1â Emíssáo de Certificados
de Receblveis lmobíliários da Habitasec Secuitizadora 5.A., firmado em 22 de dezembro de 2017, entre a Habitasec
Secuitizadora S.A. e a Vóttx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliáios Ltda.)

DECLARAçÃO DO COORDENADOR LíOER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO
cvM No 414

H. COMMCOR DISTRI BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. instituiçáo f inanceira,
com sede à Rua Boa Vista, 254, 11o andar, Cjto 110'l e 1108, Cêntro, Sáo Paulo, SP, CEp: 01014-000,
inscrita no CNPJiMF sob o no 01.788.14710001-50, neste ato rêpresentada na forma de seu Estatuto
Social ("Coordenador Líde/'), na qualidade de instituiçáo intermediária líder da oferta pública de
distribuiçáo dos CertiÍicados dê Recebíveis lmobiliários da 102â Série da 1" Emissão da HABITASEC
SECURITIZADORA S.4., sociedade poÍ açóês, com sede na Cidade dê São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, s'andar, conjunto 52, Jardlm Paulistano, CEP 01.45í-
902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), nos termos das lnstruçóes CVM n.os
476109 e 414104, declaru, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o
agente fiduciário da Emissão, a legalidade e ausência dê vícios da operaÉo, além de ter agido com
diligência paÍa assêgurar a veÍacidade, consistência, correção e suficiência das inÍormaçôes prêstadas
pela Emissora no Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobiliários da Emissáo.

São Paulo, 22 de dezembro de 2017

H, COMMCOR DISTRI BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Nome

Cargo

Coordenador Líder

Nome

Cargo

{



(Anexo V do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 102â Séríe da 1a Emissáo de CedÍfícados de
RecebÍveis lnobiliáios da Habitasec Securitizadora 5.A., íirmado em 22 de dezembro de 2017. enlre a Habitasec
Securitizadora S.A. e a Vóftx Di§nbuidora de Tttulos e Valores Mobitiáios Ltda.)

DECLAR çÃO DO AGENTE FtDUCtÁRtO (PREV|STA NA FORiTA OO |TEM 15 DO ANEXO DA
INSTRUçÃO CVÍtt No 41/t 04)

VÓRTX DISTRIBUIDORA OE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., iNStitUiçãO fiNANCEirA, COM

sede na cidade de São Paulo, Estâdo de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2217, Z.andaÍ,
conjunto 202, cEP 01.451-000, inscrita no cNpJ/MF sob o no 22.610.500/ooo1_88, neste ato
repíesentada na forma de seu Contrato Social ('Aoente Fiduciário"), na qualidadê de agente fiduciário da
oferta pública de distdbuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 102â Série da 1. Emissão da
HABITASEC SECURITIZAOORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São paulo, Estado
de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, s'andar, conjunto 52, Jardim paulistano, CEp
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001 -58 ("Emissora'), nos termos do ttem tS do
Anexo lll à lnstÍução cvM no 41412004, declara, para todos os fins e efeitos, quê veÍificou, em conjunto
com a Emissora e o coordenador líder da emissão, a lêgalidade e ausência de vícios da operaÉo, além
de ter agido com diligência para veriÍic€r a veracidade, consistência, correção e suficiência das
informaçôes prestadas pela Emissora no Termo de SecuritizaÉo de CÍéditos lmobiliários da Emissão.

Sáo Paulo, 22 de dezembrc de 2017

vÓRTx Drsr TULOS E VALORES MOBILIÁR|OS LTDA,

o Custodiante

Nome

Cargo lo ScarPelli Souza

çPF .2s3.224 '508-21

Nome

Cargo MaÍcos WendeÍley pereira

cPF 014.255.637-83

{
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(Anexo Vl do Termo de Secuitização de Créditos lmobiliários reíerente à 102" Séie da 1a Emissão de Cedificados
de Recebtveis lmobiliátios da Habitasec Securitízadora 5.A., fiÍmado em 22 de dezembro de 2017, entre a Habítasec
Securitizadora S A. e a Vóftx Distibuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

OUTRAS EMISSÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Nos termos da instrução CVM No 583 de 20 de dezembro de 2016, em seu Artigo 60, parágraÍo 20, o

Agênte Fiduciário identificou que presta serviços de agênte Íiduciário nas sêguintes emissões:

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 68â Serie da 'lâ Emissão

Emissorâ Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$ 22.400.000,00

Taxa de Juros lPCê,/IBGE + 10,50% aa

Ouantidade 22.400
Data de Emissáo 17 de agosto de 2016

Data de Vencimento 17 de agosto de 2020

Garantias

Aval; Cessáo Fiduciária; Alienação Fiduciária de
lmóveis; Fundo dê Liquidez; Fundo de Obras; Regime
Fiduciario; Patrimônio Separado

Rêsgale Antecipado
Nos termos da Cláusula 7 .1 .2 do Termo de
Securitização

AmoíizaÇáo
Nos têrmos da Cláusula 7.'l do Termo de
Securiti zaçào

Enquadramento lnadimplente

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 70" Série da 'lá Emissão

Emissora Habitasec Securitizadorâ S.A.

Valor Total da Emissão R$ 200.000.000,00

Taxa de Juros
CDI + 100%
2 40o/o

Ouantidadê 200.000
Dala de Emissão 21 de novembro de 2016
Data de Vencimento 25 de novembro de 2019

Garantias Aliena Fiduciária de Quotas
te Anteci do N/A

Amortiz Nos termos da Clausula 5.3 do TS
En uêdramento Adimplente

Certificados de Rêcebíveis lmobiliários da 71â Série da 1a Emissáo
Emissora Habitasec Securitlzadora S. A
Valor Total da Emissáo R$ 31.250.000,00 I

í



Taxa de Juros IPCA,/IBGE + 8,29o/o a.a
Quantidade 31.250
Data de Emissão 7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 2031

Garantias

Cessáo Fiduclária de Direitos Creditóriosi
AF de fração idêal;
AF cotas

Rêsgate Antecipado N/A

Amortização
Nos termos da Clausula 5.1 do Termo de
Securiti

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 72a Sériê da 1e Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S. A
Valor Total da Emissão R$ 31.250.000,00

Taxa de Juros IPCA,/IBGE + 8,290/o a.a

Quantidade 31.250

Data de Emissáo 7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 2031

Garantias

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;
AF de fÍação ideall
AF cotas

te Anteci do N/A

Amortiz
Nos têrmos da Clausula 5.'l do Têrmo de
Sêcuriti

Enquadramênto Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 74o Série da 'lo Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S. A

Valor Total da Emissáo
R$ 65.000.000,00

Taxa de Juros 113o/o Dl

Ouantidade 65.000
Data de Emissâo I de maio de 2017

í
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Data de Vencimento 25 de maio de 2O2O

Garantias

AF Ouotas
CF Recebíveis
CF direitos

Nos termos da Clausula 6.1 do TSResgate Antecipado

AmortizaÇào Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplente

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 75" Série da la Emissáo

Emissora Habitasec Securitizadora S. A

Valor Total da Emissão
R$ 13.150.000,00

Taxa de Juros IPCA,/IBGE+10,50% aa

Ouantidade 13.1 50

Data de Emissão 30 de novêmbro de 20'16

Data de Vencimento 30 de novembro de 2020

Garantias

Alienaçâo Fiduciária de Quotas; Alienâção Fiduciária
de lmóvel, Promessa de Alienação Fiduciária de
lmóvel e a Promessa de Cessão Fiduciária de
Recebívêis lmobiliários.

Resgate Antecipado N/A

AmortizaÇâo Nos termos da Clausula 5 do TS

Enquadramento lnadimplente

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 76" Série da 1a Emissáo

Emissora Habitasec Securitizadora S. A
ValoÍ Total da Emissão R$ 25.000.000,00

Taxa de Juros
cDl + '100%

6o/o ?à

Quantidade 25.000

Data de Emissâo 15 de dezembro dê 20'16

Data de Vencimento 22 de junho de 2020

Garantias

Resgate Antecipado

Não há garantias constituídas no CRl. Nâo obstantê,
foram constituÍdas em favor da Emissora para garantir
as obrigaçõês assumidas pela Devêdora na Cédula de
Crédito Bancário, as seguintes garantias: (í ) a
AlienaÉo Fiduciária dê Açõest (2) a Alienaçáo
Fiduciária de Cotas; (3) a Cessão Fiduciáriat (4) a
Alienaçáo Fiduciária de Bens lmóveis; e (5)
o Aval.

N/A

AmortEaÇâo N/A 1



Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 83â Série da 1â Emissão

EmissoÍa Habitasec Securitizadora S. A
Valor Total da Emissâo R$ 6.200.000.00

Taxa de Juros IPCA/IBGE + 12o/o a.a

Quantidade 6.200

Data de Emissâo 07 de julho de 2017

Data de Vencimento 15 de julho de 2024

Garantias

Alienação Fiduciária de Ações, a Alienação Fiduciária
de Açôes - SPE SJC e o Contrato de Cessão
Fiduciária de Conta Centralizadora;

Resgate Antecipado Nos teÍmos da Clausula 6.1 do TS

AmortizaÇão Nos têrmos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplênte

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 84o Série da 1o Emissâo

Emissora Habitasec Securitizadora S. A
R$ 100.000.000,00Valor Total da Emissão

Taxa dê Juros 100% CDI + 1 ,8o/o a.a

Quantidade 100

Data de Emissão 16 de maio de 20'17

Data de Vencimento 17 de maio de 2021

Ga[antias AF de imóveis

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS
Amortiza ção Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Elquadramento Adimplente

{

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 86, Série da 'Íâ Emissáo

Emissora Habitasec Securitizadora S. A
Valor Total da Emissão R$ 60.000.000,00

Taxa de Juros IGP-M + 12o/o a.a

Quantidadê 60.000
Data de Emissâo 9 de agosto de 2017
Data de Vencimento 20 de agosto de 2022 I

Garantias
Coobrigação, a Fiança, a Alienação Fiduciária de

seaCessãoFiduciária
Res e Anteci o Nos termos da Clausula 10.1 do TS



Amortizaçáo Nos termos da Clausula 10.1 do TS

Enquadramento Adimplente

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 8ga Série da 13 Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S. A

Valor Total da Emissão R$ 6.200.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE + 12o/o à.à

Quantidade 6.200

Oata de Emissáo 07 de ulho de 201 7

Data de Vencimento

Garantias

15 de ulho de 2024
Sâo: AIienaçáo Fiduciária de Açôes, a Alienação
Fiduciária de Açoes - SPE SJC e o Contrato dê
Cessão Fiduciária de Conta Centralizadora

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS
AmortizaÉo Nos termos da Clausula 6.'l do TS

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 95á Série da 1â Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S. A
Valor Total da Emissão RS 7.458.000,00

Taxa de Juros 9o/o ê.À

Quantidade 7 .458

Data de Emissão 28 de setêmbro de 2017
Data de Vencimento 09 de ulho de 2021

Garantias Não há

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS
AmortizaÉo Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplente

CertiÍicados dê Recebíveis lmobiliários da 96â Série da '1" Emissão

EmissoÍa Habitasec Securitizadora S. A
Valor Total da Emissão R$ 120.000.000,00

Taxa de Juros 100o/o CDI

Quantidade 120.000

Data de Emissão 01 de novembro de 201 7i

Data de Vêncimento 23 de novembro de 2020
Garantias Não há

E9§gate Antecipado Nos teÍmos da Clausula 6.1 do TS

ÉoAmortiza Nos termos da Clausula 6.1 do TS
Enquadramento Adimplente

-[
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(Anexo Vll do Termo de Secuitização de Crédítos lmobíliáios referente à 102a Séie da 1ê Emissão de Ceftificados
de Receblveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 22 de dezembro de 2017, entre a Habitasec
Secuitizadorc S.A. e a Vóftx Distibuidora de Tltulos e Valores Mobitiários Ltda.)

DECLARAçÃO DA EMISSORA (PREVISTA NA FORMA DO ITEM í5 DO ANEXO III DA INSTRUçÃO
cvM No 414104)

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., companhia securitizadora com sede na cidade de São Paulo,

Estado de Sáo Paulo, na Avênida Brigadeiro Faria Lima, 2.894 cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 09.304.42710001-58, nestê ato representâda na forma de sêu estatuto

social ("Emissora"), para fins de atender o que prevê o itêm 15 do anexo lll da lnstrução CVM n.o 414, na

qualidade de Emissora da oferta pública dos certificados dê recebíveis imobiliários ("CRl") da 102e Série

da 1a Emissão ("Emissão") da Habitasec Securitizadora S.A., DECLARA, para todos os fins e eÍeitos quê,

verificou, em conjunto com a H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliârios Ltda., na

qualidade de coordenador líder, com Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na

qualidade de agentê fiduciário e com os assessores lêgais contratados para â Emissão, a legalidadê e

ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade,

conslstência, correçáo e suficiência das informaçÕes prestadas no Termo de Securitizaçâo de Créditos

lmobiliários da 102â Série da 'la Emissáo de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A. celebrado nesta data.

São Paulo, 22 de dezem de 2017

t/-*.,ré*, tt *
HABITASEC SECURIT s.A.


