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PRTMETRO ADTTAMENTO AO TERÍutO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS

ImoBtLÉROS
DA í03' SÉR|E DA íâ ETÚISSÃO OA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobiliários da 103â

Série da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.A ("Primeiro Aditamento") é firmado na

presente data, entre as partes a seguir indicadas:

I - PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Sáo

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894,S.andar, conjunto

52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902, inscrita no CNpJ/MF sob no O9.3O4.427|OOO,|-SB,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada
("Securitizadora" ou "Emissora");

PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES ÍUIOBILIÁRIOS, iNStitUiçáO

financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, no 4,200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEp 22.640-102,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.u3.68210001-38, neste ato representada na íorma de seu

estatuto social, doravante denominada simplesmente ("Agente Fiduciário" e ,,lnstituição

Custodiante") e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES TUOULIÁRIOS LTDA., iNStitUiçãO

financeira, com sede na cidade de são Paulo, Estado de são paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, no 2277,2'andar, conjunto 2O2, CEp 0í.452-OOO, inscrita no CNPJ/MF sob o no

22.610.500/0001-88 ("Agente Fiduciário em substituição" e lnstituição custodiante em
Substituição)

securitizadora, Agente Fiduciário e Agente Fiduciário em substituiçáo, individual e
indistintamente, como 'PaÉe" e, conjuntamente, apenas como .partes";

CONSIDERANDO QUE:

A) A securitizadora vinculou os créditos lmobiliários Lastro, representados pelas ccl,
aos Certificados de Recebiveis lmobiliários da 103" Série da 1a emissáo da Sêcuritizadora
("CRl"), mediante a celebraçáo do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 103a

Série da 1a Emissão de CeÉificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora
s.A, firmado em 03 de julho de 2018, ("Termo de securitização"), os quais serão objeto de
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oferta pública de distribuiçáo, com esforços restÍitos de colocação, nos termos da lnstrução

Comissáo de Valores Mobiliários ('CVM') no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada ("Oferta Restrita"), conforme condiçôes estabelecidas no Termo de Securitização e
no Contrato de Coordenação, Subscrição e Colocação Pública, sob o Regime de Melhores

Esforços, da 1034 Série da í e Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários, de

Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. ("Contrato de Distribuição"), celebrado em 03 de
julho de 2018 enke a Securitizadora e a H.COMMCOR Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.788.1471000í-50 ("Coordenador Líder");

B) integram a presente operação ("Operação") os seguintes documentos: (i) os

Contratos de Locaçáo; (ii) o Contrato de Cessão; (iii) o Conkato de Cessão Fiduciária de

Recebíveis; (iv) o Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel; (v) a Escritura de Emissão de

CCI; (vi) o Termo de Securitização; (vii) o Contrato de Distribuição; (viii) os boletins de
subscrição dos CRI; bem como (ix) os respectivos aditamentos e outros instrumentos que

integrem ou venham a integrar a Operação e que venham a ser celebrados (sendo todos

esses documentos doravante denominados, em conjunto, os ("Documentos da Operaçáo");

C) Considerando que a Securitizadora nomeou no mencionado Termo de Securitização

e nos Documentos da Operação na qualidade de agente fiduciário e instituição custodiante a

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULoS E VALoRES MoBILÉRIos LTDA., acima
qualificada ("Agente Fiduciário em Substituição,, e lnstituição Custodiante em
Substituição);

D) Considerando que até o presente momento não houve subscriçáo ao CRl, visto que

que ainda exislem trâmites operacionais a serem realizados junto a 83 S.A. - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO, câmera de liquidação e custódia das operações de mercado de capitais

a securitizadora, resolveu alterar o atual agente fiduciário e a instituição custodiante
passando tais atividades à empresa PENTÁGONO S.A DISTRIBU|DORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILÉRIOS supra quatificada.

cLÁusuLA pRtMEIRA - DEF|NtçÕES

1.'1. Para os fins deste Primeiro Aditamento ao Termo de securitização, exceto quando
de outra forma previsto neste instrumento, adotam-se as definiçóes constantes do Termo de
Securitização.

cLÁusuLA SEGUNDA - DO ADTTAMENTO AO TERilO DE SECURTTTZAçÂO

2.1- Pelo presente Primeiro Aditamento ao Termo de securitização, de comum acordo
resolvem substituir as definições de "Agente Fiduciário" e.lnstituição custodiante", definidos
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na "Cláusula Primeira - Das Definiçóes" do Termo de Securitização, pelas seguintes

definições:

"lnstituição custodiante" e PENTÁGoNo s.A D|STRIBUIDORA DE TíTULOS E

"Agente Fiduciário' VALORES ÍlrOBlLlÁRlOS, quatificada no preâmbulo deste

Primeiro Aditamento;

2.2 Pelo presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, de comum acordo

resolvem substituir as definições de "Agente Fiduciário" e "lnstituição Custodiante", na

Gláusula Nona - NotiÍicaçôes e nos Anexos lV, Vl e Vll do qual onde se lê Vórtx

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda leie-se Pentágono S.A Distribuidora de

Títulos e Valores Mobiliários, sendo que as devidas alterações e declarações estarão no

Anexo I deste instrumento.

cLÁusuLÂ TERCEtRA - Do RAT|FtcAÇÃo e coNsor-toAçÃo

3.1. Exceto pelos ajustes supra mencionados, bem como aqueles realizados na

consolidâção do Termo de Securitizaçáo, prevista no Anexo I ao presente documento,

Íicam ratificadas todas as demais disposições constantes do Termo de Securitização. A
consolidaçáo do Termo de Securitizaçáo está devidamente descrita no Anexo I

implementada com as definiçóes do Primeiro Aditamento ora firmado.

CLAUSULA QUARTA - DO REGISTRO

4.1. Este Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização deverá ser registrado na

lnstituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n.o 10.93i, de

02 de agosto de 2004, conforme alterada ("Lei 10.931/2004").

cúusulA eutNTA - DAs DlspostçÕes cemrs

5.'l . o presente Primeiro Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando a Emissora e o Agente Fiduciário, por si e seus sucessores. permanecem

inalteradas as demais disposições do Termo de securitização anteriormente firmadas, que

não apresentem incompatibilidade com o Primeiro Aditamênto ora firmado, as quais são

neste ato ratificadas integralmente, obrigando-se a Emissora e o Agente Fiduciário e seus
sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

5.2. Caso qualquer das disposiçôes deste primeiro Aditamento ao Termo de
securitização venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se, em boa-fé, a substituir a
disposiçáo afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
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5.3. Reconhecem e declaram que o presente Primeiro Aditamento integrará o Termo de

Securitização, para todos os fins e efeitos de direito, devendo ser interpretados este

Primeiro Aditamento e o Termo de Securitização como um único título

E, por estarem justas e contratadas, a Emissora, o Agente Fiduciário em Substituição e o
Agente Fiduciário, celebram o presente Primeiro Aditamento em 03 (três) vias de igual teor

e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 23 de julho de 201 8

(assr,haÍuras nas próx imas páginas)
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(Página de assinatura do Primeiro Aditamento o Termo de Securitização de Créditos

lmobiliários referente à 103" Série da 1e Emissão de Certificados de Recebíveis

lmobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., firmado em 23 de Julho de 20í8, entre a
Habitasec Securitizadora S.A., Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

VicútePodigÊNogtEfoa
RG:877836
CPF: 076.E11'l4t'07

odrigo Faria Eslrada
cPF O45.294.047-81
ct 09.835.866-6_RJ

REmissora

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

Nome:

RG:

T

PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE T VALORES rLrÁRtos

Agente Fiduciári .4

DISTRIBUIDORA DE TíTUL VALORES TDA

Agente Fiduciário e lnstitui

Gouvol!
Nome

RG:
Mara Cris na Lima
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RG i 19.896.765-2
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ANEXO I

TERiTO DE SECURTTTZAÇÃO DE CREDTTOS tMOBtLtÁRtOS

DA íO3A SÉR|E DA 1A EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

I . PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2994, S.andar, conjunto
52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902, inscrita no CNpJ/MF sob no O9.3O4.427!OOO1-SB,

neste ato representada na forma de seu Estatuto social, doravante denominada
"Securitizadora" ou "Emissora"; e

PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES IIOBILIÁRIOS, iNStitUiçáO

financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, no 4,200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEp 22.640-102,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, nesle ato representada na forma de seu
estatuto social, doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário,,;

securitizadora e Agente Fiduciário, individual e indistintamente, como "parte" e,

conjuntamente, apenas como "PaÉes";

RESoLVEM a Emissora e o Agente Fiduciário firmar o presente "Termo de securitização de
Créditos lmobiliários da 103a Séie da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis lmobitiários
da Habitasec Secuitizadora S.Á." ("Termo de SecuÍitizeção,' ou ,,Termo,,), de acordo com
a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, e alterações posteriores ("Lei no 9.sí4197"), a
lnstrução da comissão de valores Mobiliários (.'cv ) no 414, de 30 de dezembro de 2004,
e alterações posteriores ("lnstrução cvM no 414") e a lnstrução cVM no 476, de 16 de
janeiro de 2009, e alterações posteriores ("lnstrução cvM no 476"), conforme os termos e
condições a seguir descritos:

II - CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMEIRA: DEFtN|çOES, PRAZO E AUTORTZAÇÂO

1.', . Para os fins deste Termo de securitização, adotam-se as seguintes definiçóes, sem
prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente. Exceto se expressamente
indicado: (i) palavras e expressóes em maiúsculas, náo definidas neste Termo de
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Securitização, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da OÍerta (abaixo

definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as

referências contidas neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou

documentos significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se

encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados:

"Afiliadas"

"Agência de ClassiÍicação

de Risco"

"Agente de Medição"

"Alienação Fiduciária"

"Atlanta"

"Atualização ironetária"

"Banco Liquidante"

possui definição na Cláusula 6.1. (d);

Standard & Poor's Financial Services, LLC, situada na Walter

Street, no 55, New York, EUA, representada pela Standard &

Poor's Rating do Brasil Ltda, situada na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, no 2Q1 - 24o and - Pinheiros, CEP 05426-100,

na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob

no 02.295.585/0001 -40;

Dexter Engenharia Ltda., empresa de engenharia

especializada em medição e verificação de obras, com sede

na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.o 828, I i o andar,

conjunto 112, CEP 04.571-000, na cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

67.566.71 1/0001-07;

em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, a

alienação fiduciária do lmóvel constituída pela Cedente em

favor da Emissora, por meio da qual a Cedente transfere à
Emissora, a propriedade fiduciária do lmóvel, constituída por

meio do Contrato de Alienaçáo Fiduciária;

Atlanta Fundo de lnvestimento em Direitos Creditórios Não

Padronizado, inscrito no CNPJ/MF sob o no 1 1 .468. 186/0001-

24, administrado e representado por Socopa - Sociedade

Coretora Pâulista S.A., inscrita no CNpJ/MF sob o no

62.285 390/0001-40;

a atualização monetária do saldo do Valor Nominal Unitário
dos CRl, estabelecidos na Cláusula 3. í . (i).a, abaixo;

lTAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, com sede na

cidade de Sáo Paulo, Estado de Sáo paulo, na praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, no Í00, Torre Olavo Setúbal,
CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 60.701.190/000í-04; J
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"Boletins de Subscrição"

'ccP

'Cedente"

"Cessão Fiduciária de

Recebíveis"

'Cessionária" ou'Emissora"

"Condição Resolutiva da

Cessão"

"Condições Precedentes"

"Condiçôes Precedentes

para Desembolso e

Liberaçâo do Valor da

Cessão"

83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÂO - Segmento Cetip

UryM, instituição devidamente autorizada pelo Banco Central

do Brasil para prestação de serviços de custódia de ativos

escriturais e liquidaçáo financeira, com sede na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, n.
48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.346.601/000í -

25:

os boletins de subscriçáo dos CRl, por meio dos quais os

lnvestidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua

adesão a todos os termos e condições deste Termo;

28 (vinte e oito) Cédulas de Crédito lmobiliário, todas com

garantia real imobiliária sob a forma escritural, para

representar os Créditos lmobiliários Lastro, emitidas nos

termos da Escritura de Emissáo de CCI firmada em 03 de
julho de 20í8 e aditada em 23 de julho de 2018, descritas no

AnexolaesteTermo;

JPS ADIUilN|STRAçÃO E COMÉRC|O LTDA., sociedade

limitada, com sede na Cidade de ltabuna, Estado da Bahia, na

Avenida Aziz Maron, s/n, sobreloja, loja í 01 do Jequitibá

Plaza Shopping, Góes Calmon, CEP 45605-415, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 05.829.666/0001-70;

em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, a

cessão fiduciária dos Recebíveis, titulados e/ou que venham

a ser titulados pela Cedente, nos termos do Contrato de

Cessão Fiduciária;

a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., quatificada no

preâmbulo deste Termo de Securitização;

possui definição constante na Cláusula 1.4.4 do Contrato de
Cessão

em conjunto, as Condições Precedentes para pagamentos

das Dívidas e as Condiçóes Precedentes para Desembolso e
Liberação do Valor da Cessão;

em conjunto, as seguintes condiçóes precedentes:

(i) cumprimênto cumulativo e integral das Condiçóes
Precedentes para Pagamento das Dívidas;

(ii) pagamento integral, diretamente pela Emissora à
I
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Desenbahia, por conta e ordem da Cedente, utilizando

recursos decorrentes da integralizaçáo dos CRI e existentes

na Conta do Patrimônio Separado, da Dívida Desenbahia,

bem como de eventuais acréscimos, multas e/ou qualquer

outro tipo de valor adicional relacionado à Dívida Desenbahia

e cujo pagamento seja necessário para quitar integralmente

tal obrigaçáo, para e)Íinguir qualquer tipo de processo de

cobrança, protesto ou execuçáo relacionado, para baixar

qualquer tipo de ônus, extrajudicial ou judicial, que possa

existir sobre o lmóvel em êzeo da Dívida Desenbahia,

incluindo, mas náo apenas, penhoras, bem como para afastar
qualquer eventual desdobramento da referida dívida que

possa afetar a validade e eficácia das Garantias e/ou de

qualquer obrigação constante dos Documentos da Operação;

(ili) pagamento integral, diretamente pela Emissora à Atlanta,

por conta e ordem da Cedente, utilizando recursos

decorrentes da integralização dos CRI e existentes na Conta

do Patrimônio Separado, da Dívida Atlanta, bem como de

eventuais acréscimos, multas e/ou qualquer outro tipo de valor

adicional relacionado à Dívida Atlanta e cujo pagamento seja

necessário para quitar integralmente tal obrigação, para

extinguir qualquer tipo de processo de cobrança, pedido de

falência, protesto ou execução relacionado, para baixar

qualquer tipo de ônus, extrajudicial ou judicial, que possa

existir sobre o lmóvel em razáo da Dívida Atlanta, incluindo,

mas não apenas, penhoras, bem como para afastar qualquer

eventual desdobramento da referida dívida que possa afetar a
valldade e eficácia das Garantias e/ou de qualquer obrigaçáo

constante dos Documentos da Operação;

(iv)realização e homologação dos respectivos acordos no

âmbito das reclamações trabalhistas listadas no anexo lV
("Anexo l\f).

(v) apresentaçáo do termo de quitação da Dívida Desenbahia,

elaborado nos moldes previstos no Contrato de Cessão,

devidamente assinado pelos representantes legais da
Desenbahia;

(vi) apresentaçáo do termo de quitaçáo da Dívida Aflanta,

elaborado nos moldes previstos no Contrato de Cessão,

10
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"Condiçõês Precedentes

para Pagamentos das

Dívidas"

devidamente assinado pelos representantes legais do Atlanta;

(vii)apresentaçáo de documentos, incluindo eventual decisão
judicial que, à critério da Emissora, evidenciem que o pedido

de falência apresentado pelo Atlanta em face da Cedente foi

inevogavelmente extinto;

(viii) apresentaçáo do registro do Contrato de Alienaçáo

Fiduciária e a averbação da CCI na matrícula do lmóvel junto

ao 2'Ofício de Registro de lmóveis da Comarca de ltabuna,

Estado da Bahia, bem como que evidenciem que todo e
qualquer ônus existentes sobre o lmóvel, incluindo, mas não

apenas, os ônus existentes como consequência da Divida

Desenbahia e da Dívida Atlanta, foram devidamente baixados

e que, portanto, à exceção da Alienação Fiduciária

devidamente registrada na matrícula, o lmóvel está livre e
desembraçado;

(ix) que, na data do pagamento do Valor da Cessão, todas as

declaraçóes feitas pela Cedente e pelos Fiadores constantes

dos Documentos da Operação mantenham-se verdadeiras,

corretas, suficientes e consistentes, salvo se eventual

inveracidade, incorreção, insuficiência ou inconsistência não

gerar efeito material adverso para a Emissora;

em conjunto, as seguintes condições precedentes:

(i) celebração de todos os Documentos da Operação,

entendendo-se como tal a sua assinatura pelas respectivas

partes, bem como a verificação dos poderes dos

representantes dessas partes;

(ii) apresentação do registro do Contrato de Cessão

Fiduciária nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos das localidades das sedes das respectivas
partes;

(iii) apresentação do registro do Contrato de Cessão nos

competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos

das localidades das sedes das partes;

(iv) apresentaçáo de cópia dos protocolos positivos das

notificaçóes pessoalmente realizadas pela Cedente a cada um

(
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"Conta Movimento"

'Conta do Patrimônio

Separado"

'ContÍato de Alienação

Fiduciária"

dos Locatários, nos moldes previstos no Contrato de Cessão;

(v) apresentação à Cessionária de cópia simples da ata de
reunlão de sócios da Cedente autorizando (í) â realização da

Operaçáo; (2) a constituição da Alienação Fiduciária; e (3) a
constituição da Cessáo Fiduciária de Recebíveis; devidamente

arquivada na JUCEBA;

(vi) conclusáo do levantamento de informações e do processo

de due diligence juúdica da Operação, em termos

satisfatórios, a exclusivo critério da Emissora e do assessor

legal, conforme padrão usualmente utilizado pelo mercado de

capitais em operaçóes desta natureza;

(vii)encaminhamento, pelo assessor legal, e acêitaÇão pela

Emissora, da redação Íinal da opinião legal referente aos

Documentos da Operação;

(ix) integralização de todos os CRI; e

(x) pagamento integral, diretamente pela Emissora aos
prestadores de serviço, por conta e ordem da Cedente,

utilizando recursos decorrentes da integralização dos CRI e

existentes na Conta do Patrimônio Separado, das despesas
flat inerentes à Operação, conforme descritas no Contrato de
Cessão.

a conta corrente no 85812-9, agência no 0239, do Banco

Bradesco S/A, de titularidade da Cedente, ou outra conta que

esta venha a indicar oportunamente por escrito.

a conta corrente no 33832-2, agência no 7807 , do Banco 341 _

lTAÚ UNIBANCO S.A, de titutaridade da Emissora, na qual os
Créditos lmobiliários Lastro e os Recebíveis, conforme o caso,
serão recebidos para pagamento dos CRI;

lnstrumento Particular de Atienação Fiduciária de lmóvel em
Garantia e Outras Avenças, celebrado em 03 de Julho de
2018, entre a Cedente, na qualidade de fiduciante, a

Emissora, na qualidade de fiduclária, por meio do qual será
constituída a Alienação Fiduciária, aditado em 23 de julho de
2018:

lnstrumento Pafticular de Cessão de Creditos lmobiliários e
Outras Avenças", firmado em 03 de Julho de 201g, entre a

"ContÍato de Cessão"
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"Contreto de

Fiduciária"

'Coobrigação"

'Coordenador Líderr'

"Créditos lmobiliários"

Cessão

"ContÍato de Distribuição" Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores

Esforços, de Ceúificados de Recebíveis lmobiliáios da 103a

Série da 1a Emissáo da Habitasec Securrtizadora 5.A.,

celebrado, nesta data, entre a Emissora e o Coordenador

Líder, por meio do qual a Emissora contratou o Coordenador

Líder para realizar a distribuição pública dos CRI nos termos

da lnstruçáo CVM no 414 e da lnstrução CVM no 476;

"Contratos de Garantia" em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária e o Contrato

de Cessáo Fiduciária;

"Contratos de Locação" lnstrumentos Pafticulares de Locação de lmóvel para Fins

Náo Residencia,s e Outras Avenças, celebrados entre a

Cedente e os rêspectivos Locatários das Frações ldeais, nos

termos dos referldos documentos,

a coobrigação da Cedente no âmbito do Contrato de Cessão;

H.COirirCOR Distribuidora de Titulos e Valores
illobiliários Ltda, instituição financeira, com sede à Rua Boa

Vista, 254, 11o andar, Cjto 1101 e 'l 108, Cenho, São paulo,

SP, CEP: 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no

01 .788.14710001-s0;

em decorrência da celebração dos Contratos de Locação, os

Locatários obrigaram-se, inclusive, mas não exclusivamente,

ao pagamento à Cedente (i) dos alugueis pactuados nos

respectivos Contratos de Locação; e (ii) de todos e quaisquer

outros direitos creditónos devidos pelos Locatários em virtude

dos Contratos de Locaçáo, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como, mas não se limitando a,

juros, multas, atualizaçáo monetária, penalidades,

indenizaçôes, direitos de regresso, encargos por atraso e

13

Cedente, na qualidade de cedente dos Créditos lmobiliários

Lastro, a Emissora, na qualidade de cessionária, e os

Fiadores, aditado em 23 de julho de 2018;

lnstrumento Particular de Cessão Fiduciária de Dieitos
Creditóios em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 03

de Julho de 2018, entre a Cedente, na qualidade de

fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduciária, por meio do

qual será constituída a Cessáo Fiduciária de Recebíveis,

aditado em 23 de julho de 2018;

t-



"Gréditos lmobiliários

Lastro"

demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos

de Locação;

Créditos lmobiliários oriundos de determinados Contratos de

Locação de Fraçóes ldeeis Lastro e representados pelas CCl,

observados os percentuais de proporção dispostos no Anexo

I deste Termo ;

data em que ocorrer a primeira integralização dos CRI;

possui definiçáo constante na Cláusula 4.1 .1

20 de Junho de 2029i

'cRt" os certificados de recebíveis imobiliários integrantes da í03â

Série da í " Emissão de Certificados de Recebíveis

lmobiliários da Emissora, títulos de crédito nominativos, de

livre negociação, emitidos pela Emissora por meio deste

Termo de Securitizaçáo, de acordo com a Lei no 9.514197, a

Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.517 de 29 de
junho de 1998 e a lnstrução CVM no414104;

a Comissão de Valores Mobiliários;"CVM'

"Data de Emissão dos CRl"

Data da Primeira

lntegralização

"Data de lntêgralização"

"Data de Vencimento Final

dos CRl"

"Desenbahia"

03 de Julho de 2018;

"Dia Util" ou "Dias Uteis"

Agência de Fomento do Estado da Bahia - Desenbahia,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.163.587/0001-27;

(i) significa todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo

ou feriado declarado na República Federativa do Brasil;

Dívida em Âzào de certos direitos creditórios devidos pela

Cedente adquiridos pela Atlanta por meio da celebração de

contratos de cessáo de crédito, no valor total de

R$1.942.268,92 (um milhão novecentos e quarenta e dois mil,

duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos),

nesta data;

"Dívida Atlanta'

"Dívida Desenbahia" Dívida contraída pela Cedente por meio da Cédula de Credito

Comercial no 99/'154, no valor total de R$9.595.424,68 (nove

milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e

vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), neste data;

"Documentos da Operação" os seguintes documentos: (i) os Contratos de Locação; (ii) o

(\

0

/
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"Emissão"

"Emprêendimento"

"Escritura de Emissão'

"Escriturado/'

"Eventos de Recompra

Compulsória"

"Fiadores"

"Fiança"

"Frações ldeais"

"Frações ldeais Lastro"

"Frações ldeais da Cessão

Fiduciária"

Contrato de Cessão; (iii) os Contratos de Garantia; (iv)

Escritura dê Emissão; (v) o Termo de Securitização; (vi) o
Contrato de Distribuição; (vii) os boletins de subscrição dos

CRI; e (viii) os respectivos aditamentos e outros instrumentos

que integrêm ou venham a integrar a Emissão e que venham

a ser celebrados, quando mencionados em conjunto;

1034 Série da 1a Emissão de CRI da Emissora;

o Shopping Jequitibá;

lnstrumento Particular de Emissão de Cedulas de Crédito

lmobiliário lntegÍais e Fracionáias com Garantia Real

lmobiliária sob a Forma Escritural, celebrado, nesta data,

entre a Emissora e a lnstituição Custodiante;

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição

financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadelro Faria Lima, no 3.500, 30 andar,

CEP 04538-í32, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 61. 1 94.353/000í -64;

possui definiçáo na Cláusula 6.1 .

Alexandra Sousa Chaves Vélez, inscrita no CPF/MF sob o no

658.614.935-53, Mariane Kislansky Regueira Alves Chaves,

inscrita no CPF/MF sob o no 884.651.015-15, e Manoel Sousa

Chaves Neto, inscrito no CPF/MF sob o no 658.741 .615-20;

a garantia fidejussória, na forma de fiança, prestada pelos

Fiadores no âmbito do Contrato de Cessão;

frações ideais do lmóvel objetos dos Contratos de Locação;

determinadas Frações ldeais cuja exploração econômica,

mediante os Contratos de Locaçáo, que originam os Créditos

lmobiliários Lastro, observados os percentuais de proporçáo

dispostos no Anexo I deste Termo ;

determinadas Fraçóes ldeais, que não as Frações ldeias

Lastro, cuja exploraçáo econômica, mediante os Contratos de

Locaçáo, que originam os Recebíveis;

Constituído nos termos da Cláusula 8.8.;

'15
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Trabalhistas"

"Fundo de Obra"

"Fundo de Reserva"

"Garantias"

..IGPM/FGV':

'toF'

"IPE"

"lmóvel"

"lnstituição Custodiante" e

"Agente Fiduciário"

"lnstrução CVM no 409"

"lnstrução CVM no 414"

"lnstrução CVM no 476"

Constituído nos termos da Cláusula 8.6.,

Constituido nos termos da Cláusula 8.7.;

quando mencionadas em conjunto, a Alienaçáo Fiduciária, a

Cessáo Fiduciária, a Fiança e a Coobrigaçáo;

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

lmposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou

relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

possui definiçáo constante na Cláusula '15.2.

1 (um) imóvel registrado na matrícula no 10.í68 do 20 Ofício

de Registro de lmóveis da Comarca dê ltabuna - Estado da

Bahia, conforme descrito e caracterizado no Anexo ll deste

instrumento;

PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS, qualiÍicada no preâmbuto deste

Termo de Securitização;

a lnstrução da CVM no 409, de 18 de agosto de 2004,

conforme alterada, que dispóe sobre a constituição, a
administração, o funcionamênto e a divulgação de

informações dos fundos de investimento;

a lnstrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada, que dispôe sobre o registro de companhia

aberta para companhias securitizadoras de créditos

imobiliários e de oferta pública de distribuiçáo de Certificados

de Recebíveis lmobiliários - CRI;

a lnstruçáo da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme alterada, que dispôe sobre as ofertas públicas de

valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a

negociação desses valores mobiliários nos mercados

regulamentados;

a lnstruçáo CVM no 539, de 13 de novembro de 2013,

conforme alterada, que dispõe sobre o dever de verificação

da adequaçáo dos produtos, serviços e operaçôes ao perÍil do

cliente;

(

J
(\,

"lnstrução CVM no 539"
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"lnstrução GVM no 583"

"lnvestido(ês)" ou

'Titular(es) dos CRl"

'lnvestidores

Profissionais":

"lnvestidores

Qualificados"

"lnvestimentos
Permitidos"

"JUCEBA"

"JUCESP'

"Juros Remuneratórios"

"Lei no 6.404/76'

"Lei no 9.30296"

"Lei no 9.514/97"

"Lei no 10.931/04"

"Limite Mínimo do Fundo

de Reserva"

"Locatários"

"Obrigações Garantidas"

a lnstrução CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, que

dispóe sobre o exercício da função de agente fiduciário;

os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos

da presente Emissão;

os investidores profissionais, conforme definidos no artigo go -

A da lnstrução CVM no 539;

os investidores qualificados, conforme definidos no artigo go -

B da lnstrução CVM n" 539;

títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros

de renda fixa com liquidez diária do ltaú Unibanco S.A.;

Junta Comercial do Estado da Bahia;

Junta Comercial do Estado de São Paulo;

os juros remuneratórios dos CRl, estabelecidos no item 3.'1,

(i).b, abaixo;

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,

que dispóe sobre as sociedades por ações;

Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada,

que dispõe sobre a arbitragem;

Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,

que dispõe sobre o Sistema de Financiamento lmobiliário,

institui a alienaçáo fiduciária de coisa imóvel e dá outras

providências;

Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que

dispõe, rnÍer a/ra, sobre o patrimônio de afetação de

incorporações imobiliárias, Letre de Crédito lmobiliário, Cédula

de Crédito lmobiliário e Cédula de Crédito Bancário;

conforme definiçáo constante da Cláusula 8.7.;

os respectivos Locatários das Fraçóes ldeais;

todas as obrigações, presentes e futuras, principais e

acessória, assumidas ou que venham a ser assumidas pela

Cedente por força do Contrato de Cessão, incluindo, mas não

se limitando, a (i) o valor correspondente ao saldo devedor

atualizado dos Créditos lmobiliários Lastro, remunerado pelos
J

(-
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"Oferta Restrita"

"Ordem de PÍioÍidade de

Pagamentos"

"Operação"

"Patrimônio Separado"

juros remuneratórios e acrescido do valor das parcelas em

atraso, se existirem, igualmente atualizadas e acrescidas dos

encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão, além

da incidência de multa, a título de indenização na forma dos

artigos 408 a 416 do Código Civil, dê 2% (dois por cento) sob

o valor do respectivo saldo devedor, na forma, valores e

demais condiçôes ajustadas, em virtude da recompra

compulsória, incluindo as despesas do patrimônio separado

dos CRl, e (ii) a Coobrigação, em conjunto com os Locatários

das Fraçóes ldeais Lastro, para cumprimento de todas as

obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,

assumidas ou que venham a ser assumidas pelos Locatários

por força dos Contratos de Locação das Frações ldeais

Lastro, ou seja, todas as obrigaçóes principais, acessórias e

moratónas, presentes e futuras, assumidas que sejam direta

ou indiretamente relacionadas aos Créditos lmobiliários

Lastro, incluindo as despesas do patrimônio separado dos

CRI;

a distribuição públlca dos CRl, com esforços restritos dê

colocação, a ser realizada em conformidade com a lnstrução

CVM no 476, a qual está automaticamente dispensada de

registro de distribuiçáo na CVM, nos termos do artigo 60, da

lnstrução CVM no 476;

a ordem de prioridade na aplicação dos recursos decorrentes

do pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro e/ou da

excussáo das Garantias, conforme o caso, nos termos da

Cláusula 8.9;

é a emissão dos CRl, objeto deste Termo de Securitizaçáo,

com lastro nas CCI representativas da totalidade dos Créditos

lmobiliários Lastro;

o patrimônio constituído, após a instituição do Regime

Fiduciário, pelos Créditos lmobiliários Lastro, representados

pelas CCl, pelas Garantias, e pela Conta do Patrimônio

Separado. O Patrimônio Separado não 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 administraçáo e
.t
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"P?azo de Colocação"

"Preço de lntegralização"

"Recebíveis"

"Recompra Compulsóriâ"

"Recompra Facultativa"

"Regime Fiduciário"

obrigaçóês fiscais;

a colocação dos CRI deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias

contados a partir da Data de Emissão dos CRl, podendo ser

encerrada quando da ocorrência de uma das seguintes

hipóteses: (i) subscrição e integralização da totalidade dos

CRI pelos lnvestidores; ou (ii) encerramento da Oferta

Restrita, a exclusivo critério da Emissora;

possui definiçáo constante na Cláusula 4. í.;

todos e quaisquer direitos creditórios presente, futuros,

principais e acessórios, titulados ou que venham a ser

titulados pela Cedente em decorrência da exploração

econômica das Fraçôes ldeeis da Cessão Fiduciária, o que

inclui, mas não se limita a, principal, atualizaçáo monetária,

juros remuneratórios, encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas,

honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais,

decorrentes da locação ou sublocação das Fraçóes ldeais da

Cessão Fiduciária, nos termos dos respectivos novos

contratos de locação das Frações ldeais da Cessão Fiduciária

celebrados ou a serem celebrados com os respectivos

locatários, e/ou da exploraçáo comercial das áreas comuns,

se e quando houver a exploração onerosa destas áreas,

excluindo os respectivos estacionamentos, e/ou das

indenizações por sinistros ou relativas a desapropriação total

ou parcial das Frações ldeais da Cessão Fiduciária, incluindo

principal e acessórios, nos termos do presente instrumento;

possui definição constante da Cláusula 6.1.;

possui definiçáo constante da Cláusula 6.4.;

é o regime Íiduciário instituído pela Emissora, na forma do

artigo 90 da Lei no 9.5'14197, sobre os Créditos lmobiliáíos

Lastro, representados pelas CCl, as Garantias e a Conta do

Patrimônio Separado. Os créditos e recursos submetidos ao

Regime Fiduciário passaráo a constituir o Patrimônio

Separado;

a remuneração dos CRl, composta pela atualização monetária

e pelos juros remuneratórios estabelecidos no item 3.1 (i).b J
"Remuneração"
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"Saldo Devedor da

Operação"

"Tabela Vigente"

"Valor da Cêssão"

abaixo;

o montante correspondente à soma dos seguintes valores: (i)

o saldo devedor dos CRl, incluindo eventuais parcelas de

amortização e/ou juros em atraso, atualizados

monetariamente até a data do efetivo pagamento do Saldo

Devedor da Operação, acrescido dos encargos moratórios

previstos no Contrato de Cessáo; (ii) as despesas do

Patrimônio Separado (conforme deÍinido no Termo de

Securitização) em aberto; e (iii) a multa, a título de

fndenizaçáo, na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civil,

de 2% (dois por cento) sob o somatório dos valores dos itens

(i) e (ii);

a curva de amoÉização dos CRl. lnicialmente, a tabela vigente

é a tabela constante do Anexo lll, que poderá ser alterada ao

longo da operação para refletir eventuais alteraçóes no fluxo

de amortização dos CRI;

o valor a ser pago pela Emissora ao Cedente, pela cessão dos

Créditos lmobiliários Lastro, no montante de R$ 23.000.000,00

(vinte e três milhôes de reais), na Data de Emissão dos CRl,

descontado das retençóes e observadas as condições

previstas no Contrato de Cessáo; e

possui definição constante na Cláusula 6.3;"Valor de Recompra

Compulsória"

"Valor de Recompra

Facultativa"

'Valor Nominal Unitário"

possui definição constante na Cláusula 6.4.1.; e

o valor nominal unitário dos CRl, conforme previsto na

Cláusula 3. í "e".

1.2.Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não

ser Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sêm qualquer

penalidade.

1.3. A Emissáo regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que

autoriza o parágrafo terceiro do aÍligo 22 do Estatuto Social da Emissora, mediante

deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, também realizada em

30 de abril de 2015, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESP em data de 17

de agosto de 2015, sob o número 362.7441154.
I
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CLÁUSULA SEGUNDA: oBJETo E cRÉDITos IMoBILÉRIos LAsTRo

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculaçâo da

totalidade dos Créditos lmobiliários Lastro, representados pelas CCl, bem como as

Garantias aos CRl, que constituem a 103â Série de sua 1a Emissão, conforme as

características descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.2. A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os

Créditos lmobiliários Lastro, representados pelas CCl, decorrentes dos Contratos de

Locação das Fraçóes ldeais Lastro, com valor nominal total de R$ 34.726.452,3i (trinta e
quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e
um centavos), na Data de Emissão dos CRl, cuja titularidade foi obtida pela Emissora por

meio da celebração do Contrato de Cessáo.

2.3. Os Créditos lmobiliários Lastro encontram-se representados pelas CCl, integrais e
fracionárias, conforme o caso emitidas pela Emissora, com garantia real imobiliária sob a
forma escritural, nos termos da Lei no í0.931/04 e da Escritura de Emissáo.

2.3.í. A Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à lnstituição

Custodiante, nos termos do § 40 do artigo 18 da Lei no 10.93í/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de

Securitizaçáo, será registrado na lnstituição Custodiante das CCl, nos termos do

artigo 23, parágrafo único, da Lei n.o 10.931/04, através da declaraçáo que constitui o

Anexo lV a este Termo.

2.4. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtudê dos Créditos lmobiliários Lastro

representados pelas ccl serão computados e integraráo o lastro dos cRl até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários
Lastro representados pelas CCI estão expressamente vinculados aos CRI por Íorça do

Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em conformidade com o presente Termo de

Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação

com ou em decorrência de outras obrigações da Emissora. Neste sentido, os Créditos

lmobiliários Lastro representados pelas CCI:

a) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum

da Emissora em nenhuma hipótese;

b) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento

integral das Obrigaçôes Garantidas;

c) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da

administração nos termos deste Termo de Securitização, bem como ao

pagamento dos custos relacionados à Emissáo, incluindo mas sem se limitar a

(a) emolumentos da 83 relativos tanto às CCI quanto aos CRI; (b) remuneraçáo
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d)

da Emissora pela estruturação da Oferta Restrita; (c) remuneraçáo a ser paga à
lnstituição Custodiante; (d) remuneração devida ao Agente Fiduciário; (e)

despesas relativas ao registro de ativos no sistema eletrônico da 83, e

atualização da classificação de risco dos CRI; e (f) averbações/registros em

cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos, quando for o caso;

estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores

da Emissora;

e) náo podem ser utilizados na prestação de garantias e náo podem ser excutidos

por quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

0 somente respondem pelas obrigações deconentes dos CRI a que estáo

vinculados.

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários Lastro representados pelas CCI foi adquirida

pela Emissora através da celebração do Contrato de Cessão, sendo que todos e quaisquer

recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários Lastro representados pelas CCI seráo pagos

diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante transferência eletrônica disponível

(TED) ou por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. Pela aquisição dos Créditos lmobiliários Lastro, a Emissora pagará o Valor da Cessão

ao Cedente, na forma do Contrato de Cessão.

2.7. Os CRI da presente Emissáo seráo objeto da Oferta Restrita e poderáo ser negociados

pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, conforme Cláusula 4.1 . abaixo,

sendo admitido ágio ou deságio, observadas as restrições da legislaçáo e regulamentação

em vigor, principalmente aquelas constantes da lnstrução CVM no 476.

2.8. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que

autoriza o parágrafo terceiro do aÍ1igo 22 do estatuto social da Emissora, consolidado em

data de 30 de abril de 2015, mediante deliberaçáo tomada em assembleia geral ordinária e

extraordinária, também realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata foi devidamente

registrada perante a JUCESP em data de 17 de agosto de 2015, sob o número 362.7 44115-

4.

cúusuLA TERCETRA: tDENTtFtcAÇÃo Dos cRl E FoRÍutA DE DtsrRtButÇÃo

Da ldentiÍicação dos CRI

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

a) Emissão: 1a;

b) Série: '1034; J
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c)

d)

e)

0

s)

h)

Quantidade de CRI: 23.000;

Valor Global da Série: R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhôes de reais), na Data

de Emissão;

Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (hum mil reals), na Data de Emissão;

Atualização Monetária: de acordo com a variação mensal do "lndice Geral de

Preço - Disponibilidade lnterna ("lGP-Dl"), calculada conforme o disposto na

Cláusula Quinta deste Termo de Securitização

Data do Primeiro Pagamento de Juros: 20.07.2018:

Remuneraçáo:

a. Atualização Monetária: de acordo com a variação mensal do lGp-Dl,

calculada conforme o disposto na Cláusula Quinta deste Termo de

Securitização; e

b. Juros Remuneratórios: Taxa efetiva de juros de 7 ,75o/o a.a. (sete inteiros e

setenta e cinco centésimos por cento ao ano), base 360 (trezentos e

sessenta) dias, calculados conforme o disposto na Cláusula Quinta deste

Termo de Securitização;

Periodicidade de Pagamento de Amortização do Valor Nominal Unitáno e Juros

Remuneratórios: mensal, de acordo com a tabela de amortização dos CRl,

constante do Anexo lll ao presente Termo de Securitização, sendo o primeiro

pagamento de Juros Remuneratórios em 20.07 .2018 e o primeiro pagamento de
amortização do valor nominal unitário atualizado devido em 20.O7 .2019;

Regime Fiduciário: Sim;

Garantia Flutuante: Não;

Garantias: as garantias descritas na Cláusula Oitava deste Termo de

Securitização, quais sejam, a Fiança, a Alienaçáo Fiduciária e a Cessão

Fiduciária de Recebíveis;

Coobrigaçáo da Emissora: Não;

Subordinaçâo: Náo;

Sistema de Registro e Liquidação Financeira. 83;

Data de Emissão dos CRI: 03 de Julho de 2018;

Local de Emissáo: São Paulo, SP;

Data de Vencimento Final dos CRI: 20 de Junho de 2029:

PÂzo da Emissão: 4005 dias corridos contados da Data de Emissáo;
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t) Curva de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amoÉização dos

CRl, constante do Anexo lll ao presente Termo de Securitizaçâo;

u) Forma: Os CRI serão emitidos de íorma escritural e sua titularidade será

comprovada por extrato emitido pela 83 enquanto estiverêm eletronicamente

custodiados na 83. Para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI será

comprovada através de extrato emitido pela 83. Adicionalmente será admitido

elÍrato êxpedido pelo Escriturador com base nas informaçóes prestadas pela 83,

ênquanto os CRI náo estiverem eletronicamente custodiados na 83;

v) ClassiÍicaçáo de Risco: os CRI serão objeto de classificação de risco conforme

previsto na Cláusula 3.6.1; e

w) Fatores de Risco: conforme Clausula Décima Sétima deste Termo de

Securitização

3.1.1. Na hipótese de extinção ou substituição do lGp-Dl, será aplicado

automaticamente o índice que, por disposição legal ou regulamentar, vier a substituí-

lo. Na falta de disposição legal ou regulamentar, utilizar-se-á o IGPM/FGV, ou aquele

que vier a substituí-lo.

Da Forma de Distribuição dos CRI

3.2. Os CRI seráo registrados para (a) distribuiçáo pública no mercado primário por meio do

MDA, administrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuição liquidada

financeiramente por meio da 83; e (b) negociação no mercado secundário por meio do

CET!P21, administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações dos CRI

liquidadas financeiramente e os CRI custodiadas eletronicamente na B3.

3.3. Os CRI serão objeto da Oferta Restrita, em conformidade com a lnstrução CVM no 476,

sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do

artigo 60, da lnstrução CVM no 476.

3.3.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a lnvestidores que atendam às

características de lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstruçâo

CVM no 539 e do artigo 3o, da lnstrução CVM no 476, respeitadas eventuais

vedaçóes ao investimento no CRI ofertado previstas na regulamentaçáo em vigor.

3.3.2. Em atendimento ao que dispóe a lnstruçáo CVM no 476, os CRI da presente

Oferta Restrita seráo ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores

Profissionais e subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores

ProÍissionais, devendo estes fornecer, por escrito, declaração no boletim de

subscrição, atestando que estáo cientes que: (a) a Oferta Restrita não foi registrada

na CVM; (b) os CRI ofertados estão sujeitos às restíçôes de negociaçáo previstas na
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lnstruçáo CVM no 476, e observado a Cláusula 3.5, abaixo. Ademais, os lnvestidores

Profissionais deveráo fornecer, por escrito, declaração, atestando sua condição de

investidor proÍissional, nos termos definidos neste Termo.

3.3.4. O valor da Emissáo não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese.

3.4. A oferta Restrita será encenada quando da subscriçáo e integralização da totalidade
dos CRI pelos lnvestidores, ou a exclusivo critério da Emissora, no prazo de i80 (cento e
oitenta) dias contados do início da distribuição dos CRl, o que ocorrer primeiro.

3.4.1. Cabe ao Coordenador Líder informar à CVM, em conformidade com o artigo

70 da lnstrução CVM no 476, o início da Oferta, no prazo de até 0S (cinco) Dias úteis

contados da primeira procura a potenciais investidores, devendo referida

comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de

computadores e conter as informações indicadas no artigo 7-A da lnstrução CVM no

476.

3.4.2. A comunicaçáo de que trata o item 3.4.1 . acima, deverá conter as

informações 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 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (iii) a data em que foram procuradas; e (iv) a

sua decisão em relação à Oferta Restrita.

3.4.4. Em conformidade com o aÍtigo 8o da lnstrução CVM no 476, o encerramento

da Oferta Restrita deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de

5 (cinco) dias corridos contados do seu encerramento, devendo referida

comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de

computadores e conter as informações indicadas no Anexo I da lnstruçáo CVM no

476 ou por 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 Oferta e determinado lnvestidor já tenha

realizado 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, liquidos das despesas flat (previstas no item 1.4.6. do

Contrato de Cessão de Crédito) e demais custos incorridos pelo Patrimônio

Separado, nas proporçôes dos CRI integralizados e, caso aplicável, acrescidos dos

rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações obtidas com os Íecursos

integralizados, sendo certo que não serão restituídos aos lnvestidores os recursos

despendidos com o pagamento de tributos incidentes sobre a aplicação financeira,

os quais serão arcados pelos lnvestidores na proporçáo dos valores subscritos e

integralizados.
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3.4.6. Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a

Oferta não será registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM no 476. A
Emissão será registrada na ANBIMA, nos termos do artigo 1o, s 1o, do Código

ANBIMA, e das normas estabelecidas na diretriz anexa à deliberação no 2, de 06 de

outubro de 2014, do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de

Capitais da ANBIMA, exclusivamentê para fins de informação ao banco de dados da

ANBIMA.

3.5. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente

poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de

decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição dos CRI pelos investidores.

3.5.1. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre

lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta
pública perante a CVM nos termos do caput do aÍ1igo 21 da Lei no 6.385, de 7 de

dezembro de 1976, conforme altêrada, e da lnstrução 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 í 7 da

lnstrução CVM no 476.

3.6.'l . Os CRI possuirão classificação risco a ser realizada pela Agência de

Classificação de Risco. Os CRI serão objeto de análise pela Agência de

ClassiÍicação de Risco para emissão do respeciivo relatório e nota de rating alé o dia

31 de setembro de 20í8. A classificação de risco será atualizada anualmente, pelo

período de 5 (cinco) anos, tendo como base a data de emissáo do pnmeiro relatório

de rating,

3.7. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela

Emissora exclusivamente para o pagamento à Cedente do Valor da Cessão, descontados

os valores de determinadas despesas e os valores para constituição dos fundos, na forma

prevista no Contrato de Cessão.

Condiçôes Precedentes e Resolutivas da Cessão

3.8. O pagamento da Dívida Desenbahia e da Dívida Atlanta será realizado pela Emissora

apenas após o cumprimento cumulativo e integral de todas as Condições Precedentes para

Pagamento das Dívidas, conforme previsto na Cláusula 1 .4.1 . do Contrato de Cessáo.

3.9. O pagamento do Valor da Cessáo será realizado pela Emissora à Cedente apenas após

o cumprimento cumulativo e integral de todas as Condições Precedentes para Desembolso

e Liberação do Valor da Cessáo.

(
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3.í0. Quando veriÍicado pela Emissora o cumprimento integrâl da totalidade das Condições

Precedentes para Desembolso e Liberação do Valor de Cessão, a Emissora rcalizatá a
liberaçáo, em até 02 (dois) Dias Úteis, do Valor da Cessão, sendo certo que o Valor de

cessão a ser liberado à cedente será descontado dos pagamentos realizados na esteira do

cumprimento das Condições Precedentes, bem como dos recursos necessários para

constituição do Fundo de Obra, do Fundo de Reserva e do Fundo de Contingências.

3.10.1.0 Valor da Cessão será pago exclusivamente com recursos oriundos da

integralização dos CRl.

3.10.2. Sobre o Valor da Cessão não caberá qualquer remuneração ou qualquer tipo

de correção entre a data de integralização dos CRI e o efetivo desembolso dos

recursos para a Cedente, além dos recursos obtidos com a aplicaçáo em

lnvestimentos Permitidos.

3.í0.4. Enquanto não cumpridas as Condições Precedentes, os valores que tenham

sido pagos pelos investidores dos CRI à Emissora a título de integralizaçáo dos CRI

nos termos dos respeclivos Boletins de Subscrição deverão ser investidos pela

Emissora em lnvestimentos Permitidos, não sendo a Emissora responsabilizada por

qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os recursos oriundos dos rendimentos

auferidos com tais lnvestimentos Permitidos integrarão o Patrimônio Separado. Sem
prejuízo do acima disposto os recursos constantes do Fundo de Obra, do Fundo de

Reserva e do Fundo de Contingências Trabalhistas também deverão ser aplicados

nos lnvestimentos PeÍmitidos.

3. í 0.5. Uma vez cumpridas integral e cumulativamente todas as Condiçôes

Precedentes para Desembolso e Liberação do Valor da Cessão de forma a permitir a

liberação de recursos à Cedente, nos termos acima dispostos, em caso de mora no

pagamento da importância remanescente do Valor da Cessão à Cedente, o valor em

atraso ficará sujeito à multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) flat, bem

como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro

rata die.

3. í '1. O Contrato de Cessáo está sujeito à condição resolutiva, nos termos dos artigos 127 e

128 do Código Civil Brasileiro, a qual consiste em não cumprimento, por qualquer razâo, das

alíneas (i) a (viii) das Condiçóes Precedentes para Pagamento das Dívidas, em até 90

(noventa) dias contados da assinatura do Contrato de Cessão.

cLÁusuLA QUARTA: suBscRrçÃo E TNTEGRAL|ZAÇÃo Dos cRt

4. í. Os CRI seráo subscritos e integralizados na forma do subitem 4-1.í abaixo. O preço de

integralização de cada um dos CRI (A) será deduzido de eventuais amortizações que
J
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possam vir a ocorrer entre a Data de Emissão dos CRI e a data de sua efetiva

integralização, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio no momento da subscrição, por

conta de variações nas condições de mercado vigentes à época da efetiva colocação, e (B)

corresponderá ao Valor Nominal Unitário dos CRl, acrescido da Atualização Monetária e dos

Juros Remuneratórios, conforme o item 5.1., abaixo, calculados pro rata die, desde a Data

de Primeira lntegralização dos CRI ou da última data de pagamento dos Juros

Remuneratórios, até a data de sua efetiva integralização ("Preço de lntegralização,').

4.1.1. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, na

data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição ("Data de

lntegÍalizeção"), pelo Preço de lntegralização, conforme previsto neste Termo.

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

4.3. Destinacáo dos Recursos. Os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão

utilizados pela Emissora para o pagamento do Valor da Cessão, observadas as Condições

Precedentês para Pagamento das Dívidas e Condições Precedentes para Desembolso e

Liberação do Valor da Cessão, observadas as retençóes previstas no Contrato de Cessão.

cLÁusuLA QUTNTA: CÁLCULO DO SALDO DEVEOOR COM ATUALTZAçÃO

i'ONETÁRIA, JUROS REIIUNERATÓRPS E AÍUIORTIZAÇÃO

5.1. O cálculo do Valor Nominal Unitário dos CRI com atualização monetária será realizado

da seguinte forma:

VNa=VNexC,

onde:

VNa = Valor nominal unitário dos CRI atualizado, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNe = saldo do Valor nominal unitáno dos CRl, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem anedondamento,

C = Fator da variaçáo mensal do IGP-DI, calculado com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Ir*;
c= onde:

Nlr< = yrlor do número índice do IGP-DI, referente ao segundo mês imediatamente

anterior à Data de Aniversário (deÍinida no item 5.1.1 abaixo), conforme o caso ("Mês
I
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'k"'). Assim, na primeira Data de Aniversário, qual seja, 20.O7.2018, o número índice

correspondente será o do mês de Maio de 20í8

Nlk-1 = Valor do número índice do IGP-DI, referente ao mês imediatamente anterior
ao Mês "k";

dcp = 119,."ro de dias corridos entre a Data de Primeira lntegralização dos CRI ou a
Data de Aniversário (conforme definida no itêm 5.'Í.1 abaixo) imediatamente anterior,

conforme o caso, e data de cálculo, sendo "dcp" um número inteiro;

dct = Número de dias corridos contidos entre a última Data de Aniversário e a

próxima Data de Aniversário (conforme definida no item 5. í.1 abaixo), sendo ,,dct,,

um número inteiro.

5.1 .1 . Considera-se data de aniversário o dia 20 de cada mês (,,Data de

Aniversári ), sendo a primeira Data de Aniversário o dia 20 de Julho de 2018

5.2. Cálculo dos Juros Remuneratórios

J, =VNax(ru -t)
onde

J, = Valor unitário dos juros remuneratórios acumulados no período. Valor em

reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

FJ = Fator de Juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

parametrizado conforme definido a seguir:

FatordeJuros =

onde:

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

dcp = 116r"ro de dias corridos entre a Data de Primeira lntegralização dos CRI ou a

Data de Aniversário (conforme deÍinida no item 5.1 .I abaixo) imediatamente anterior,

conforme o caso, e data de cálculo, sendo "dcp" um número inteiro;

dct = Número de dias corridos contidos entre a última Data de Aniversário e a

próxima Data de Aniversário (conforme definida no item 5.1 .1 abaixo), sendo "dct"

um número inteiro.

5.3. Cálculo da amortizaçáo mensal:

AM i= VNa x TA

d-!"

[t,.,P]
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onde

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = conforme definido acima;

TA = Taxa de Amortização, expressa em percentual, 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
juros remuneratórios proporcional ao valor unitário da respectiva amortização será

incorporado ao valor nominal unitário dos CRl.

5.3.2. A Tabela Vigente inicialmente será a constante do Anexo lll deste Termo e
poderá ser alterada pela Emissora para refletir eventuais alterações no fluxo dos

Créditos lmobiliários, sêm a necessidade de autorizaçáo dos investidores 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 forma prevista neste Termo em ate 2 (dois) Dias Uteis

da alteraçáo.

5.3.4. Caso sejam necessárias alterações no fluxo de pagamento em decorrência de

Recompra Compulsória e Recompra Facultativa realizados de acordo com as

condiçóes aqui definidas, náo será necessária a realização de aditamento ao

presente Termo, sendo válida para todos os fins a substituiçáo da tabela de

amortizaçáo disponibilizada e registrada na 83.

5.4. Considerar-se-áo prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer

obrigaçóes referentes aos CRl, até o 1o (primeiro) Dia útil subsequente, se o vencimento

coincidir com dia que náo seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem

pagos.

5.5. Exceto quando de seu vencimento final, os prazos de pagamento de quaisquer

obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados pelo número

de dias necessários para assegurar que, entre o recebimento e disponibilização dos

recursos dos Créditos lmobiliários Lastro pela Emissora e o pagamento de suas obrigaçôes

referentes aos CRl, sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis.

5.5.1 A prorrogaÇáo prevista no item 5.5 acima se justifica em virtude da

necessidade de haver um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o

recebimento dos Créditos lmobiliários Lastro pela Emissora e o pagamento de suas

obrigaçóes referentes aos CRl, por essa razáo nâo haverá qualquer remuneração

dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogaçáo ora mencionada.
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CLÁUSULA SEXTA: DA RECOMPRA COi'PULSÓRIA E RECOMPRA FACULTATIVA

6.1 . A Cedente estará obrigada a rcalizar a recompra compulsória de todos ou qualquer dos

Créditos lmobiliários Lastro ("Recompra Compulsória Total") ou (,,Recompra

Compulsória Parcial), conforme aplicável, na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo,

mediante deliberaçáo pelos titulares dos CRI reunidos em assembleia geral ("Eventos de
Recompra Compulsória'):

a) se em caso de inadimplemento de qualquer dos Locatários, a Cedente, nos

termos da Coobrigaçáo, não honrar e não efetivar o pagamento à Emissora de

tais Créditos lmobiliários Lastro referentes à parcela devida por referido

Locatário no âmbito de seu respectivo Contrato de Locação, no prazo de 5

(cinco) Dias Uteis do respectivo descumprimento;

b) se a Cedente e/ou os Fiadores, conforme o caso, deixar(em) de cumprir
qualquer obrigaçáo pecuniária, prevista no Contrato de Cessão ou em qualquer

outro Documento da Operação não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias úteis

contados do respectivo descumprimento;

c) se a Cedente e/ou os Fiadores, conforme o caso deixar(em) de cumprir qualquer

obrigaçâo náo pecuniária, principal ou acessória, prevista em qualquer

Documênto da Operação, e o referido descumprimento náo for sanado: (a) no

p@zo de até 30 (trinta) dias conidos contados da data em que a obrigaçáo se

tornou devida; ou (b) no prazo de cura específico estipulado para a respectiva

obrigaçáo, conforme o caso;

d) se houver pedido de qualquer plano de liquidação/recuperação judicial ou

extrajudicial em face da Cedente, independentemente de ter sido requerida ou

obtida homologação judicial do referido plano; ou se a Cedente ou qualquer

sociedade que seja controlada, coligada ou sob controle comum, ou controladora

da Cedente ("Afiliadas") ingressar em juizo com requerimento de

liquidaçáo/recuperação judicial, independentemente de deferimento do

processamento da liquidaçáo/recuperação ou de sua concessão pelo juiz

competente; ou, ainda, se a Cedente ou qualquer das Afiliadas tiver sua falência

ou insolvência civil decretada; ou estejam sujeitas a qualquer forma de concurso

de credores;

e) se houver qualquer processo de reestÍuturação societária da Cedente e/ou de
qualquer das Afiliadas, conforme o caso, incluindo, mas náo se limitando a
redução do capital das referidas sociedades, sem a prévia e exprêssa anuência

dos titulares dos CRl, sendo certo que eventual não concordância pelos titulares

de CRI deverá se dar de forma justificada;

{,
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0 se houver inadimplência não senada nos prazos previstos nos respectivos

instrumentos ou se houver vencimento antecipado de quaisquer obrigações

pecuniárias de valor individual ou cumulativo superior a R$2.500.000,00 (dois

milhões e quinhentos mil reais) da Cedente, em quaisquer operações financeiras

fechadas junto a instituições financeiras ou ao mercado de capitais local ou

internacional, observado que a Dívida Desenbahia e a Dívida Atlanta deverão

ser pagas na forma prevista nos Documentos da Operação;

S) se forem prestadas pela Cedente informações ou declarações falsas, imprecisas

ou incompletas nos Documentos da Operação em algum aspecto relevante e

que náo tiverem sido sanadas, quando possível, no prazo de 30 (trinta) dias

corridos contados da data do respectivo descumprimento;

h) se for movida qualquer espécie de ação administrativa ou judicial contra a
Cedente ou qualquer das Afiliadas, que afete direta e inequivocamente qualquer

das Garantias, ou caso qualquer das Garantias se tomem inúteis, inábeis ou

impróprias para garantir as Obrigaçôes Garantidas e, em quaisquer das

hipóteses aqui descritas, os referidos bens e direitos dados em garantia das

Obrigações Garantidas náo tenham sido substituídos ou reforçados, nos termos

dos respectivos instrumentos que constituem as referidas Garantias;

i) se a Cedente e/ou as Afiliadas, conforme o caso, vierem a soírer protesto

legítimo de título em valor individual ou cumulativo superior a R$2.500.000,00

(dois milhões e quinhentos mil reais), dentro do prazo de existência dos Créditos

lmobiliários Lastro, exceto se, no prazo de até 03 (três) Dias Uteis contados da

data do respectivo protesto, tiver sido comprovado que: (i) o protesto foi efetuado

por erro ou má-fé de terceiro e tenha sido tomada medida judicial adequada para

anulação ou sustaçáo de seus efeitos; (ii) o protesto foi cancelado ou; (iii) o valor

do(s) título(s) protestados(s) foi depositado em juízo;

j) se ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos artigos 333 e 1.425 do Código

Civil, ou demais legislaçôes aplicáveis;

k) se ocorrer a alienação, oneração ou qualquer espécie de transferência da
propriedade do lmóvel, sem a prévia e expressa anuência dos titulares dos CRI;

l) se não forem mantidos em dia os pagamentos de quaisquer tributos,

contribuições, condomínios, contribuiçôes associativas, lançadas ou incidentes

sobre o lmóvel, em valor cumulativo superior R$2.500.000,00 (dois milhões e

quinhentos mil reais), exceto se a exigibilidade desses créditos estiver suspensa;

m) se qualquer das Garantias for onerada, gravada, alienada ou oferecida em

garantia a terceiros, sob qualquer forma;
J
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n) se por qualquer motivo qualquer dos Documento da Operação vier a ser
resolvido, rescindido ou resilido;

o) se houver a deterioraçáo ou perecimento, total ou parcial, do lmóvel, desde que

tais garantias não sejam substituídas ou reforçadas satisfatoriamênte, a critério

dos titulares dos CRl, nos prazos estabelecidos nos respectivos instrumentos

que formalizam a constituição das Garantias;

p) se o lmóvel não for mantido em perfeito estado de conservaçáo, segurança e

habitabilidade, ou, após a cessão de créditos, caso sejam realizadas, sem o

prévio e expresso consentimento da Emissora, obras de demoliçáo, alteração ou

acréscimo, que diminuam o valor do lmóvel, considerando como base os valores

constantes no Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel, desde que a referida

diminuiÉo do valor do lmóvel seja comprovada por laudo de avaliação

elaborado junto a empresa de avaliação independente de comprovado renome e

experiência, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel;

q) seja proÍerida qualquer decisáo administrativa ou judicial, e esta não seja

revertida em até 90 (noventa) dias corridos, por qualquer Íazáo, que reconheça

violação de leis de zoneamento, o descumprimento de diretrizes do

planejamento urbano, ou decisôes similares, ainda que não transitadas em
julgado e passíveis de interposição de recurso, em relação ao lmóvel, que gere

um efeito adverso relevante aos Créditos lmobiliários Lastro que provoque uma

efetiva diminuição das receitas do lmóvel e, consequentemente, da capacidade

do pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro. O prazo aqui previsto poderá ser
prorrogado em decorrência de morosidade do judiciário e/ou de órgáo

administrativo;

r) na hipótese de interposição de qualquer ação judicial ou arbitral para fins de

declarar a nulidade ou reduçáo dos Créditos lmobiliários Lastro, exceto se, no
prazo de até '10 (dez) Dias Uteis contados da data da respectiva interposiçáo,

tiver sido comprovado que: i) a interposição Íoi efetuada por eÍro ou má-fé de

terceiro e tenha sido tomada medida judicial ou arbitral adequada para anulação

ou sustaçáo de seus efeitos; ii) o processo foi extinto; ou iii) o valor da causa foi

depositado em juízo;

s) se a Cedente deixar de cumprir qualquer sentença judicial transitada em julgado;

t) se a Cedente alienar quaisquer de seus ativos Íelacionados às atividades e

exploração econômica de shoppings centers que, em conjunto ou isoladamente,

tenham o valor agregado superior a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos

mil reais), sem a prévia e expressa anuência dos titulares dos CRl, observada à
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autorização para alienação do lmóvel Desmembrado (conforme definido no

Contrato de Cessáo);

u) se a Cedente constituir, em garantia de obrigações assumidas por terceiros,

qualquer forma de garantia real ou fidejussória, sem a previa e expressa

anuência dos titulares dos CRI;

v) se ocorrer a imissáo provisória do poder expropriante na posse do lmóvel em
,azào de ação expropriatória;

w) alteração do objeto social da Cedente, conforme disposto em seu contrato social,

que altere substancialmente as atividades atualmente praticadas e

exclusivamente relacionadas, direta ou indiretamente, ao desenvolvimento e

administração de shopping centers;

x) a Cedente não disponibilize para a Emissora cópias dos eventuais novos

Contratos de Locação e quaisquer aditamentos celebrados, na forma e pêzo
prevlstos no Contrato de Cessão Fiduciária;

y) caso, após constltuída a Cessão Fiduciária de Recebíveis, os Recebíveis

venham a ser creditados em conta diversa da Conta do Patrimônio Separado e
não efetivamente transferidos nos termos do referido conlrato;

z) se a Cedente não realizar o Reforço de Garantia, nos termos da Cláusula 4.6 do

Contrato de Cessáo e nos termos das Cláusulas Sétima do Contrato de Cessão

Fiduciária de Recebiveis.

6.1.1- A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Recompra Compulsória deverá ser

notificada à Emissora tanto pela Cedente, pelos titulares dos CRI e por qualquer

terceiro que tenha conhecimento dos fatos.

6. 'l .1 . í . Na ocorrência dos Eventos de Recompra Compulsória, 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 eventual realizaçáo da Recompra

Compulsória. O quórum para a deliberação de realizaçáo de Recompra

Compulsória deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cênto) dos

CRI em Circulação, em primeira convocação, e 50% (cinquenta por cento)

mais um dos CRI em Circulação, em segundâ convocação, conforme os

procedimentos aqui previstos.

6.'1.1 .2. A não instalaçáo em segunda convocação da Assembleia Geral
por falta de quórum, em relação a todas as hipóteses listadas na Cláusula

6.I ., acima. será interpretada pela Emissora como uma opção dos titulares

dos CRI em não determinar a Recompra Compulsória Total ou parcial.
I
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6.1-'Í.3. Não obstante à obrigação prevista na Cláusula 6.1.1., acima,

semestralmente, a Cedênte deverá declarar para a Emissora a não

ocorrência de quaisquer Eventos de Recompra Compulsória, mediante

solicitação da Emissora. Esta declaração poderá ser solicitada pela Emissora,

em periodicidade menor, se assim considerar necessário ou por solicitação

dos titulares dos CRl.

6.1.2. Uma vez que os titulares do CRI tenham deliberado em favor da Recompra

Compulsória e a Cedente não honre e efetive o pagamento nos termos desta

Cláusula, será declarado o vencimento antecipado dos CRl, de forma que as

Garantias deverão ser executadas afim de quitar o montante correspondente ao

Saldo Devedor da Operação.

6.1.3. Em qualquer dos Eventos de Recompra Compulsória, a Emissora continuará

tendo direito ao rêcebimento dos Créditos lmobiliários Lastro que deveriam ter sido

recomprados, enquanto náo paga a totalidade do Saldo Devedor da Operação, no

caso da Recompra Compulsória Total, ou no caso da Recompra Compulsória

Parcial.

6. í .4. A obrigação da Recompra Compulsória e a quitação do Saldo Devedor da

Operação, prevista nas cláusulas acima, configura-se um negócio aleatório, nos

termos dos artigos 458 e seguintes do Código Civil, de modo que a excussão das

Garantias para a quitaçáo do Saldo Dêvedor da Operação, nos termos acima, poderá

ocorrer independentemente do estado em que os Créditos lmobiliários Lastro se

encontrarem, ou mesmo de sua existência, validade, eficácia ou exigibilidade quando

da Recompra Compulsória.

6. Í.5. Fica, desde já, certo e ajustado entre as Partes, que, para todos os fins de

direito, apuração do saldo devedoÍ atualizado a fim de apurar o Saldo Devedor da

Operação será realizado pela Emissora, observado ainda que incidirão os encargos
moratórios e multa indenizatória prevista no Saldo Devedor da Operaçáo.

6.2. Recompra Compulsória Em caso de ocorrência de Evento de Recompra Compulsória

Total, observado o quanto disposto na cláusula 6.1., acima, a Emissora deverá retroceder a
totalidade dos créditos lmobiliários Lastro, no estado em que se encontrarem, à cedente,
que, nessa hipótese, adquirirá compulsoriamente os créditos lmobiliários Lastro, e ficará
obrigada a pagar à Emissora, de forma definitiva, irrevogável e irretratável, o Valor de

Recompra Compulsória (conforme abaixo definido). Os Fiadores obrigam-se, ainda, a

Íealizat o imediato pagamento do valor de Recompra compulsória (conforme abaixo
definido), caso a Cedente não o realize, no prazo previsto na Cláusula 6.3.1., abaixo.

6.3. Valor de Recompra Compulsória Total ou Parcial. A Cedente ficará obrigada a

Valor de Recompra Compulsória,
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correspondente ao saldo devedor dos CRl, incluindo eventuais parcelas de amortização

e/ou juros em atraso, atualizados monetariamente calculados até a data do efetivo
pagamento do Valor de Recompra Compulsória, acrescido, ainda, dos encargos moratórios

previstos neste instrumento, as demais despesas do Patrimônio Separado que estejam em

aberto, na data da Recompra Compulsória, e a incidência de multa, a título de indenização

na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civil, de 2% (dois por cento) sob o valor do saldo

devedor dos CRI ('Valor de Rêcompra Compulsória").

6.3.1 . A Cedente pagará o Valor de Recompra Compulsória no prazo de ate 2 (dois)

Dias Úteis a contar do envio de notificação rcalizada pela Emissora, noticiando-a da

Recompra Compulsória, mediante o envio de recursos para a Conta do patrimônio

Separado.

6.3.2. Após o efetivo pagamento do Valor de Recompra Compulsória, a Cedente se

sub-rogará à Emissora em todos os Créditos lmobiliários Lastro recomprado,

observado, entretanto, que a Cedente desde já concorda e obriga-se a exigir e/ou

demandar os Locatários somente após a liquidação integral dos valores de

recompra.

6.3.3. Fica, desde já, certo e ajustado entre as Partes, que, para todos os fins de

direito, a apuraçáo do saldo devedor atualizado a fim de apurar o Valor de Recompra

será realizado pela Emissora, observado ainda que incidirão os encargos moratórios

e multa indenizatória prevista no Valor de Recompra, observado ainda que incidiráo

os encargos moratórios e multa indenizatória prevista na Cláusula 6.3., acima.

6.4. Recomora Facultativa. Desde que mediante a prévia e expressa notificação enviada à
Cessionária com prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos antes da data na qual a Cedente
pretenda realizar a recompra facultativa, a Cedente poderá exercer seu direito de recompra

integral dos Créditos lmobiliários Lastro, cujo pagamento correspondente acanetará o
resgate antecipado dos CRl, alcançando indistintamente todos os CRI ("Recompra

Facultativa").

6.4.1 . O "Valor de Recompra Facultativa" corresponderá aos seguintes valores:

a. ao valor presente das parcelas vincendas do CRl, descontadas à taxa de 4,5o/o

(quatro inteiros e cinco décimos porcento) ao ano, conforme o cálculo descrito

abaixo:

ffr Parcelnn
dd

IOnde

VAA =
1=L ü + i)eáo
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VÂvA = Valor de Recompra Facultativa, calculado com I casas decimais, sem

arrêdondamento;

N = Número de parcelas de juros e amortizaçáo entre a data de amortização

antecipada e a Data de Vencimento dos CRI;

n = Número de ordem das Parcelas, variando de 1 (um) até N;

Parcelan = valor de cada parcela de juros e amortização compreendida entre a data

de amortização anteclpada e a Data de Vencimento dos CRI;

i = 4,5o/o (quatro inteiros e cinco décimos por cento);

dcn = Número de dias corridos entre a data de amortização antecipada e a data de
vencimento da Parcelan, e

b. quaisquer outros valores devidos pela Emissora conforme este Termo:

6.4.2. Os recursos decorrentes da Recompra Facultativa deverão ser integralmente

utilizados pela Cessionária para o resgate dos CRl, alçando, proporcional e

indistintamente, todos os CRl.

6.4.3. O Valor de Recompra Facultativa será pago pela Cedente e/ou pelos

Fiadores à Cessionária que, por sua vez, repassará estes valores aos titulares dos

CRI em ate 3 (três) Dias Úteis do seu recebimento, deduzidos os valores devidos

quanto às despesas do patrimônio separado dos CRl.

CLÁUSULA sÉTIi,A: oBRIGAçoEs E DECLARAÇÕES DA EÍÚIssoRA

7.1 . A Emissora obriga-se a informar todos os Íatos relevantes acerca da Emissão, bem

como aqueles relativos à própria Emissora, mediante publicação na imprensa, nos jornais

em que costuma publicar seus atos societários, assim como informar tais fatos diretamente

ao Agente Fiduciário por meio de comunicaçáo por escrito no ptazo máximo de OS (cinco)

Dias Úteis de sua ocorrência.

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposiçáo dos

titulares dos cRl e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 25o (vigésimo quinto) dia de cada

mês, ratificando a vinculação dos Créditos lmobiliários Lastro aos CRl.

7 .2.1 . O referido relatório mensal deverá incluir:

i) Data base do relatório;

ii) Dados Gerais:

í . Securitizadora;

I
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2. Emissão;

3. Série;

4. Valor lnicial Nominal por CRI na Data de Emissão dos CRI (R$);

5. Quantidade de CRI;

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

7. Data de Emissão dos CRI;

8. Data de Vencimento dos CRI;

9. Atualização Monetária; e

10. Juros Remuneratórios.

iii) Valor Atuâl por CRI:

iv) Valor Atual da Série:

v) Lastro da Série:

1. Valor total de fluxo recebido pela Emissora nos últimos 30 (trinta)

dias corridos;

2. Yalor alual total dos Créditos lmobiliários Lastro;

3. Valor atual total dos Créditos lmobiliários Lastro em atraso (acima

de noventa dias corridos); e

4. Valor atual total dos créditos dados em Cessão Fiduciária de

Recebíveis.

vi) Garantias

1. Fundo de Reserva;

2. Fundo de Obra

3. Fundo de Liquidez

4. Fundo de Contingências Trabalhistas

7.3. As atividades relacionadas à administraçâo dos Créditos lmobiliários Lastro e dos

Recebíveis seráo exercidas pela Cedente, nos termos, respectivamente, do Contrato de

Cessão e do Contrato de Cessão Fiduciária devendo a Emissora realizar a administração do

Patrimônio Separado.

7.4. A Emissora obriga-se a informar o organograma e enviar todos os dados financeiros e

atos societários necessários à rcalizaçáo do relatório anual, conforme a lnstruçáo CVM no

583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser

devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encenamento do

38
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ptazo para disponibilização do mesmo na CVM. O reÍerido organograma do grupo societário

da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum,

coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social. Os

referidos documentos deveráo ser acompanhados de declaraçáo assinada pelo(s)

direto(es) da Emissora atestando (a) que permanecem válidas as disposiçôes contidas no

Termo de Securitização, (b) acerca da não ocorrência de qualquer das hipóteses de

vencimento antecipado, recompra compulsória e inexistência de descumprimento de

obrigaçóes da Emissora perante os titulares de CRI e o Agente Fiduciário e (c) que não

foram praticados atos em desacordo com o estatuto da Emissora.

7.5. Nos termos do item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM no 4i4, a Emissora

responsabiliza-se pela exatidáo das informaçóes e declaraçóes prestadas ao Agente
Fiduciário e aos titulares dos cRl, ressaltando que analisou diligentemente os documentos

relacionados com os CRl, para verificação de sua legalidade, legitimidade, existência,

exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência

das informaçôes disponibilizadas aos titulares dos cRl 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 Securitização.

7.5.í. A Emissora declara, ainda, com relação a si, que:

i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma

de sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as

leis brasileiras

ii) está devidamente autorizada e obteve todas as aprovaçôes necessárias à

celebraçáo deste Termo e dos demais Documentos da Operaçáo em que seja

parte, para a emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações, tendo

sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários referentes

à Emissora para esse fim;

iii) os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da

Operaçáo em que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para

assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos

mandatos em pleno vigor;

7.5.2. Quanto aos Créditos lmobiliários Lastro:

i) é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários Lastro e a cessão prevista no

respectivo Contrato de Cessão operou-se plena e integralmente;

ii) a custódia da Escritura de Emissão das CCI será realizada pela lnstituição

Custodiante; J
(.,

39



iii)

iv)

v)

vi)

7.5.3

foi contratado escritório especializado e foi realizada diligência jurídica acerca

do objeto da garantia e seus garantidores, conforme relatório emitido pelo

referido escritório contratado, ê que nas condições enunciadas no Contrato de

Cessão, os Créditos lmobiliários Lastro encontram-se livres e desembaraçados

de quaisquer ônus, gravemes ou restÍições de natureza pessoal e/ou real, náo

sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça

ou restrinja o direito da Emissora em celebrar este Termo de Securitização e os

demais Documentos da Operação em que seja parte nas exatas condições

enunciadas no Contrato de Cessão, não tem conhecimento da existência de

procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais, de

qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou

possam vir a afetar os Créditos lmobiliários Lastro ou, ainda que indiretamente,

o presente Termo de Securitização;

observadas as disposi@es do Contrato de Cessão, a Emissora passou a ser

legítima credora dos Locatários;

o Contrato de Cessão consubstancia-se em relação contratual regularmente

constituída, válida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos

e valores indicados no presente Termo de Securitizaçáo e seus anexos; e

a Emissora não oferece, na presente Emissão, garantias ou direito de regresso

contra seu patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação
por parte da Emissora quanto às obrigações dos Locatários e/ou da Cedente.

Quanto à Emissão:

i) esta Emissão, incluindo a aquisiÇão dos Créditos lmobiliários Lastro, é legítima

em todos seus aspectos, observadas as disposiçóes do Contrato de Cessão; e

ii) todos os documentos inerentes a esta operação estáo de acordo com a
legislação aplicável.

7.6. A Emissora compromete-se a notificar em até 5 (cinco) Dias úteis os titulares dos cRl e
o Agente Fiduciário caso quaisquer das declaraçóes prestadas no presente Termo de

Securitização tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

7.7. A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares dos cRl e/ou ao Agente Fiduciário,

conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento da respectiva

solicitação, todas as informações relativas aos Créditos lmobiliários Lastro.

7 .7 .1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda

documentaçáo encaminhada à CVM e aos titulares dos CRl, bem como informações

pertinentes às lnstruçóes cVM n.os 476109 e 414104, suas alterações e aditamentos,

no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados de seu envio.
I
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7 .7 .2. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário, sempre que solicitado,

extratos bancários e outros relatórios emitidos pela(s) instituição(ões) financeira(s)

mantenedora(s) da Conta do Patrimônio Separado.

7.8. As atividades relacionadas à administração dos Créditos lmobiliários Lastro e dos

Recebíveis serão exercidas pela Cedente, nos termos, respectivamente, do Contrato de

Cessão e do Contrato de Cessáo Fiduciária.

7.9. As declaraçóes exigidas do Coordenador Líder pelo item 15 do Anexo lll da lnstrução

CVM no 414 constam do @! a este Termo, o qual é parte integrante e inseparável

deste Termo.

CLÁUSULA OITAVA: GARANTIAS E ORDEIII DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS

8.'í. Estão sendo constituídas as seguintes garantias para a presente Emissão:

a) AlienaÉo Fiduciária do lmóvel;

b) Cessão Fiduciária de Recebíveis, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária;

c) Fiança; e

d) Coobrigação da Cedente.

8.2. Alienacão Fiduciária de lmóvel. Por meio do contrato de AlienaÉo Fiduciária do lmóvel,

o lmóvel foi alienado fiduciariamente pela Cedente em favor da Emissora, em garantia do
cumprimento da totalidade das Obrigações Garantidas.

8.2.1. Na eventualidade do lmóvel não ser vendido nos leilóes dêscritos na Lei n.

9.51411997, a Emissora realizará a dação em pagamento dos CRI com as CCl, em

conjunto com a entrega do lmóvel aos titulares de CRl, sendo que estes arcarão com

todas as despesas necessárias para a referida transição, inclusive o pagamento do

ITBI.

8.3. Cessâo Fiduciária de Recebíveis Por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, foram

cedidos fiduciariamente pela cedente os Recebíveis decorrentes da exploração comercial

das Fraçôes ldeais da cessão Fiduciária, em garantia do cumprimento da totalidade das

Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

8.4. Fianca: os Fiadores constituem-se, nos termos do Código Civil, de forma irrevogável e
inetratável, como fiadores e principais pagadores de todas as Obrigações Garantidas, com

renúncia aos benefícios de ordem e divisão, bem como a outros previstos na legislação em

vigor.
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8.4.1. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessáo, renunciaram aos benefícios

dos artigos 333, parágrafo único,366,368,821, 824,827,829,830,834,83S, 836,

837, 838 e 839 do Código Civil, 'l3Oe 794 do Código de Processo Civil.

8.4.2. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessão, declararam ter se informado

sobre os riscos deconentes da prestação da presente Fiança.

8.4.3. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessão, deverão cumprir todas as

suas obrigações decorrentes desta Fiança, no lugar indicado pela Emissora e

conforme as instruçóes por ele dadas, em moeda corrente nacional, sem qualquer

contestação ou compensação, líquidas de quaisquer taxas, impostos, despesas,

retenções ou responsabilidades presentes ou futuras, e acrescidas dos encargos e

despesas incidentes, no 50 (quinto) dia útil seguinte ao do recebimento de
notificaçáo, enviada pela Emissora, nos termos das cláusulas 4.4.3 e 4.4.4 do

Contrato de Cessáo, informando o valor das Obrigações Garantidas vencidas e não
pagas a ser pago pelos Fiadores. As Obrigações Garantidas serão cumpridas pelos

Fiadores, mesmo que o adimplemênto destas não seja exigível da Cedente em razáo
da existência de procedimentos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
procedimento similar envolvendo a Cedente, conforme o caso.

8.4.4. Nos termos do artigo 296 do Código Civil, os Fiadores responderão pela

solvência em relação ao pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro, oriundos dos

Contratos de Locação, assumindo a qualidade de coobrigados e responsabilizando-

se pelo pagamento integral de toda e qualquer obrigação da Cedente disposta no

Contrato de Cessão e dos Contratos de Locação.

8.4.4.'1. Em Gzâo da Fiança, os Fiadores estarão obrigados em relação à

totalidade dos Créditos lmobiliários Lastro, responsabilizando-se pelo seu

adimplemento integral, bem como por adimplir quaisquer parcelas

inadimplidas dos Créditos lmobiliários Lastro, independentêmente da
promoçáo de qualquer medida, judicial ou extrajudicial, para cobrança dos
Créditos lmobiliários Lastro e/ou da execução de outras garantias

eventualmente prestadas no âmbito dos Documentos da Operação,

respondendo em relaçáo ao pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro, no

prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da notificação,

enviada pela Emissora, nesse sentido.

8.4.5. Os Fiadores, nos termos do Contrato de Cessão, poderão ser demandados até
o cumprimento válido e eficaz da totalidade das Obrigaçôes Garantidas quantas

vezes necessário.

8.4.6. A Fiança, nos termos do Contrato de Cessão, extinguir-se-á automaticamente

com o total e final adimplemento válido e eficaz de todas as Obrigações Garantidas.
J
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8.5. Coobrioacão. Nos termos do artigo 296 do Código Civil, a Cedente responderá pela

solvência em relação aos pagamentos dos Creditos lmobiliários Lastro, oriundos dos

respectivos Contratos de Locação, assumindo a qualidade de coobrigada e

responsabilizando-se pelo pagamento integral de toda e qualquer obrigação dos Locatários

disposta nos Contratos de Locação, de acordo com o ora previsto no Contrato de Cessáo.

8.6. Reforco de Garantia. A Cedente será obrigada a manter a Razão Mínima Mensal,

conforme descrita na Cláusula abaixo, e verificado mensalmente, em cada Data de

Verificaçáo, pela Emissora, durante a vigência do prazo da operação.

8.6.2 No dia 20 (vinte), ou o dia útil subsequente, de cada mês ("Data de

Verificação"), a Emissora verificará o cálculo da Razâo Mínima Mensal, sem

prejuízo do envio pela Cedente de quaisquer informações que lhes sejam
justificadamente solicitadas pela Emissora, no prazo de até 2 (dois) Dias Uteis

contados da respectiva solicitação, que deverá ocorrer por escrito.

8.6.3 Entende-se por "Razão Mínima liensal'o quociente, minimo, de 133% (cento

e trinta e três por cento) da soma dos créditos imobiliários apurados na Conta do
Patrimônio Separado compreendidos entre o dia 20 do mês anterior e o dia 1g do

mês da Data de VeriÍicação, deduzidos os valores retidos para fins de constituição

do Fundo de Obra, do Fundo de Reserva e do Fundo de Contingências Trabalhistas,

divididos pela parcela mensal de amortização e/ou de Juros RemuneratóÍios do mês

da Data de Verificação.

8.6.4 A Emissora, quando aplicável, obriga-sê a disponibilizar à Cedente: (i) memória

de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção da Razão

Mínima Mensal; (ii) demonstrativo de pagamentos dos Recebíveis no período de
reÍerência do cálculo; e (iii) quaisquer outras informaçóes eventualmente solicitadas
pela Cedente, no prazo referido na Cláusula acima.

8.6.5 Em caso de não cumprimento da Razão de Garantia, em até 05 (cinco) Dias

Uteis da Data de Verificação a Cedente deverá reforçar, com recursos próprios a

serem depositados na Conta do Patrimônio Separado, na proporção necessária para

tanto, a Razão de Garantia para que esta esteja de acordo com a .azâo prevista na

Cláusula 8.6.3 acima ("Reforço"). Adicionalmente, observada a possibilidade de
reforço acima prevista, caso em 3 (úês) Datas de Verificação consecutivas durante a

vigência deste instrumento ou em 3 (três) Datas de Verificaçáo alternadas ao longo

de um período de 12 (doze) meses anteriores a referida Data de Verificação, a
Razão Mínima Mensal náo seja atingida e náo tenha ocorrido o respeclivo Reforço
para tanto, a Emissora solicitará, por escrito, à Cedente para que este realize, sob
pena de inconer em Evento de Recompra Compulsória (conforme deÍinido no

Contrato de Cessáo), no prazo de até 10 (dez) Dias úteis da solicitaçáo apresentar,

a complementaçáo dos Recebíveis para que seja atingido o referido percentual da
t
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Razão Mínima Mensal ('Reforço dos Recebíveis").

8.6.6 O Reforço dos Recebíveis deverá encontrar-se perfeitamente formalizado
(incluindo a obtenção de todos e quaisquer registros, averbaçôes e autorizações
que sejam necessários para assegurar a existência, validade e eficácia, inclusive
perante terceiros), por meio da celebração de aditamento ao Contrato de Cessão

Fiduciária e, por conseguinte, a Razão Mínima Mensal deverá encontrar-se

reenquadrada de acordo com o previsto no presente Contrato, no prazo máximo de

60 (sessenta) dias contados da data em que ocorrer a notificação, à Emissora, da

ocorrência do respêctivo desenquadramento.

8.6.7 O Reforço de Recebíveis pode ser realizado pela Cedente e/ou outra empresa

do seu grupo econômico ("Novos Garantidores") venha a outorgar alguma garantia

para fins de cumprimento da obrigação de Reforço dos Recebíveis, devendo o

mesmo ocorrer por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios que perfaçam

valor nominal suficiente para o reenquadramento da Razão Mínima Mensal e
preencher, de forma cumulativa e integral, os seguintes critérios de elegibilidade
("Critérios de Elegibilidade de Recebíveis"):

a) os novos créditos deverão ser representados por contratos de locaçâo

válidos e eficazes, cujas cópias (e seus eventuais aditamentos), bem

como do comprovante de recebimento de aluguel dos últimos ,12 (doze)

meses seráo encaminhados à Emissora

b) possuir, no máximo, í (uma) parcela de aluguel com atraso acima de 30
(trinta) dias, nas parcelas de aluguel dos últimos 12 (doze) meses;

c) novos créditos sejam de natureza semelhante aos Recebívêis cedidos;

d) os novos contratos de locação apresentados para fins de Reforço dos

Recebíveis deverão ser objeto de processo de due diligence jurídica e
financeira, em termos similares aos realizados para os Recebíveis, a ser

realizada por empresa de auditoria contratada pela Cedentê, às suas

expensas, cuja conclusão seja satisfatória à Emissora, nos termos da

Cláusula 8.6.8 abaixo.;

e) haja correspondência entre as épocas de seus vencimentos e as datas

de vencimento das Obrigaçóes Garantidas;

f; não serem os devedores dos novos direitos creditórios direta ou

indiretamente ligados à Cedente e/ou à outra empresa do seu grupo

econômico e não se encontrem sob regime de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, insolvência civil ou em situaçáo creditícia

desfavorável caracierizada por impontualidade no cumprimento de
quaisquer obrigaçóes, devendo satisfazer, ainda, outros rêquisitos de

crédito que razoavelmente venham a ser estipulados pela Emissora; e

g) o imóvel objeto dos novos contratos seja o mesmo dos presentes <0.
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Recebíveis.

8.6.8 A Emissora terá 5 (cinco) Dias Úteis a partir do recebimento da due diligence
jurídica fornecida pela empresa contratada Cedente para verificar se os Critérios de

Elegibilidade de Recebíveis foram atendidos. As partes (incluindo quaisquer Novos

Garantidores, se aplicável) celebraráo, em até 10 (dez) dias corridos, aditamento ao
presente instrumento refletindo os termos do Reforço dos Recebíveis ou da sua

substituiçáo, conforme o caso, o qual deverá observar substancialmente os termos da

minuta constante do Anexo lV do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis. Caso a

Emissora verifique, que as novas garantias náo preenchem os Critérios de Elegibilidade

de Recebíveis, a Cedente ou os Novos Garantidores, conforme aplicável, deverão

providenciar o Reforço dos Recebíveis, observados os prazos acimas, quais sejam

análise pela Emissora em até 5 (cinco) Dias úteis e celebração do aditamento ao
presente instrumento para refletir os termos do Reforço dos Recebíveis ou da sua

substituição em ate (í0) dias corridos.

8.6.9 Exclusivamente no tocante ao lmóvel, a Cedente, ao longo da existência e

exigibilidade das Obrigações Garantidas, náo poderá constituir novas garantias e/ou ônus

sobre os direitos creditórios oriundos dos Contratos de Locação que náo aqueles

atualmente vigentes.

8.6.10 Os eventuais recursos que sobejarem após os pagamentos das Obrigações

Garantidas deveráo ser restituídos à Cedente ("Valor Excedente") no pÍazo de alé 2
(dois) Dias Úteis contados da data do pagamento. Essa restituiçáo desde que sejam

verificados recursos disponíveis excedentes na Conta do Patrimônio Separado, será

realizada, mensal e sucessivamente. Fica estabelecido que quaisquer recursos

creditados na Conta do Patrimônio Separado, referentes ao Valor Excedente pertencerão

à Cedente. O Valor Excedente somente poderá ser utilizado para o pagamento dos CRI

no caso de inadimplência da Cedente, dos Locatários e/ou dos Fiadores no âmbito das

Obrigações Garantidas.

8.7. Fundo de Obra. A Emissora constituirá um fundo de obra, na Conta do patrimônio

Separado, por meio da retenção de parte do Valor da Cessão em montante equivalente a

R$9.250.000,00 (nove milhões e duzentos e cinquenta mil reais) ("Fundo de Obra"). Os

recursos disponíveis no Fundo de Obra serão liberados à Cedente da seguinte forma, a
saber:

a) de acordo com o andamento da obra, nos termos e condiçóes prêvistos nas

Cláusulas 8.6.1 . e seguintes; e

b) mediante a apresentação pela Cedente de orçamentos e faturas à Cessionária,

de forma conjunta ou individual, incluindo, mas náo se limitando, aos orçamentos

previstos no Contrato de Cessáo, para aquisição de insumos necessários às

obras do Empreendimento, limitado ao valor agregado máximo de Rg
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2.107.351,89 (dois milhóes, cento e sete mll, trezentos e cinquenta e um reais e
oitenta e nove centavos), a serem pagas diretamente pela Cessionária, por conta

e ordem da Cedente, com os recursos disponíveis no Fundo de Obra, no prazo

de até 05 (cinco) Dias Uteis da respectiva apresentaçáo dos orçamentos e
Íaturas pela Cedente, nos termo do Contrato de Cessão.

8.7 .1. O Agente de Medição (conforme definido no Contrato de Cessão) realizará

vistorias nas obras do Emprêendimento e elaborará relatório mensal, todo dia 20
(vinte) ou o dia útil subsequente, a partir de agosto de 2018 a respeito da evolução

das obras deste, tomando-se como base o cronograma Íísico-financeiro atual das

obras de construção do Empreendimento e o cronograma financeiro estimado

constante do Contrato de Cessão.

8.7.2. As medições e o acompanhamento dos percentuais de construçáo do

Empreendimento serão realizados, às expensas dos recursos disponíveis no Fundo

de Reserva e/ou na Conta do Patrimônio Separado, pelo Agente de Mediçáo, que

será responsável por elaborar os relatórios de obras, e encaminha-los à Emissora,

como condiÉo para a liberação progressiva dos recursos objeto do Fundo de Obra.

O relatório de obras deverá conter as informações relativas ao andamento das obras

do Empreendimento, bem como um comparativo de evolução entre o previsto no

cronograma físico-financeiro e o efetivamente executado, devendo, ainda, apontar

expressamente eventual atraso do cronograma, tudo nos moldes previstos no

ContÍato de Cessão.

8.7.3. Os recursos seráo liberados à Cedente no prazo de até 5 (cinco) Dias úteis
contados do recebimento, pela Emissora, de cada relatório de obras, na proporção

da evoluçáo da obra no Empreendimento.

8.7 .4. O cronograma físico-financeiro poderá ser ajustado, desde que em comum

acordo entre a Cedente e a Emissora, sendo certo que o valor efetivamente liberado

em um determinado mês e não utilizado para a evolução da obra do

Empreendimento será deduzido da parcela subsequente a ser liberada.

8.7.5. Os recursos do Fundo de Obra estarão abrangidos pela instituição do regime

fiduciário do Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela Emissora

nos lnvestimentos Permitidos. Os resultados decorrentes desse investimento

integrarão automaticamente o Fundo de Obra.

8.7.6. Em caso de mora na liberação dos respectivos recursos retidos no Fundo de

Obra, o valor em atraso ficará sujeito à multa moratória à taxa efetiva de 2o/o (dois
por cento) flat, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao

mês, calculados pro rata die.
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8.8. Fundo de Reserva. A Emissora constituirá um fundo de reserva, na Conte do Patrimônio

Separado, por mêio da retenção de parte do Valor da Cessão em montante equivalente a

R$ 292.489,67 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e
sessenta e sete centavos) ("Limite iiínimo do Fundo de Reserva"). Os recursos desse

fundo serão utilizados para (i) eventual necessidade de recursos para pagamento dos CRI;

(ii) o pagamento de todos e quaisquer custos relacionados à eventual execução ou

excussão de uma ou mais Garantias da operação, incluindo, mas não apenas, custas

extrajudiciais e/ou judiciais, despesas com cartórios e registros de imóveis, emolumentos e
demais taxas, honorários advocatícios e quaisquer outras despesas incorridas em

decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando a execuçáo

e/ou excussão, conforme o caso; e (iii) para fazer frente aos pagamentos das Despesas

recorrentes e extraordinárias, bem como para o pagamento do Agente de Mediçáo, nos

termos da cláusula 8.6.2 acima ("Fundo de Reserva").

8.8.'1. Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva venham

a ser inferiores ao Limite Mínimo do Fundo de Reserva, os créditos da Cessáo

Fiduciária depositados na Conta do Patrimônio Separado serão utilizados para a

recomposição do Fundo de Reserva até que o Limite Mínimo do Fundo de Reserva

seja reestabelecido, observado a ordem de prioridade de pagamentos estabelecida

neste Termo de Securitização.

8.8.2. Em até 3 (três) Dias Úteis após o pagamento da última parcela de

remuneração e amortização dos CRI e cumpridas integralmente as Obrigações

Garantidas, nos termos dos Documentos da Operação, a Cessionária deverá

transferir eventual saldo remanescente do Fundo de Reserva para à Cedente.

8.8.3. Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do

regime fiduciário do Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela

Emissora nos lnvestimentos Permitidos. Os resultados decorrentes desse

investimento integrarão automaticamente o Fundo de Reserva.

8.9. Fundo de Contin oências Trabalhistes A Emissora constituirá um fundo de
contingências trabalhistas, previstos no Anexo X do Contrato de Cessão, na Conta do

Patrimônio Separado, por meio da retenção de parte do Valor da Cessão em montante

equivalente a R$ 1.960.712,00 (um milhão, novecentos e sessenta mil, setecentos e doze

reais). Os recursos desse fundo serão utilizados para eventual necessidade de pagamento

dos acordos trabalhistas celebrados pela Cedente e/ou por seus sócios, e demais relaçôes

trabalhistas em face da Cedente que de alguma forma possam desafiar a constituição das

Garantias e/ou à Operação, conforme listados no Contrato de Cessão ('Fundo de

Contingências Trabalhistas").
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8.9.1 . A Cedente autorizou a Emissora a utilizar os recursos do Fundo de

Contingências Trabalhistas para realizar diretamente o pagamento seja das parcelas

dos acordos trabalhistas referidos no Contrato de Cessão e/ou de novos acordos

trabalhistas reelizados no âmbito das reclamações trabalhistas referidas no Contrato

de Cessão, em suas respectivas datas de vencimento, nos prazos estabelecidos nos

referidos acordos, seja das reclamaçôes Íabalhistas referidas no Contrato de
Cessão, em todas as hipóteses por conta e ordem da Cedente.

8.9.2. Caso a Cedente realize diretamente o pagamento de determinada parcela de

um acordo trabalhista, deverá encaminhar à Emissora o comprovante de pagamento

da referida parcela com ate 2 (dois) Dias Úteis de antecedência em relação à data de

vencimento da parcela. Nessa hipótese, uma vez recebida a confirmação de que a

parcela do acordo trabalhista foi devidamente paga e a obrigação cumprida, a

Cessionária Íará a liberação à Cedente de recursos do Fundo de Contingências

Trabalhistas em montante corÍespondente à respectiva obrigação paga, sendo certo

que essa liberação deverá ocorrer em até 2 (dois) Dias úteis contados do
recebimento da confirmação aqui mencionada.

8.9.3. Adicionalmente ao previsto na Cláusula 8.8.2., acima, caso a Cedente e/ou a
Emissora realize diretamente o pagamento de determinada reclamação trabalhista
referida do Contrato de Cessáo, de forma suficiente e hábil a eíingui-la de pleno

direito, a Cessionária fará a liberação à Cedente de recursos do Fundo de

Contingências Trabalhistas em montante correspondente ao valor provisionado para

à respectiva obrigação paga, na hipótese do valor provisionado seja maior do que o
valor efetivamente pago, sendo certo que essa liberação deverá ocorrer em até 2

(dois) Dias Úteis contados da efetiva baixa da respectiva reclamação trabalhista.

8.9.4. Em até 3 (três) Dias Úteis após o pagamento da última parcela de

remuneração e amortização dos CRI e cumpridas integralmente as obrigaçôes dos

referidos CRI e despesas do Patrimônio Separado, a Emissora deverá transferir
eventual saldo remanescente do Fundo de Contingências Trabalhistas à Cedente.

8.9.5. Os recursos do Fundo de Contingências Trabalhistas estarão abrangidos pela

instituição do regime fiduciário dos CRI e integrarão o Patrimônio Separado, sendo

certo que seráo aplicados pela Emissora nos lnvestimentos permitidos. Os

resultados decorrentes desse investimento integraráo automaticamente o Fundo de

Contingências Trabalhistas.

8.10 Os valores recebidos em razáo do pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro e/ou

das Garantias, conforme o caso, deveráo ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de

Prioridade de Pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos

disponíveis após o cumprimento do item anterior: J
(-
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a) despesas do Patrimônio Separado;

b) Remuneração em atraso dos CRI;

c) Remuneraçáo dos CRI no mês corrente;

d) amortizaçáo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRl, de acordo com a

tabela de amortização dos CRI constante do Anexo lll a este Termo, e encargos

moratórios eventualmente incorridos; e

e) recomposiçáo do Fundo de Reserva.

8.1'í. De acordo com o art. 49, §3o, da Lei no 11.'í01/05, a Alienação Fiduciária de lmóvel e a

Cessão Fiduciária de Recebíveis náo se submetem aos efeitos da recuperação judicial,

observado o disposto no art. 76 da Medida Provisória no 2. í 58-35, de 24 de agosto de 2OO í ,

ainda em vigor.

CLÁUSULA NoNA: REGIIIIE FIDUCÉRIo E ADttiINISTRAçÃo Do PATmMÔNIo
SEPARADO

9. í . Na forma do artigo 90 da Lei no 9.5'l4lg7 , a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os

Créditos lmobiliários Lastro, representados pelas CCl, sobre as Garantias e sobre a Conta

do Patrimônio Separado.

9.2. Os Créditos lmobiliários Lastro, representados pelas CCl, as Garantias, sob Regime

Fiduciário, e a Conta do Patrimônio Separado, permanecerão separados 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 9.514197, os créditos lmobiliários Lastro, as Garantias,

incluindo a Conta do Patrimônio Separado, estáo isentos de qualquer ação ou execução
pelos credores da Emissora, náo se prestando à constituição de garantias ou à execução
por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto, eventual

entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.o 2.158-3512001 .

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de
pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos acessórios.

9.4-1. Para fins do disposto nos itens 9 e '12 do Anexo lll à lnstrução CyM n.o 414104, a

Emissora declara que:

i) a custódia da via original da Escritura de Emissão será realizada pela

lnstituição Custodiante;

/
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ii) a arrecadaçáo, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários Lastro são

atividades que serão realizadas pela Cedente, cabendo a Emissora na

qualidade de administradora do Patrimônio Separado (i) o controle da evolução
do saldo devedor dos Créditos lmobiliários Lastro; (ii) a apuração e informação

ao Agente Fiduciário dos valores devidos pelos Locatários; (iii) o controle e a
guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e

iii) a emissão, quando cumpridas as condiçôes estabelecidas, mediante

acompanhamento do Agente Fiduciário, dos respectivos termos de liberaÉo de
garantias.

9.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do patrimônio separado
em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou

administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

9.6. A Emissora fará jus ao recebimento mensal da taxa de administraÇão, no valor de

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizada

anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituÍ-lo, calculadas pro rata die,

se necessário. A remuneraçáo acima pÍevista continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos cRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência

não sanada, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses

de atuação da Emissora.

9.7. Todos os tributos e/ou contribuições que incidam sobre os pagamentos da remuneração

da Emissora descrita na cláusula 9.6, acima, serão suportados pelo patrimônio separado,
inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos sobre tais pagamentos, que

deverão ser ajustados para que Emissora receba o valor devido livre que quaisquer tributos

incidentes na fonte (gross-up). A taxa de administração deverá ser paga a partir do 10

(primeiro) Dia Útil subsequente à integralizaçáo dos GRI e, a parür de então, mensalmente

na Data de Verificação, até o resgate total dos CRl. Em caso de atraso no pagamento da

taxa de administração, incidirão sobre o valor do débito coneÉo monetária pelo lGp-M,
multa de 2o/o (dois por cento), bem como juros moratórios de 1olo (um por cento) ao mês,

calculado pro rata temporis.

CLÁUSULA DÉCIMA: AGENTE FIDUcÉRIo

10.1 . A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua
nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo_lhe

devida uma remuneraçáo nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2. Atuando como representante dos titulares dos cRl, o Agente Fiduciário declara que:

c-
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a) aceita a funçâo para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e

atribuiçóes previstas na legislação específica e neste Termo, bem como aceita

integralmente o presente Termo de Securitizaçáo, em todas as suas cláusulas e
condições;

b) está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;

c) a celebraçáo deste Termo e o cumprimento de suas obrigaçóes aqui previstas

não infringem qualquer obrigaçáo anteriormente assumida pelo Agente
Fiduciário;

d) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissáo, para

veriÍicaçáo de sua legalidade e ausência de vícios da operação, além da

veracidade, consistência, coÍreção e suficiência das informaçóes, conforme

disponibilizadas pela Emissora no Termo de Securitização.;

e) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66,

da Lei no 6.404fr6 e artigos 40 e seguintes da lnstruçáo CVM no 583 para

exercer a função que lhe é conferida;

f) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no

artigo 6 da lnstrução CVM no 583; e

S) atua em demais emissões da Emissora, conforme Anexo Vll.

10.3. lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os

titulares dos CRI;

b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRl, empregando no exercício

da funçáo o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma

empregar na administração de seus próprios bens;

c) renunciar à funçáo, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou

de qualquer outra modalidade de inaptidão e Íealizar a imediata convocação da

assembleia para deliberar sobre sua substituição;

d) conservar em boa guarda toda a documentaçáo relativa ao exercício de suas
funções;

e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações

relativas às Garantias, e a consistência das demais informações contidas neste

Termo de Securitizaçáo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as

omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
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f) diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização e seus

eventuais aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, neste caso,

registrado na lnstituição Custodiante, adotando, no caso da omissáo da

Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei.

S) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os

titulares dos CRl, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissóes de que

tenha conhecimento;

h) manter atualizada a relação de titulares dos CRI e seus endereços, inclusive

mediantes gestão junto à Emissora;

i) acompanhar a atuaçáo da Emissora na administração do Patrimônio Separado

por meio das informações divulgadas pela Emissora;

j) opinar sobre a suficiência das informaçôes prestadas nas propostas de

modificação das condições doa CRI;

k) veriÍicar a regularidade da constituiÇão das Garantias, bem como o valor dos

bêns dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade nos termos das disposiçóes estabelecidas neste Termo de

Securitização;

l) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, maniÍestando

sua opiniáo a respeito do assunto de forma justificada;

m) intimar a Cedente a reforçar as Garantias, na hipótese de sua deterioração ou

depreciaçáo;

n) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda pública,

cartórios de protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública,

da localidade onde se situe o bem dado em garantia ou o domicílio ou a sede da

Emissora ou da Cedente, conÍorme o caso;

o) solicitar, quando considerar necessário, auditoria elterna da Emissora ou do

Patrimônio Separado;

p) disponibilizar diariamente o preço unitário dos CRl, disponibilizando-o aos

titulares dos CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de

atendimento e/ou de seu website:

q) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após

satisfeitos os créditos dos titulares e a comprovaçáo de quitação dos CRI em

circulaçáo à época da extinção do Regime Fiduciário;
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r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de titulares de CRl, conforme

prevista no Termo de Securitização, respeitadas as regras relacionadas às

assembleias gêrais constantes da Lêi no 6.404/76;

s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar

informações que lhe forem solicitadas;

t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização,

especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

u) comunicar aos titulares do CRl, em até 7 (sete) Dias úteis contados da sua

ciência, qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras

assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas as

Garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos

titulares do CRI e que estabelecem condiçóes que não 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) deverá divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4
(quatro) meses após o fim do exercício social da Emissora, relatório anual

descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos a

presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo abaixo:

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de

informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissôes de

que tenha conhecimento;

(ii) alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos

relevantes para os titulares dos CRI;

(iiD comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura

de capital da Emissora relacionados a cláusulas contratuais

destinadas a proteger o interesse dos titulares do CRI e que

estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emissora;

(iv) quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação e saldo

cancelado no período;

(v) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros

dos CRI realizados no periodo;

(vi) constituição e aplicaçôes do fundo de amortizaÇão ou de outros tipos

fundos, quando houver;
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(vii) destinaçáo dos recursos captados por meio da Emissão, conforme

informaçóes prestadas pela Emissora;

(viii) relação dos bens e valores entregues à sua administraçáo, quando

houver;

(ix) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora ou

Cedente, neste Termo

(x) manutençáo da suficiência e exequibilidade das Garantias;

(xi) existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou
privadas, feitas pela Emissora, 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 emissôes:

1 . denominação da companhia ofertante;

2. valor da emissão;

3. quantidade de valores mobiliários emitidos;

4. espécie e garantias envolvidas;

5. prazo de vencimento e taxa de juros; e

6. inadimplemento no período.

(xii) declaraçáo sobre a não existência de situação de conflito de interesses que

impeça o agente Íiduciário a continuar a exercer a funçáo.

10.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente
Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo 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 remuneraçáo, parcelas anuais no valor de R$9.0OO,OO (nove mil reais), sendo
devida no 50 (quinto) Dia Útil e 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 o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo
atividades inerentes a sua função em relação à Emissão.

10.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneraçôes
previstas no item

'10.4. acima, estará sujeita à multa moratória de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do

débito, bem como a juros moratórios de í o/o (um por cento) ao mês, Íicando o valor
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do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGPM, o qual incidirá desde a data de

mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

10.4.3. As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas, anualmente,
pela variação positiva acumulada do IGPM, ou ainda na impossibilidade de

atualização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro

pagamento, até as datas de pagamento seguintês, calculadas pro rata die, se

necêssário.

í0.4.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre

a prestação desses serviços, tais como ISS (lmposto Sobre Serviços de eualquer
Natureza), CSLL (Contribuiçâo Social Sobre o Lucro Líquido), plS (Contribuição ao

Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros

impostos que venham a incidir sobre a remuneraçáo do Agente Fiduciário nas

alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

'10.4.5. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante

depósito na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o

comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento.

1 0.4.6. A remuneração referida no item 10.4 acima, náo inclui as despesas

mencionadas na Cláusula Décima Terceira abaixo.

'10.4.7. A remuneraçáo prevista no item '10.4 supra não inclui as despesas incorridas

na vigência da prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao

exercício da funçáo do Agente Fiduciário, exemplificativamente, as publicaçóes em
geral, como edital de convocaçáo 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, extraçáo de

certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentaçáo de seus

agentes, contrataçáo de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizaçáo, entre

outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, despesas com conference call e

contatos telefônicos, bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos

termos de quitação e acompanhamento das Garantias, as quais serão cobertas pelo

Patrimônio Separado, ou, na sua insuficiência, pelos lnvestidores, mediante

pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes,

ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que

possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade de

administradora do Patrimônio Separado, e, na insuficiência do Patrimônio Separado,

pelos lnvestidores, observando-se, neste último caso, a Emissora será comunicada

sobre tais despesas, sempre que possível, previamente e por escrito, sendo o prazo
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de 05 (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 incorrer para resguardar os interesses dos

titulares dos CRI deverão ser previamente 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 açóes propostas pelo Agente Fiduciário,

enquanto representante da comunhão dos titulares dos CRl. As eventuais despesas,

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão

igualmente suportadas pelos titulares dos CRl, bem como a remuneração do Agente

Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao

pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente

Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura do risco de

sucumbência.

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia,

intervenção, ou liquidação extrajudicial do Agente Fiduciário, devendo ser realizada, no

prazo de 30 (trinta) dias, contado da oconência de qualquer desses eventos, assembleia

geral dos titulares dos CRl, para que seja eleito o novo agente Íiduciário.

í 0.6. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada

pelo Agente Fiduciário a ser substituido, podendo também ser convocada por titulares dos

valores mobiliários que representem 10o/o (dez por cento), no mínimo, dos CRI em

Circulação.

10.6.1. Se a convocação da assembleia não ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do

final do prazo referido na cláusula '10.5, acima, cabe à Securitizadora a imediata

convocação. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da

assembleia para a escolha de novo agente flduciário ou nomear substituto provisório.

10.7. O agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item 1 0.6. acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislaçáo aplicável

e deste Termo.

10.8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de

aditamento ao presente Termo. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à
CVM, no prazo de ate 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento ao Termo.

í 0.8.1 . Juntamente com a comunicação do item í 0.8, acima, devem ser

encaminhadas à CVM a declaraçáo e demais informaçôes exigidas na lnstrução

CVM n'583.
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í0.9. os titulares dos cRl poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por

meio de voto da maioria absoluta destes

10.10. Os atos ou manifestaçóes por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigaçôes para

com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigaçôes

assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado
pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRl.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIÍIíEIRA: LIQUIDAÇÃo Do PATRMÔNIo sEPARADo

í I .1 . caso seja verificada a insolvência da Emissora com relaçáo às obrigações da prêsente

Emissão, o Agente Fiduciário, deverá realizar imediata e transitoriamente a administração

do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários Lastro e pelas Garantias, ou

promover a liquidação do Patrimônio separado na hipótese em que a assembleia geral dos

titulares dos CRI venha a deliberar sobre 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 geral dos titulares dos cRl, na

forma estabelecida na Cláusula Décima Segunda abaixo, e na Lei n.o 9.514t97.

'l 1.3. A assembleia geral dos titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidaçâo do
Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por uma nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de
sua viabilidade econômico-financeira.

11.4. Além da hipótese de insolvência da Emissora com relação às obrigações da presente

Emissáo, a critério da Assembleia Geral dos titulares dos cRl, a ocorrência de qualquer um

dos eventos abaixo poderá ensejar liquidação ou não conforme itens I 1 ..1 a I I .3 acima.

a) pedido de recuperaçáo judicial, extrajudicial ou decretação de falência da

Emissora, não elidido no prazo legal, liquidação, extinção ou dissolução da
Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não
justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio

Separado poderá oconer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por

mais de 30 (trinta) dias úteis, contados do inadimplemento; ou

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigaçôes
pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não
justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio

Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por
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mâis de 20 (vinte) dias, contados da data da oconência do referido

inâdimplemento.

11.4.1. A oconência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser
prontamente comunicada ao Agente Fiduciário pela Emissora em I (um) Diâ útil.

11.5- A insuficiência dos bens do Patrimônio separado não dará causa à declaração de sua
quebra. No entanto, a Emissora convocará Assembleia Geral para deliberar sobre a forma
de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação e

remuneração do liquidante.

11.6. Os pagamentos dos Créditos lmobiliários Lastro ou outros necessários à viabilização

da amortização e/ou juros remuneratórios dos lnvestidorês, sob regime fiduciário em
Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo, não contam com nenhuma espécie de
garantia nem coobrigaÉo da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da securitizadora

está limitada ao Patrimônio 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 de náo pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro e não satisfação

de recursos na excussão das Garantias, e, se for o caso, após deliberação da

Assembleia Geral convocada nos termos da lei, com antecedência mínima de 20
(vinte) dias em primeira convocaçáo e I (oito) diâs em segunda convocação,

mediante transferência das CCI e dos demais bens e direitos Integrantes do

Patrimônio Separado aos Titulares dos CRl. Neste caso, as CCI e demais bens e

direitos integrantes do Patrimônio Separado serão transferidos imediatamente,

em dação em pagamento, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da

Securitizadora sob os CRl, aos Titulares dos CRl.

1 '1 .7. 1. Quando o Patrimônio Separado for liquidado, ficará extinto o Regime
Fiduciário aqui instituído. o Agente Fiduciário deverá fornecer à securitizadora, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a partir da extinção do Regime Fiduciário e satisfação

dos beneficiários do Patrimônio separado a que estão submetidas as ccl, declaraçáo

de encerramento da operação, que servirá para baixa junto a instituiçáo financeira

custodiante das CCl, das averbações que tenham instituído o Regime Fiduciário, se
for o caso. Tal ato importará, no caso de extinção do Patrimônio Separado nos termos

da alínea "a" da Cláusula 11.7., acima. Na hipótese de extinção do patrimônio

Separado nos termos da alínea "b" da Cláusula 11.7., acima, os Titulares dos CRI

receberão os créditos lmobiliários Lastro oriundos das ccl e do patrimônio separado
em dação em pagamento pela dívida resultante dos CRl, obrigando-sê os Titulares
dos CRl, conforme o caso, a restituir prontamente à Cedente eventuais créditos que
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sobejarem a totalidade dos valores devidos aos Titulares dos CRl, cujo montante já

deverá estar acrescido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas pela

Emissora, pelo Agente Fiduciário ou terceiro ou pelos Titulares do CRI com relaçáo à
cobrança dos referidos Créditos lmobiliários Lastro derivados das CCI e dos demais

Documentos da Operação.

11.7.2. Caso o pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro náo ocorrerem nos prazos

previstos nos Contratos de Locação e as Garantias após sua execução não sejam

suficientes para quitaçáo, os bens, direitos e garantias pertencentes ao patrimônio

Separado, serão entregues, em favor dos Titulares dos CRl, observado que, para fins

de liquidação do patrimônio separado, a cada CRI será dada a parcela dos bens e
direitos integrantes do patrimônio separado dos CRl, na proporção em que cada CRI

representa em relação à totalidade do saldo devedor dos CRl, operando-se, no

momento da reÍerida daÉo, a quitação dos CRI e liquidação do regime fiduciário.

CúUSULA DÉcIÍÚA SEGUNDA: ASSEi,BLEIA GERAL

'12.'l . Os titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim

de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titularês dos CRl.

12.2. Sem prejuízo das demais atribuiçôes previstas neste Termo de Securitização,

compete, exemplificativamente, privativamente à assembleia geral, observados

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 Patrimônio Separado;

d) a modificaçáo dos termos e condições estabelecidos neste Termo

Securitização; e

e) a modificação das características atribuídas aos CRl.

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

a) pela Cedente;

b) pelo Agente Fiduciário;

c) pelos diretores da Emissora; ou

d) por titulares dos CRI representantes de, no mínimo, 1Oo/o (dez por cento) dos

CRI em circulação.

'12.4. A convocação 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 jornal de grande
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circulação, utilizado pela Emissora para divulgaçáo de suas informações societárias, sendo

que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos titulares dos CRI que

representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em

segunda convocação, com qualquer número, exceto se previsto de forma distinta neste

Têrmo de Securitizaçáo.

12.5. À presidência da assembleia geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado,

respectivamente:

a) ao Agente Fiduciário;

b) ao representante da Emissora;

c) ao titular de CRI eleito pelos titulares dos CRI prêsentes; 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 deliberaçáo da ordem do dia.

12.7. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias gerais ê prestar aos

titulares dos CRI as informaçóes que lhe forem solicitadas.

'12.8. Para os fins deste Termo, as deliberaçóes em assembleia geral serão tomadas por

Titulares de CRI representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI

em circulação, caso não haja quórum específico para matéria, observado o disposto no item

12.9 abaixo, sendo certo que as propostas de alteraçóes, perdão temporário e renúncias

feitas pelos Titulares dos CRI em relaçáo a (i) às Datas de Pagamento dos CRI; (ii) à
Amortização dos CRI; (iii) à ordem de alocação de recursos, prevista na Cláusula Oitava

deste Termo, (iv) ao prazo de vencimento dos CRl, (v) às Condições Resolutivas da

Cessão; (vi) quaisquer alteraçôes nas Garantias; e/ou (vii) quoruns de deliberaçáo, deverão

ser aprovadas seja em primeira convocaçâo da assembleia dos titulares dos CRI ou em
qualquer convocação subsequente, por titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) dos CRI em circulação.

12.8.1. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de

mandatários, observadas as disposiçôes dos §§ ío e 20 do artigo 126 da Lei n.o

6.404n6.

12.9. Pa,a efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da

assembleia geral dos titulares dos CRl, serão excluídos os CRI que a Emissora

eventualmente possua em têsouraria; os que sejam de titularidade de empresas AÍiliadas à

Emissora, bem como qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que
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esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser
excluídos do cálculo do quorum de deliberação da assembleia geral.

'í2.10. As deliberaçóes tomadas pelos titulares dos CRl, observados os quóruns

estabelecidos neste Termo de Securitização, serão existentês, válidas e eficazes perante a

Emissora, bem como obrigarão a todos os titulares dos CRl.

12.1 I . lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será

considerada regularmente instalada a assembleia geral dos titulares dos CRI a que

comparecem todos os titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas com os
quoruns de deliberaçáo estabelecidos neste Termo.

112.12. As deliberações tomadas pelos titulares dos CRI em Assembleias Gerais de
Titulares dos CRI no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo

de Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os titulares dos CRI em

circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares dos

CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares dos CRl.

12.í3 E dispensada a necessidade de convocaçáo e rcalizeçáo de Assembleia dê Titulares

de CRI sempre que tal alteração decorrer êxclusivamente: (i) de modificações já permitidas

expressamente nos Documentos da Operação; (ii) da nêcessidade de atendimento a

exigências de adequaÉo a normas legais ou regulamentares, inclusive decorrente de

exigências cartorárias devidamente comprovadas, (iii) quando verificado erro de digitaçáo,

ou ainda; (iv) em virtude da atualizaçáo dos dados cadastrais das partes, tais como

alteraçáo na razâo sociâ|, endereço e telefone; desde que tais alterações (a) não

representem prejuízo aos Titulares de CRI ou afetem o fluxo dos Créditos lmobiliários e
(b) não gerem novos custos ou despesas aos Titulares de CRl.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA: DEsPEsAs Do PATRIIUIÔNIo SEPARADo

13. I . São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) despesas com registros perante a 83, e do Termo e demais Documentos da

Operaçáo perante os registros competentes;

b) as despesas com a gestáo, cobrança, contabilização (registro contábil

independente), auditoria, realizaçáo, administração, custódia e liquidação dos

Créditos lmobiliários e do Patrimônio Separado e outras despesas

indispensáveis à administração dos Créditos lmobiliários Lastro;

c) as despesas com terceiros especialistas, advogados, Banco Liquidante,

Escriturador, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as

despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitaçáo, depósito
judicial, arbitragem e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos
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titulares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou e da Emissora e realização dos

Créditos lmobiliários Lastro e das Garantias integrantes do Patrimônio Separado,

que deverão ser sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos

titulares dos CRl. Tais despesas incluem também os gastos com honorários

advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo

Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a

Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem
prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos

titulares dos CRl, ou Emissora dos CRl, bem como a remuneração e as

despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora

permanecer em inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias,
podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do lnvestidor para

cobertura do risco da sucumbência;

d) eventual taxa de administração a outros participantes da estruturação;

e) os tributos incidentes sobre a distribuiçáo de rendimentos dos CRI aos Titulares

de CRl, bem como os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão,

venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou

base de incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a

representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente

sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários Lastro e as Garantias;

f) as despesas com publicaçôes, em geral (por exemplo, edital de convocação de

Assembleia Geral, ata da Assembleia Geral, anúncio de comunicaçáo de

disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros),

notificações, eltração de certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte,

alimentação, viagens, estadias e demais mencionadas no subitem 1O.4.7 acima,

necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a
prestaÉo dos serviços, mas em razáo desta, seráo arcadas pelo patrimônio

Separado, desde, sempre que possível, que aprovadas previamente por escrito

pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado;

S) as despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de

registro de imóveis, cartórios de títulos e documentos e juntas comerciais, bem

como de eventuais aditamentos deste Termo de Securitizaçáo e dos demais

Documentos da Operaçáo;

h) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários

advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da

Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora e/ou do
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Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e

agentes, conforme vier a ser determinado em decisáo judicial final proferida pelo

juízo competente, da qual não caibam mais recursos; ou (ii) sejam de
responsabilidade da Cedente ou puderem ser a ela atribuídos como de sua

responsabilidade, nos termos dos Documentos da Operação;

i) as despesas previstas no item '10.4 acima, e subitens, referentes à remuneração

do Agente Fiduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que

o Agente Fiduciário venha a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos

termos de quitação e acompanhamento das Garantias e remuneração da

lnstituição Custodiante;

j) as despesas incorridas pela Emissora com a depósito, uso, registro e custódia

da CCl, representativa dos Créditos lmobiliários Lastro;

k) despesas com a atualizaÇão e/ou monitoramento de rating, em caso de

solicitação de manutenção deste serviço pelos lnvestidores; e

l) 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 9.514197, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas no item 13.1 acima, tais despesas serão

suportadas pelos titulares dos CRl, na proporçáo dos CRI titulados por cada um deles.

13.3. Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2 acima, são de responsabilidade dos

titulares dos CRI:

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociaÉo e custódia dos CRl, náo

compreendidas na descriçáo acima; e,

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

c) tributos diretos e indiretos sobre investimento em CRl. 
./7

13.3.í. No caso de destituição da Emissora nos termos previstos nesle Íermo, oJ)
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais

necessárias à salvaguarda dos direitos e prenogativas dos titulares dos CRI deveráo

ser previamente aprovadas em assembleia geral dos titulares dos CRI e adiantadas ao

Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

í3.3.2. Em Âzâo do disposto na alínea "b" do item 13.3 acima, as despesas a serem

adiantadas pelos titulares dos CRI à Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares

do CRl, incluem (a) as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria
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legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e
demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos procedimentos

judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os

créditos oriundos da CCI; (c) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos

administradores da Emissora e/ou pelos prestadores de serviços eventualmente por

ela contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciãis

necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da CCI;

(d) eventuais indenizaçóes, multas, despesas e custas inconidas em deconência de

eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em açôes judiciais

propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos titulares
dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; e (e) a remuneração e as despesas
reembolsáveis do Agente Fiduciário.

cúusuLA DÉctrurA QUARTA: TRATAIIENTo TRtBUTÁRto ApLtcÁvEL Aos
INVESTIDORES

14.1. Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se 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 tributaçáo específica que sofrerão enquanto

titulares de CRI:

(i) lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos

a certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa,

sujeitando-se, portanto, à incidência do IRRF a alíquotas regressivas que variam de

15% (quinze por cento) a 22,5o/o (vinte e dois e meio por cento), dependendo do prazo

dos investimentos. As alíquotas diminuem de acordo com o prazo de investimento,

sendo de 22,5o/o (vinle e dois e meio por cento) para a aplicação com prazo de até 190

(cento e oitenta) dias; 20% (vinte por cento) para a aplicaçáo com prazo de 1gí (cento

e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; í7,S% (dezessete e meio por

cento) para a aplicaçáo com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720
(setecentos e vinte) dias; e 15% (quinze por cento) para a aplicaçáo com prazo de
mais de 720 (setecentos e vinte) dias (artigo 10 da Lei no 11.033, e artigo 65 da Lei no

8.98í, de 20 de janeiro de 1995). Estes prazos de aplicação devem ser contados da

data em que os investidores efetuaram o investimento, ate a data do resgate.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, fundo de investimento, instituição

financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de
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títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários,

sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro, residente ou

domiciliado no exterior, inclusive em países com tributação favorecida.

Os investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF e do imposto de renda na

declaração de ajuste anual com relação à remuneraçáo produzida por CRI a partir de

1o de janeiro de 2005 (artigo 30, ll, da Lei no í1.033/04). Essa isençáo, se estende ao
ganho de capital auferido na alienação ou cessão deste ativo (parágrafo único do

artigo 55 da lnstrução Normativa no 1585/2015).

Os investidores, quando forem pessoas jurídicas isentas, teráo seus rendimenlos

tributados exclusivamente na fonte, não sendo compensável com o imposto devido no

encerramento de cada periodo de apuração (aÍtigo 76, ll, da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995). As entidades imunes estão dispensadas da retenção do IRRF desde

que declarem por escrito esta sua condição de entidade imune à fonte pagadora

(artigo 71 da Lei no 8.98í/95, na redaçáo dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de
r9e5).

O IRRF, às alíquotas regressivas acima mencionadas, pago por investidores pessoas

jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou real é considerado antecipaçáo, gerando o

direito à compensação do montante retido com o imposto de renda devido no

encerramento de cada período de apuração (artigo 76, l, da Lei no 8.98í/95). O

rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do lRpJ e da CSLL.

As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10o/o (dez

por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o

equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da

CSLL, para pessoas jurídicas, corresponde a 9% (nove por cento).

As carteiras dos fundos de investimento estão isentas do imposto de renda (artigo 29,

§10, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997) e, para os fundos de investimento

imobiliário, nos termos do artigo 16-A, §1o, da Lei no 8.668, de 28 de junho de 1993, a

isenção não abrange as aplicações financeiras, que estão sujeitas a imposto de renda

na fonte, compensável com o imposto devido pelo investidor no momento das

distribuições Íeitas pelo fundo. As aplicaçóes de fundos de investimento imobiliário em

CRI não estáo sujeitas ao imposto de renda na fonte. Na hipótese de aplicação

financeira em CRI realizada por instituições Íinanceiras, sociedades de seguro,

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
sociedades de arÍendamento mercantil, há dispensa de retençáo na fonte e do
pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos

s,
65



líquidos auferidos (artigo 77, l, da Lei no 8.981/95, na redação da Lei no 9.065/95 e

artigo 5o da Lei no í1.053, de 29 de dezembro de 2004). Não obstante a isenção de

retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em GRI por essas

entidades, via de regra e à exceçáo dos fundos de investimento, serão tributados pelo

IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento) e pela

CSLL, à alíquota de 20% (vinte por cento).

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior,

aplica-se, como regra 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 regime especial de tributação aplicável aos investidores externos cujos

recursos adentrarem o País de acordo com as normas e condiçôes da Resolução no

4.373, de 29 de setembro de 20'14 do Conselho Monetário Nacional, e que náo sejam

residentes em país ou jurisdição com tributação favorecida. Nessa hipótese, os

rendlmentos auferidos pelos investidores estrangeiros estáo sujeitos à incidência do

imposto de renda à alíquota máxima de 15% (quinze por cento) (artigo 81 da Lei no

8.98í/95, artigo 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 200í).

Com base na legislação em vigor, será considerado país ou jurisdição com tributação

favorecida: (i) aquele que náo tribute a renda ou que a tributam à alíquota inferior a
20% (vinte por cento), atualmente reduzido para 17o/o (dezessete por cento) para os
países que estejam alinhados com os padrões internacionais de transparência fiscal

conforme definido pela lnstruçáo Normativa n" 1.53012014; e (ii) aquele cuja legislação

não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas

jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos

atribuídos a não residentes. A lnstrução Normativa no 1.O3712010 lista as jurisdiçóes

consideradas país ou jurisdição com tributação favorecida.Com relação aos

investidores estrangeiros 4.373, estes ficam isentos do imposto de renda sobre os
ganhos de capital auferidos: (i) em operaçóes realizadas em bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros e assemelhadas, com exceção dos resultados positivos

auferidos nas operaçóes conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos

predeterminados, e (ii) nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa (artigo

81, §§ ío e 20, "b", da Lei no 8.98í/95). Outros rendimentos auferidos pelos.

investidores estrangeiros, não definido como ganho de capital (à exceçáo de-
dividendos, atualmente isentos no Brasil), sujeitam-se à incidência do imposto de

renda à alíquota de (i) 10% (dez por cento), em relação a aplicações nos fundos de

investimento em ações, operaçóes de "swap" e operações realizadas em mercados de

liquidação futura, Íora de bolsa; e (ii) 150/o (quinze por cento), nos demais casos,
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inclusive aplicaçóes/operações financeiras de renda fixa, realizadas no mercado de

balcão ou em bolsa (artigo 81 da Lei no 8.981/95 e artigo í1 da Lei no 9.249t95).

É prevista, ainda, alíquota zero de imposto de renda a esses investidores estrangeiÍos
4.373 sobre rendimentos proporcionados por CRl, a depender de alguns requisitos,

todos cumulativos, a saber: (i) remuneração por taxa de juros prefixada, vinculada à

índice de preço ou à Taxa Referencial - TR, vedada pactuação 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); (iii) vedaçáo à recompra dos CRI pelo

emissor (1.e., pela companhia securitizadora) ou parte a ele relacionada e o cedente ou

originador (p.ex., instituição financeira) nos 2 (dois) primeiros anos após a emissão
(salvo conforme regulamentaçáo do Conselho Monetário Nacional); (iv) vedação à
liquidação antecipada dos CRI por meio de resgate ou pré-pagamento (salvo conforme

regulamentação do Conselho Monetário Nacional); (v) inexistência de compromisso de

revenda assumido pelo comprador; (vi) se existente o pagamento periódico de

rendimentos, realização no prazo de, no mínimo, í 80 (cento e oitenta) dias; (vii)

comprovação de que os CRI estejam registrados em sistema de registro, devidamente

autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas respectivas áreas de

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 inovação (em forma a ser definida pelo Conselho Monetário

Nacional); e (ix) o projeto de investimento deve ser capaz de demonstrar que os
gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso ocoÍreram em prazo igual ou

inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da oferta pública (artigo

1 ' e § 1o-8, da Lei n' 12.431 de 24 de junho de 201'l).

A mesma alíquota zero se estende também às cotas de fundos de investimento

exclusivos para investidores não residentes que possuam no mínimo 85% (oitenta e

cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do fundo aplicado em CRI e outros

títulos previstos no artigo ío 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 deveráo obedecer a requisitos adicionais, a merecer menção o

requisito concernente à necessidade do fundo se enquadrar à composição de carteira

em até 180 (cento e oitenta dias) dias após sua constituição, ou em 90 (noventa) dias

se apenas decidir se reenquadrar para gozar do tratamento tributário.

O regime privilegiado indicado acima não 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),
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hipótese em que os investidores extêrnos sujeitar-se-ão às mesmas regras de

tributação previstas para investidores residentes ou domiciliados no Brasil (artigo 29,

§1o, da Medida Provisória 2.158-35,24 de agosto de 2001, artigo 16, §2o, da Medida

Provisória no 2. í 89-49/01 , aÍligo 24 da Lei no 9.430/96 e artigo 80 da Lei 9.779, de 19

de janeiro de 1999, artigo 10, Lei no 12.431 , de 24 de junho de 2011 e artigo 1 7, Lei no

12.U4, de 19 de julho de 2013). Haverá também incidência do IRRF à atíquota de

0,005% (cinco milésimos por cento), como antecipaçáo, no caso de operações

realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, no

Brasil (artigo 78 da Lei no 8.98'l/95 c/c artigo 20, "caput' e §ío, da Lei no 'í1.033/04 e

artigo 85, le ll, da lnstrução Normativa no 1585/2015).

É responsável pela retenção do IRRF a pessoa jurídica que efetuar o pegamento dos

rendimentos ou a instituição ou entidade que, embora náo seja fonte pegadora

original, faça o pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final (artigo 60

do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de í987, e artigo 65, §8o, da Lei no

8.981/95).

No caso de CRI relacionados à captação de recursos destinados à implementaçáo de

projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica

intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na

forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, os rendimentos auferidos por

pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País sujeitam-se à

incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, às seguintes alíquotas:

(i) 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e (ii) í5% (quinze por

cento), quando auÍeridos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real,

presumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuiçôes devidos pelas Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) (artigo 2., da Lei no 12.431, de 24 de
junho de 2011 e artigo í7, Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013). Nos termos do §7o,

do artigo 20, da Lei no 12.431 , de 24 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 prejuízo das multas aplicáveis ao

emissor e ao cedente dos créditos originários (artigo 49, §9o, da lnstrução Normativa

no 't 585/20í 5).

(ii) roF

lmposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (lOF/Títulos): As

operações com Certificados de Recebíveis lmobiliários estão sujeitas à alíquota zero

de lOF, na forma do artigo 32, §2o, Vl do Decreto 6.30612007, com sua redação

alterada pelo Decreto 7 .48712011 .
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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, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

lmposto sobre Operaçóes de Câmbio (lOF/Câmbio): lnvestimentos estrangeiros

realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e

condições do Conselho Monetário Nacional (Resoluçáo CMN no 4.373) estão sujeitos

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 25o/o (vinte e cinco por cento), a
qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, relativamente a operaçóes de câmbio

ocorridas após esta eventual alteraçáo.

(iiD Contribuiçáo ao Programa de lntegraçáo Social - PIS e para o Financiamento da

Seguridade Social-COFINS

As contribuições 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 auferidas, independentemente de sua denominação ou

classificaçáo contábil.

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

operaçóes em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela

pessoa jurídica, ressalvadas algumas exceções, como as receitas náo-operacionais,

decorrentes da vênda de ativo não circulante, classificados nos grupos de

investimento, imobilizado ou intangível (artigos 20 e 30 da Lei no 9.718, de 2l de

novembro de 1998, e artigo ío da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2Oe2,

conforme alterada, ê da Lei n' '10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme

alterada).

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, sujeitas a

tributação pelo PIS e COFINS na sistemática náo-cumulativa, por força do Decreto no

842612015, estão sujeitas à aplicação das alíquotas de 0,65% para PIS e 4o/o paÊ
COFINS, sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por

conta dos rendimentos em CRI). Se a pessoa jurídica for optante pela sistemática

cumulativa, não haverá a 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 receita financeira). Sobre os rendimentos

auferidos por investidores pessoas físicas, não há incidência dos referidos tributos.

Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras,

sociedades de seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de

previdência privada fechadas, sociedades de capitalização, sociedades corretoras de
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títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valores

mobiliários e sociêdades de arrendamento mercantil, à exceção dos fundos de

investimento, os rendimentos poderão ser tributados pela COFINS, à alíquota de 4%
(quatro por cento); e pelo PlS, à alÍquota de 0,65% (sêssenta e cinco centésimos por

cento).

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PUBLICIDADE

í 5. Í Os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares dos CRl, bem como as

convocações para as respectivas assembleias gerais, serão objeto de publicaçáo no jornal

no qual a Emissora divulga suas informações societárias, obedecidos os prazos lêgais e/ou

regulamentares.

15.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora seráo

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de

envio de lnformaçôes Periódicas e Eventuais ('lPE").

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: REGISTRO DO TERMO

16.1. O presente Termo será registrado na lnstituição Custodiante da CCl, nos termos do
parágrafo único do artigo 23 da Lei n.o 10.931/04.

CLÁUSULA DÉcIi,A sÉflMA: R|scos

17.í. o investimento em cRl envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,

rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora,

quanto à Cedente, aos Fiadores, e aos próprios CRl, objeto desta Emissão. O potencial

investidor deve ler cuidadosamente todas as informaçóes que estão descritas neste Termo,

bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar

necessários antes de tomar uma decisão de investimento. Estão descritos a seguir os

riscos, não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da
presente Emissão

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONÔi,IrcO

Pol ítica econômica do Gove Federal - A economia brasileira tem sido marcada

por Írequentes e, por vezes, significativas intervençôes do Governo Federal, que

modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a
economia do Brasil.
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As açóes do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas

envolveram, no passado, controle de salários e preço, desvalorizaçáo da moeda,

controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços

importados, dentre outras.

Náo 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 e financeiros e o fluxo de caixa dos Locatários podem ser

adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas e por fatores

como: (a) variação nas taxas de câmbio; (b) controle de câmbio; (c) índices de

inflação; (d) flutuaçóes nas taxas de juros; (e) falta de liquidez nos mercados

Íinanceiro e de capitais brasileiros; (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 que possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar

as políticas governamentais e atos relativos à economia brasileira e,

consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro de empresas

brasileiras. A incerteza quanto a modificações por parte do Governo Federal nas
políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode contribuir para

a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de
valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos

futuros na economia brasileira podêrão prejudicar as atividades e os resultados

operacionais dos Locatários, e por consequência, o desempenho financeiro dos CRl.

b) Efeitos dâ ool ítica anti-inflacionária - Historicamente, o Brasil teve altos índices de

inflação. A inflação 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 inflação frequentemente têm

incluído a manutençáo de política monetária restritiva com altas taxas de juros,

restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento

econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na

taxa de juros, intêrvenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o
valor do real, podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira

e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os

Créditos lmobiliários e as Garantias não sejam capazes de acompanhar estes efeitos

da inflação. Como o pagamento dos lnvestidores está baseado na realização destes

ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos lnvestidores.
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c) lnstabilidade da taxa de câmbio e desvalorizacão do rea | - A moeda brasileira tem

historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo Federal

implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais,

incluindo desvalonzaçôes repentinas, pequenes desvalorizaçóes periódices (durante

as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio

flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações

cambiais em períodos mais recentes resultaram em flutuaÇóes significativas nas

taxas de câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América. Não é
possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dólar dos Estados Unidos

da América irá permanecer nos nÍveis atuais. As depreciações do real frente ao dólar

dos Estados Unidos da América também podem criar pressões inflacionárias

adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez dos Locatários e a
qualidade da presente Emissáo.

d) Efeitos da elevacâo súbita da taxa de iuros - A alta variaçáo das taxas de juros junto

aos principais agentes do mercado pode criar ambientes econômicos desfavoráveis

e, de igual modo, afetar negativamente os CRl.

e) tos da no nr idade econ mt - As operações de

financiamento imobiliário apresentam historicamente uma conelaçáo direta com o
desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da

economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode

acarretar a elevação no patamar de inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive

dos Locatários.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter
maior necessidade de captaçóes de recursos, tanto no mercado doméstico quanto

no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. lgualmente, eventual

elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração 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 captações de

recursos por empresas brasileiras.

FATORES RELATIVOS AO AIUBIENTE MACROECONÔiTICO INTERNACIONAL

f) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias

brasileiras é influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias
emergentes e a deterioraçáo dessa percepção poderá ter um efeito negativo na

economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as condições de

mercado em outros países de mercados emergentes, especialmente da América
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Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários

emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir
consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as reações dos lnvestidores

aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de

mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países

emergentes afetam o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de

países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, interferem

consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em consequência dos problemas

econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos recentes (como

por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2OO8), os

investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa

uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de

investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras

enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacional como

estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma,

é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados internacionais podem

afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma reduçáo ou falta de liquidez

para os CRI da presente Emissão.

FATORES RELATIVOS A ALTERAçOES NA LEGISLAçÃO E REGULAMENTAçÃO

TRIBUTÁRNS APLICÁVEIS AOS CRI

g) Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas naturais estão

atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 30, inciso ll, da Lei no

11.033, de 21 de dezembro de 2004, assim como isentos do IOF Títulos, isenções

essas que podem sofrer alteraÇóes ao longo do tempo.

Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima

mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda, do IOF ou de
demais tributos incidentes sobre os CRl, a criação de novos tributos ou, ainda,

mudanças na interpretação ou aplicação da legislaçáo tributária por parte dos

tribunais e autoridades governamentais poderão aÍetar negativamente o rendimento

líquido dos cRl para seus titulares. A Emissora recomenda aos subscritores que

consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo

investimento nos CRl.

FATORES RELATIVOS A EMISSORA

h) Risco da não realizacão da carteira de ativos - A Emissora é uma companhia

emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social

a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissão de
rl.



certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados

separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os

Créditos lmobiliários Lastro. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de

tais valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora

de honrar as obrigações decorrentes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser

declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a administração dos

Créditos lmobiliários Lastro e dos demais direitos e acessórios que integram o
Patrimônio Separado. Em assembleia, os titulares dos CRI poderão deliberar sobre

as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação

deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora

perante os titulares dos CRl.

Falência. recu racão iudicial ou extrai udicial da Emissora - Ao longo do prazo de

duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de Íalência,

recuperaçáo judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos

o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos lmobiliários Lastro e

as Garantias, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários Lastro,

principalmente em razão da falta de jurisprudência êm nosso país sobre a plena

eficácia da afetaçáo de patrimônio.

i) A caoacidade da Emissora de honrar suas obriqacóes decorrentes dos CRI deoende

i)

exclusivamente do oaoamento oelos L rios dos Créditos lmob iliários Lastro - Os

CRI são lastreados pelas CCl, que representam os Créditos lmobiliários Lastro,

cedidos à Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessáo e vinculadas aos

CRI por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo Patrimônio

Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulaÍes

dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo depende do

cumprimento total, pelos Locatários, de suas obrigaçóes assumidas no Contratos de

Locaçâo de Frações ldeais Lastro, em tempo hábil para o pagamento pela Emissora

dos valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos adversos em relação ao

pagamento dos Locatários, como aqueles descritos nesta Cláusula entre outros,

poderá afetar o pagamento dos CRI pela Emissora.

k) Acões Judiciais - A Emissora, no desenvolvimento normal de suas atividades, está

sujeita a eventuais condenações judiciais, nas esferas cível, Íiscal e trabalhista, que

podem prejudicar seus níveis de liquidez com relação às respectivas obrigaçôes

assumidas.

FATORES RELATIVOS À EUISSÃO DOS CRI

(./
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r) Risco da deterioracão da oualidade de ito do Patrimônio em S arado poderá

afetar a cao ade da Emissora de honrar suas obrioacões deco ntes dos CRI -

Os CRI sáo lastrêados pelas CCl, que representam os Créditos lmobiliários Lastro.

As CCI foram vinculadas aos CRI por meio do Termo, pelo qual foi instituído o
Regime Fiduciário e criado o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobiliários Lastro

representam créditos detidos pela Emissora contra os Locatários, que compreendem

atualizaçáo monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades

e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios.

O Patrimônio Separado constituído em favor dos titulares dos CRI não conta com

qualquer garantia flutuante ou coobrigação 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 função dos Créditos

lmobiliários Lastro, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos

CRl. A oconência de eventos que afetem a situaçáo econômico-financeira dos

Locatários, como aqueles descritos nesta Seçáo, poderão afetar negativamente o

Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos titulares

dos CRl.

m) A caoacidade da Emissora de honrar suas obrioacões decorrentes dos CRI depende

exclusivamente do oaoamento pelos Locatários Os CRI sâo lastreados pelas CCl,

as quais representam a totalidade dos Créditos lmobiliários Lastro, tendo sido

vinculadas aos qRl por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo

Patrimônio Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos

Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo depende do

cumprimênto total, pelos Locatários, dê suas obrigações assumidas nos Contratos

de Locação das Fraçóes ldeais Lastro, em tempo hábil para o pagamento pela

Emissora dos valores decorrentes dos CRl, Os recebimentos de tais pagamentos

podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e

amortizaçóes dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo esperado dos CRl.

Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados

todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos

lmobiliários Lastro, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl, a

Emissora náo disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o

pagamento de eventuais saldos aos investidores dos CRI

Paoamento Condicion ado e Descontinuidade - As fontes de recursos da Emissora

para Íins de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos

pagamentos dos Créditos lmobiliários Lastro; e (ii) da liquidação das Garantias da

Emissáo. Os recebimentos oriundos das alíneas acima podem ocoÍrer

posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRl,

n)
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podêndo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl. Após o

recebimento dos sobreditos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os

meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos

lmobiliários Lastro e das Garantias, caso estes não sejam suficientes, a Emissora

não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais

saldos aos investidores.

o) Riscos Financeiros - Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados

em operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de
possíveis descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii)

risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de

falta de liquidez;

p) Risco da oco ncia de eventos oue Doss enseiar o inadimoleme nto ou determinar
a antecioacão s Daoamentos - A ocorrência de qualquer evento de amortizaçáo

extraordinária ou resgate antecipado dos CRl, acaretará o pré-pagamento total da

operação, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos

investidores à mesma taxa estabelecida para os CRl.

q) Risco de I ralizacão dos CR I com Áoio - Os CRI poderão ser integralizados pelo

investidor com ágio, calculado em função da rentabilidade esperada pelo investidor
ao longo do prazo de amortização dos CRI originalmente programado. Em caso de
(i) antecipação do pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro, os recursos

decorrentes dessa antecipaçáo serão imputados pela Emissora nas amortizações

extraordinárias dos CRl, nos termos previstos neste Termo, hipótese em que o valor
a ser recebido pelo investidor poderá náo ser suficiente para reembolsar
integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que

motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo

a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses

dos investidores;

0 Risco de Estrutura - A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada";

desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do

modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e

obrigaçóes de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados

tendo por diretriz a legislaçáo em vigor. No entanto, em razáo da pouca maturidade e

da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange

a operações de CRl, em situaçóes de sÍress, poderá haver perdas por parte dos

investidores em razáo do dispêndio de tempo e rêcursos para eficácia do arcabouço

contratual;
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s) Não existe iurisorudência fi ada acerca da securitizacão - Toda a arquitetura do

modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de

rigores e obrigaçóes estipuladas através de contratos elaborados nos termos da

legislação em vigor. Entretanto, em Gzáo da pouca maturidade e da falta de tradição

e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no quê tenge a este tipo de

operação financeira, em situaçôes de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários

para Íazer valer as disposiçôes contidas nos Documentos da Operaçáo.

Risco em Funcáo da Dispensa de Reqistro - A Oferta Restrita, distribuída nos termos

da lnstrução CVM n.o 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante

a CVM, de forma que as informaçõês prestadas pela Emissora e pelo Coordenador

Líder não foram objeto de análise pela referida autarquia federal;

u) lnconecão ou Au cia na Prestacão de lnformacões a Titulares dos CRI -
Considerando que a Emissora não será responsável pela administração, cobrança e

coleta dos Recebíveis lmobiliários objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis, os

relatórios a serem colocados à disposição dos titulares dos CRl, nos termos do item

7.2 acima conteráo informaçôes a serem prestadas pela Cedente, de forma que a
Emissora estará isenta de qualquer responsabilidade deconente das informações

prestadas ou não prestadas nos rêlatórios acima descritos, conforme estas venham

ou não a lhe ser fornecidas pela Cedente.

v) Risco de recomora facultativa - Os CRI estão sujeitos, na forma definida neste

Termo, a Recompra Facultativa pela Cedente. A efetivação deste evento poderá

resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos investidores à mesma taxa

estabelecida como remuneração dos CRl.

w) Baixa liquidez no mercado secundário - Atualmente, o mercado secundário de

certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociaçáo dos CRI
que permita sua alienaçâo pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes

decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o lnvestidor que adquirir os CRI poderá

encontrar dificuldades para negociáJos no mercado secundário, devendo estar
preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

x) Restricão a neoocracao - Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuição, nos

termos da lnstrução CVM no 476109, Íicando sua negociaçáo no mercado secundário

sujeita ao período de vedaçâo previsto no artigo 13 da citada instrução.

Credores privileqiados - A Medida Provisória no 2.158-35 , de 24 de agosto de 200 Í ,

ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabeleçam a

afetação ou a separação, a qualquer título, de patimônio de pessoa física ou jurídica
(-
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não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos pivilégios que /hes são

atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das

rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham

sido objeto de separação ou afetaçào."

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários Lastro e os recursos deles

decorrentes, inclusive as Garantias, não obstante o disposto no art. 49, § 30, da Lei

no'l í.10íl05 e a constituição do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por

credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por

credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao

mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de

responsabilidade solidária e subsldiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo

econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores

destes créditos com os detentores dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de

realizaçáo dos Créditos lmobiliários Lastro, em caso de falência. Nesta hipótese, é

possível que os Créditos lmobiliários Lastro nâo venham a ser suficiêntes para o
pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores,

Cabe salientar que a Emissora não possui empregados. O objetivo é evitar que a
Emissora gere contingências trabalhistas ou previdenciárias. Neste sentido, todos os

serviços necessários para o funcionamento da Emissora sáo realizados por terceiros

contratados, tais como auditores independentes, contadores, consultores jurídicos,

ou pelos seus administradores estatutários.

z) Risco relacio ado ao ouorum de delibe racão em Assembleia Geral de investidores -

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por

maioria absoluta dos CRl, ressalvados os quoruns específicos estabelêcidos neste

Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado

a acatar decisões da maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável. Não há

mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em

determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral.

aa) Riscos decorrentes dos critérios adotados oelo oriq inador ou cedente Dara

concessão do crédito - O pagamento dos CRI está sujeito aos nscos normalmente

associados à concessão de empréstimos, incluindo, mas não se limitando a tanto,

deficiências na análise de risco dos Locatários, aumento de custos de outros

recursos que venham a ser captados pelos Locatários e que possam aÍetar os seus

respectivos fluxos de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia

quanto ao pagamento pontual ou total do principal e juros pelos Locatários.
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Adicionalmente, Portanto, a inadimplência dos Locatários pode ter um efeito mateíal
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 Lastro, a capacidade de pagamento dos Locatários poderá ser
afetada em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores
internos e/ou externos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRl.

cc) Risco de lnsuficiência do Fundo de Continqências Trabalhistas - Existem

reclamações trabalhistas em trâmite perante a Cedente, inclusive com a solicitação

de busca e apreensão de bens, que possuem potencial para desafiar a devida e

eficaz constituição das Garantias da Emissáo. Adicionalmente, a constituição do

Fundo de Contingências Trabalhistas e o respêctivo montante destinado para tanto

pode não ser suficiente para fazer frente a tais passivos.

dd) Risco de Resoonsabilidade Solidária Trabalhista - A constituiçáo do Fundo de

Contingências Trabalhistas pode ensejar entendimento dos competentes juízos

responsáveis pelas reclamações trabalhistas contingenciadas que a presente

Operação, seus lnvestidores e o Patrimônio Separado são solidariamente

responsáveis pelos pagamentos devidos nesse contexto.

ee) Existência de Pedido de F lência em face da Cedente - O credor da Dívida Atlanta

formulou, no âmbito da execução da Dívida Atlanta, pedido de falência em face da

Cedente em razâo do náo pagamento da Dívida Aflanta, o qual somente será

baixado se e quando do efetivo e integral pagamento da Dívida Atlanta, dependendo,

ainda, da respectiva homologação judicial. A existência de tal pendência judicial

impacta diretamente na devida formalização e eficácia da constituiçáo dos

Documentos da Operaçáo.

ff) Hipoteca Constituída em Favor da Dívida Desenbahia - Existe hipoteca sobre o

lmóvel objeto de garantia da presente Emissáo bem como ação de execuçáo de tal

dívida, sendo certo que esta somente será baixada se e quando do pagamento da

Dívida Desenbahia, dependendo, ainda, da respectiva homologação judicial e do

registro no competente cartório de registÍo de imóveis.

ss) Risco do P amento da Dívida Desenbahia e Dívida Atlanta sem a devida

constitu ceo das oarantias reais da Ooeracâo - Conforme estabelecido no Contrato

de Cessáo, o pagamento da Dívida Desenbahia e da Dívida Atlanta será realizado

para fins de constituição de Alienação Fiduciária sobre o lmóvel, perante o cartório

de registro de imóveis competente, sendo certo que até o efetivo registro do referido

contrato, o pagamento dos Créditos lmobiliários não estará devidamente garantido

pela Alienação Fiduciária, de forma que, em caso de necessidade de execução das
(,,
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Garantias, a Alienação Fiduciária náo estará disponível para tal. Nesse sentido, a

Fiança poderá não ser suficiente para recuperar o valor necessário para amorlizar

integralmente os CRl. Nesse sentido, somente após o pagamento das referidas

dívidâs e a constituição da Alienaçáo Fiduciária sobre o lmóvel, poderá ocorrer a

averbação das CCI nas respectivas matriculâs.

A não obtenção da constituiçáo de Alienação Fiduciária ocasionaria a Recompra

Compulsória dos CRl, frustrando, portanto, a expectativa dos investidores dos CRI

quanto ao investimento realizado, inclusive no que diz respeito ao prazo e à

rentabilidade esperados.

FATORES RELATIVOS AOS LOCATÁRIOS E AO IMOVEL

hh) A caDacidade dos Locatário s de honrar suas obrioacões - A Emissora não realizou

qualquer análise ou investigaçáo independente sobre a capacidade dos Locatários

de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente emissão de CRI

realizada com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações

assumidas pelos Locatários poderá comprometer a capacidade dos Locatários de

cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos lmobiliários Lastro.

ii) Risco na análise dos Créditos Locatícios pela Emissora - A Emissora não realizou

qualquer confirmação da existência, validade e formalização dos Créditos Locatícios,

tendo baseado sua avaliação nas informações que lhe foram prestadas pela Cedente

e nas cópias dos contratos de locações enviados.

it Risco de casamento As atualizaçóes monetárias dos CRI (corrigidos

monetariamente por IGP-DI) enquanto que os Contratos de Locaçáo não são

atualizados monetariamente, de modo que os recursos arrecadados pela Emissora

em decorrência do pagamento pelos Locatários dos Créditos lmobiliários Lastro

poderão não ser suficientes para o pagamento dos CRl, notadamente em razão do

descasamento a mênor entre os índices de atualização monetária dos CRI e a

ausência destes nos Contratos de Locação.

kk) Risco de cumorimento de normas ambientais - Os Locatários, a Cedente e os

il)

lmóveis poderão infringir a legislação ambiental, caso não ocorra à renovação das

licenças e autorizaçóes ambientais expedidas pelos órgãos competentes.

Riscos de Desapropriacão e Sinistro do lmóvel - Existe o risco de o lmóvel ser

desapropriado pelo poder público, no todo ou parte, bem como de sofrer sinistro total

ou parcial durante o prazo desta operaçáo, podendo prejudicar, assim, a Cessão

Fiduciária de Recebíveis ou os Créditos lmobiliários Lastro, conforme o caso.

mm) Risco relacionado à ouitacáo das Obnqacões Garantidas pela excussão da

Alienacão Fiduciária de lmóvel. Em razáo do previsto no §5o, artigo 27 da lei
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n'9.514, existe o risco de que na excussão da Alienaçáo Fiduciária do lmóvel, caso,

após o segundo leilão do lmóvel, náo haja nenhum anematante e seja necessário a

Emissora adjudicar o lmóvel em benefício do Patrimônio Separado mediante dação

em pagamento com as CCl, seja considerada elÍinta a dívida no âmbito da Oferta

Restrita, sendo que, nesse caso, em razão da quitação concedida, todas as demais

Garantias deverão ser liberadas, ficando os Titulares dos CRI prejudicados na

cobrança dos seus créditos.

nn) Risco do Paoamento do Valor da Cessão sem a devida constituicão das oarantias

reais da Operacão - Conforme estabelecido no Contrato de Cessão, o pagamento

do Valor da Cessão devido após os pagamentos previstos no Contrato de Cessão,

será liberado para a Cedente quando for apresentado à Emissora, dentre outras

condições, a evidência do registro da Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel e a

averbação das CCI na matrícula do lmóvel, perante o cartório de registro de imóveis

competente, sendo certo que até o efetivo registro do referido contrato, o pagamento

dos Créditos lmobiliários Lastro não estará devidamente garantido pela Alienação

Fiduciária de lmóvel, de forma que, a Alienação Fiduciária de lmóvel não poder[a ser

executada. Nesse sentido, a Fiança poderá não seÍ suficiente para recuperar o valor

necessário para amortizar integralmente os CRl.

A não obtenção da constituição de Alienação Fiduciária de lmóvel poderá ocasionar

o vencimento antecipado dos CRl, frustrando, portanto, a expectativa dos

investidores dos CRI quanto ao invêstimento realizado, inclusive no que diz respeito

ao ptazo e à rentabilidade esperados.

Além disso, as Garantias da Operação estão prejudicadas pela existência de

pendência para a eficácia plena da Alienação Fiduciária, a qual dependerá do

registro prévio do termo de liberação das garantias constituídas em favor da

Desenbahia, perante o 20 Olicio de Registro de lmóveis da Comarca de ltabuna -
Estado da Bahia.

oo) Risco de Vacância das Fracóes ldeais do lmóvel - Tendo em vista que os Créditos

Locatícios oriundos do lmóvel constituem-se em lastro e garantia dos CRl, conforme

o caso, a rentabilidade dos Créditos lmobiliários Lastro e dos Recebíveis poderá

sofrer oscilação em caso de vacância do qualquer dos espaÇos locáveis do lmóvel,

pelo período que perdurar a vacância.

pp) Riscos Relacionados ao Seouro patrimonial do lmóvel - Ficou ajustado que todo e

qualquer recurso, decorrente da indenização paga pelo seguro patrimonial do lmóvel

em razáo de sinistro total, nos termos da Alienaçâo Fiduciária, deverá ser repassado

à Emissora, na proporção dos espaços objeto dos Contratos de Locação, para que
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sejam utilizados para a liquidaçáo das Obrigaçôes Garantidas. Tal indenização,

entretanto, poderá náo ser (i) transferida paÂ a Emissora para que esta possa

efetuar tempestivamente os pagamentos devidos aos Titulares de CRl, e/ou (ii) ser

suficiente para pagar os valores devidos aos Titulares de CRl, prejudicando os

mesmos. Sem prejuízo do acima, a destinaÉo dos recursos decorrentes da

indenização paga pelo seguro patrimonial do lmóvel em razâo de sinistro parcial será

submetido à deliberaçáo aos Titulares de CRl.

cc) R scos Relacionados a atualizacão do v lor do lmóvel: No decorrer da emissão não

serão emitidos relatórios de atualização do valor do imóvel, sendo que a critério das

Partes após assembleia geral dos titulares dos CRI poderá ser solicitada nova

avaliação para atualização do valor do imóvel.

rr) Demais Riscos - Os CRI estáo sujeitos às variaçóes e condições dos mercados de

atuaçáo dos Locatários, que são afetados principalmente pelas condiçóes politicas e

econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderáo estar sujeitos a

outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória,

guerras, revoluçóes, mudanças nas regras aplicáveis aos CRl, alteração na política

econômica, decisões judiciais etc.

cLÁusuLA DÉcrMA otTAVA: DtSpOStçOES GERATS

18.'1. Sempre que solicitada pelos titulares dos CRl, a Emissora lhes dará acesso aos

relatórios de gestão dos Créditos lmobiliários vinculados pelo presente Termo de

Securitização, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis.

'í8.2. Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de Securitização ser julgada

ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal

julgamento, comprometendo-se as partes a substituir a disposição afetada por outra que, na

medida do possível, produza efeitos semelhantes.

'Í8.3. O Agente Fiduciário não será obrigado â efetuar nenhuma verificaçáo de veracidade

nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer

documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões.

18.4. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares de CRI eiou exonerarem terceiros de obrigações para

com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações

assumidas neste Termo, somente seráo válidos quando previamente assim deliberado pelos

Titulares de CRI reunidos em assembleia geral.
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18.5. Sem prejuízo do deveÍ de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário

assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos

encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou

adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboraçáo de

documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e

regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislaçáo aplicável.

18.6 O Agente Fiduciário e a Emissora não emitirão qualquer tipo de opiniáo ou farão

qualquer juÍzo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissáo que seja de

competência de definição pelos titulares dos CRl, comprometendo-se táo-somente a agirem

em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRl.

Neste sentido, o Agente Fiduciário e a Emissora não possuem qualquer responsabilidade

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das

orientações Titulares de CRI a eles transmitidas, conforme definidas pelos Titulares de CRI

e reproduzidas perante os Locatários, independentementê 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 preterto, de qualquer

responsabilidade adicional que não tenha deconido da legislação aplicável.

18.7. A Emissora não realizou qualquer confirmaçáo da existência, validade e formalização

dos Créditos Locatícios, tendo baseado sua avaliação nas informações que lhe foram

prestadas pela Cedente, exclusivamente.

18.8. Fica desde já dispensada a realizaçâo de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a

correção de erros materiais, seja ele um êrro grosseiro, de digitação ou aritmético, (ii)

alterações a quaisquer Documentos da Operaçáo já expressamente permitidas nos termos

do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação, (iii) alterações a quaisquer Documentos da

Operaçáo em razáo de exigências Íormuladas pela CVM, pela 83, ou (iv) em virtude da

atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteraçáo na razão social, endereço

e telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções referidas nos itens (i), (ii), (iii)

e (iv) acima, não possam acarÍelat qualquer prejuízo aos Titulares dos CRI ou qualque1Jrr

alteraçáo no fluxo dos CRl, e desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional pary'

os Titulares dos CRl. I

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: NOTIFICAçOES

19. í . Todas as comunicaçóes ou notiÍicações realizadas nos termos deste Termo de

Securitização devem ser sempÍe realizadas por escrito, para os endereços abaixo, e

poderáo ser feitas por qualquer meio de correspondência disponível, incluindo, coneios,

portadores ou ainda, de forma digital, por meio do envio de correio eletrônico (e-ma,0. As
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comunicaçôes serão consideradas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante

"aviso de rêcebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos

endereços abaixo. As comunicações realizadas por correio eletrônico serão consideradas

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de

indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A alteração de qualquer

dos endereços abaixo deverá ser comunicada às demais partes pela parte que tiver seu

endereço alterado:

Para a Securitizadora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894 - q.52 - 50 andar, CEp 0145í-902
At.: Rodrigo Faria Estrada

e-mail: roestradaíOhab itasec.com. br monitoramento (õhabitase c.com. b

Tel: 113074-4900

Para o Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A DISTRIBUTDORA OE TíTULOS E VALORES T'OBILÉRIOS

Endereço: Avenida das Américas, no 4,200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304,

Bana da Tijuca, CEP 22.6/,0-102

At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / Karolina Vangelotti

e-mail: operacional(ôoe ntaoonotrustee.com.br

Tel: 21 33854565

cúusuLA vtcÉsrilA: Do FoRo E DA LEGtsLAÇÃo lpt-tcÁvel

20.1 . Este instrumento é regido, material e processualmente, pelas leis da República

Federativa do Brasil.

20.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, com renúncia a

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

originarem deste instrumento.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual têor e forma, n

presença de 2 (duas) testemunhas.

,/

4
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(Anexo ldo Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 103a Série da la
Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A.,

firmado em 03 de Julho de 2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A.

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliáios.)
Ão DAS cct

í

1"

# 1 2 3

Oata de
Emissáo o3t97t2010 o3t07 t2018 03/07r20't 8

Série &tica Unica únlca
No cct 0ol 002 003

Dados da CCI

Tipo de CCI FÍ8cionâie Fracionária r@d
Razáo Social TBAÍIÂsEC

SECURÍTIZADOBA SÂ
HABITASEC

SECURITIZADORA S,A
}lABÍÍASEC

SECUR]TIZADORA SÂ
CNPJ/MF 00.304.4.27rm0í-58 09.304.4271000í -58 @-sx.427&@1éE

EndeÍeço: AFnlde B{gprbio Faria
Lhâ, nc 2894

Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

AyanEe BÍigadêilo F:Íje
Lina, no 26&í

Complemento t.ndaÍ, coúrrü 52,
Janlitl P8u[stâm

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulislano

5P ardaÍ, coí{unto 52,
Jadin P.ulhno

Cidade/UF Sto Paío§P Sáo Paulo/SP Sáo Psulor§P

í, Emissora

CEP 0í.45í-ql2 0í.451-902 01.45í4oil

Razâo Social

PENTÁ@iIO SÁ.
DISIRBUPORA DÉ

flR,Los E vALoREs
t c,ErLA&os LrrlA

PENTAGONO S,A,
DISTRIBUIDORA DE

TÍTULoS E VALoRES
MOBILliqR|OS LTDA

PEÀÍÍÁGONO SÁ.
DISIBIBUIOOBA Í}E

TITUL,OS E VALORES
ÍITC'BILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF: í 7.3/í3.682/000í -38 17.343 682/0001-38 ,7.34t .66210@í.38

Endereço: Âvrnlra óasAmárla, no
+m

Avenida das Américas. no

4.200
Â\Énlô da! Amárba, Íro

a20o
Complemento B[ @, Alâ B, Sl3@-38 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. @, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rb.b JamilD R., Rio de Janeiro/RJ Rio de JencimrRJ

2. lnsütuição
Custodiantâ

CEP 2,,W.1ú2. 22.640-102 n.ô/p-102.
Nome/Razão
Social: c[Ano s.À LOJAS AMERICANAS S,A I,IARISA LOIAS

VÂREIISTAS LÍDA

CPF/CNPJ /o.r(I1.5/t4r@0í47 33 014.556/0001-96 6í.18026E 0@í{9
Endereço R FlüÍe, le70 Rua Sac€dura Cabíal, '102 Rua Jam6 Hoü8lÚ, 42
Complemento: Od. Mooçú.s Sem complemento BeÍrE Funda

Cidade/UF Slo Peuh,SF Rio de Janerrc'/RJ Sáo PaulorsP

3. DeYedora

CEP oa56§q7 20081-262 0í í3t400

4. Titulo

Conffio (b Loca0áo,
calc!ía(bcn 28de abrfl do

2016, €lrü€ a JPS
ÂDtf,t'[SIRACÁO E
OOUÉRCK) LIDÀ.

sodcdaÍb trRteda, com
!6dt ne Cldade.d6 ltabuna,

Edo (h.Eahle, ne
Avê'niJa Âdz ÍrraÍon, r/h,

rótlloiar,lCa í0í do
Shopphg Jêqüüüú, Gó€l
Csknon, CEP 45605Jtt5,
iÉcrla no çllPJ,ff sob o

no 05.82S,684Í0001-70
(rc6dcrb)eeC|áROSÁ
CDovsdoí.1 rcoÍlratg d8

Locçáo'), por nâio ü quâl
q Ccdcnb, m qudE.& dâ

Pí9Píloôáriâ ê hoffin8
pcllrk üa Íle Fíasão l&al
& ffirÍt{ (ooíÊoma absixo
.l€íntso), l@u à tDt úorâ

a Fre9áo lrlêd& tnórêl
(coílbÍmâ.abdxo defi nldo),
a scÍ Dego ne fuma. olâzog

Contrato de LocâÉo,
celebrado em 29 de junho

de 2004 e aditado em 01 de
setembro de 2010, enúe a
JPs ADMTNTSTRAÇÁo E

COMÉRCIO LTOA,,
sociedade limitada, com

sede na Cidade de ltabuna,
Estado da Bahra, na

Avenida Aziz Maron, Vn,
sobreloja, loja 101 do

Shopprng Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45605-4í5,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("Cedente") e a LOJAS

AMERICANAS S,A,
("Devedora") ("Conkato de

LocaÉo"), por meio da qual
a Cedente, na qualidade de

proprietária e legitima
possudora da Fraçáo ldeal
do lmóvel (confoÍme abaixo
deÍindo), locou à DevedoÍa

a FraÉo ldeal do lmóvel

I Conf.b do toc.Éo,
I celebEdo 6m 3l ô iuho &

ã107, enur I JPS
ÂT»IINISTRACÃO E
coüÉRcro LÍDÀ,

soci€da(b limitlda, csn
E€de n8 Cidadâ dê ltÊbuna,

EstÉdo d. Brhl8, na
Awnlds AzE MaÍon, !rn,

sobíehie, loh lot do
Stlo9ping J.qultá, Gó€6
C8[non, CEP i{56G5-415,
inssts oo CNPJUF sob o

íf (xt.m9.66srmií-70
CC€dcnbJ c s UARI§A

LOJAS VARE"'ISIAS LTDA
(levedoÍa1 (rcoffiato dê

LocaÉo'), poí molo d8 quel
a Cedq e, na quâIdrds de

Díoprl€táÍ|8 c logitna
pNrkloía ds FÍe9áo l&al
@ lrnôrol (coníoírno ebsixo
ddniro), l@u à DaÍêdorâ

a FÍaçáo ldo8l do lmóvêl
(confu Ín€ âb€ko d6ínido),
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e dcllqk aon#.3
pâCu.&s no eoofâb dê

tocaç{o.

(coníorme abaixo definido),
a ser pago na foÍma, prazos

e demais condiçóes
pactuados no Contrato de

LocaÉo.

a 8er pago na fuín3, pÍezori
e dêmeb condlçõos

paCuado! no CoÍúrgto de
Loceçáo.

5. Data de
Constituição
do Crédito

ún$n16 29t0É.1200/. $MtN07

6. Valor
Atualizâdo
dos Céditos
lmobiliário€

Rt 97.2aí.05 R$ 53 920,62 RS 8e5.6€8,30

7. Fração dog
Creditos
lmobiliáÍios

24,3% 6,7% 1m%

PropÍietária JPS ÂOTE{§IRAçáO E
COIIÉRCK) LTDA

JPS ADMINISTRÂÇÃO É
COMERCIO LTOA

JPS At' INISIRAçÃO E
CoTÉRCIO LIDA

LocâlizaÉo
Av. Azts tLmo. srn, JaÍlin
\,,ltóÍb-[sblnar8A-CEP

45606405

Av Aziz Maron, Vn, Jardim
Vitória - ltabune/BA - CEP

45605-905

AY. AzZ MsÍon, úr, Jadir
Yúri8-lbàun.rBA-CEP

45608905
Loja Loje n.e í04 Lojas n.os 2íl24 Lolas n.oE 25, 26 6 27

Malrícula 't0.í@ 10.168 í 0.í68

8.
ldentlÍicâçâo
da Fraçâo
ldeal do
lmóYel

Cadório de
Registro de
lmóYeis

? Oído & Rsgffio ô
lnóüÊb da Cdna&e &

[rbsna-Esbílo&BâlúE

2" Ofício de Registro de
lmóveis da Comarca de

Itabuna - Eslado da Bahia

? Oído d. Roebúo dê
ktráÍab d8 Cdnarêa de

[abunâ - Estrdo .la Eahh

Prazo Tolal

Ê o nrhàriirâ úriisa
cortrdG dlrÊ a date Íb
rmtsEáo d€§tr C,Cl dá â
Datâ dc VsnciÍnento Finâl
da!or*!r no iun ab8ô(o,

É o númeÍo de meses
contados enlre a data de
emissáo desta CCI até a
Oata de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

Ê o númoÍo (b m€â6
cDntadG cnúr 8 d& &
omissáo ô8te CCI íá 8
DatB d€ Vendmoí o Final
descÍita no ltÉm ebsixo.

Valor de
PÍincipal R$ 9723í,(E R$ 53.920,62 RD 89ti.68ô,30

Atualizaçáo
Monetária:

Aru8ln fl6, nona. ô
iulho, p3lo @-Dl Não há tuualncllb, no mê3 &

dazsírúÍo, polo lGP{l
JuÍos
RemuneratóÍios Nâo há Não há Nào há.

Data do
Primeiro
Vencimenlo:

§t11nom 10t12J2020 31n7m18

Data de
Vencimento
Final

0í07IãJ2l 31t1212020 utlmolg

9. Condiçõo3
Originais da
Emissão

Multa Nâo há. Não há Náo há

í
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Encargos
Moratórios t,lào há Não há Nâo há.

Periodicidade
de Paqamento M€flsal Mensal M€nssl

Local de
Emissâo Sâo PaubrAP São Paulo,/SP Sáo Paulo/§P

í0, Garantiag Náo E. Nâo há Náo M

'I í. Fluxo do
Pagamênto

lbr.âl: EErlaçaÉ iguab,
mêíllab c aucêGEü,*, m

vahr dE Rl í0,&3,/l!i cads
um8, as quais 3âÍlo

snurh€nb {rat adsr pcls
AürslL€Éo lionêtád8.

MensaI presteçóes igueis,
mensais e sucessNas, no

valor de R$26 960.31 cada
uma, as quais serão

anualmente atualizadas pela
AtualizaÉo Monetária.

i/bnsat pÍ€dâÉ€6 lguab,
mên8a6 € Suo8asivEa, no

r/álor dâ R§ 49.760,35 cada
uma, a8 qusb 89Íâo

anueknànb atueli:Adas peh
AtuâlizÊÉo l,bn€táÍia.

# 4 5 6

Dados da CCI

Data de
Emissão: 03t07t2018 oíJo,2018 03t0712018

Série única únir: única
N. CCt OM 005 006

Tipo de CCI lntêgral lnbgr3l lntegral

í. Emissora

Razão Social HABITASEC
SECURITIZADORA S,A

HABÍÍASEC
SECUR]TIZADORA S.A,

HABITASEC
SECURITIZADORA S,A

CNPJ/MF 09.304.42710001-58 09.3(N.,12710001-68 09.304 42710001-58

Endereço Avenida Bngadeiro Feria
Lima, no 2894

ArDnirâ BÍira&llo Faia
Lim. Ír' 2694

Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Complemento
5c andar, conjunto 52,

Jardim Paulistano
5P ander, coniunto 52,

Jadin P8ulSbno
50 andar, conjunto 52,

Jardim Paulistano
Cidade/UF São Paulc'/SP Sáo PaulorsP Sáo Paulo/SP

CEP 01 .451-902 0í./t51-902 0r.451-902

2- lnsütulçào
Custodiantê

Razáo Social

PENTAGONO S A
DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES
MOBILARIOS LTDA

PENÍÂGONO SÂ
I)ISTRIBUIDORA DE

ÚruLos E vALoREs
MOBILIÁRIOS LTDA

PENTÁGONO S,A,
DISTRIBUIOORÂ DE

TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTOA

CNPJ/MF: 17.343.6820001-38 í 7.3,13.682/ú0í-30 17.343.682/0001-38

Endereço Avenida das Américâs, no

4.200
Arênida dss Amódcas, no

4-200
Avenida das Améric€s, no

4 200
Complemento: Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bt. 08, Ah B, St 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ Rio dê JenâlÍo/RJ Rio de Janeiro/RJ

CEP 22.640-102 2.6/í;102 22.6/.0-102

3. Devedora

Nom€y'Razão
Social: LOJAS RENNER S.A. BANCO DO BRASIL SÂ RN COMÉRCIO

VAREJISTA S,A,

CPF/CNPJ 92.7 54.738t0001 ô2 00.(m.000/Í,00í-9'l r 3.48r.309/000í -92

Endereço
Av. Joaquim Porto Villanova,

401 SotoÍ B€ncáÍb Sul Rua Luigr Galvani, 70

Complemento Bairro Jardim Carvalho Ssm complêmcnto Andêr 9, sala 01

Cidade/UF PoÍto Alegre/Rs BÍesllirrDF São Paulo/SP

CEP 91410-400 04575-020 ?

I
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4. Título

Contrato de Locação,
celebrado em 30 de

setembÍo dô 20'16, entre a
JPS ADMINISTRAÇÃO E

COMERCIO LTDA,.
sociedade limitada, com

sede na Cidade de ltabuna,
Estado da Bahia, na

Avenida Aziz Maron, s/n,
sobÍeloja, loja '10'l do

Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45605-4,l5,
inscrila no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("Cedente') e a LOJAS

RENNER S.A ("Devedora')
('Contrato de Locaçáo"), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de proprietária e

legitima possuidora da
FraÉo ldealdo lmóvel

(confome abaixo definido),
locou à Devedora a Freçào
ldeal do lmóvel (conÍorme

abaixo definido), a ser pago
ne iorma, prazos e demais
condições pactuados no

Contrato de Locâçâo

Confreb Íb Locaçâo,
calgbrado sn 0l dê meio d€

e@8 e diEdo am 06 de
m8rço de 20í/t. Ênú! e JPS

ÂDrflNtsTRAçÀO E
@itÊRcro LTnÀ,

soci€dadc linledâ, cdl|
3€d6 ns Cldadê d6 ltabuns,

Edsdo de BehL, nâ
Âvenldâ 

^ziz 
Uarcn, 8/n,

EobÍrlCe, k â 10, do
ShoppirE Jequfhá, Góê€
calmofl, cEP ií5605-41 5,
inscÍlte no CNPJflTF lob o

Írc 05.8in.666/O00í -70
Cc€d€nb') ê BAI{CO DO
BRASIL SÂ. CDovsdore')

Cconfeto dê Looeçáo"), poÍ
íEio dâ quel a Côdcnb. nâ
qusliredô & popíittáÍi8 s

l€gilina pGutsoÍâ da
Fraçao l&aldo lírówl

(coníoÍme âbaixo dcinldo),
locouàDüEdoÍâaFÍaçúo
l&al do bnórel (coníome

eôaixo defniro), a 8€Í pâgo
nâ fuíme, prazos ! d€mab
condiqóa8 pactugdos no

Contrato de Locâção,
c€lebrado em 09 de junho

de 2017, enke a JPS
ADMINISTRAÇÁO E
COMERCIO LTDA,,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Egtado da Bâhia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja '10'l do
Shopping Jequ ibá, Góes
Calmon, CEP 45605-415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/000í-70
("Cedente") e a RN

COMÉRCIO VAREJISTA
S.A. ("Devedorâ") ('Contrato
de Locação"), por meio da

qual a Cedente, na
qualidade de proprietária e

legitima possuidora da
FraÉo ldeâldo lmóvel

(confoÍme abaixo deÍinido),
locou à Devedora a Fraçâo
ldeal do lmóvel (confoÍme

abaixo definido), a ser pago
na foma, prazos e demais
condições pactuados no

Contrato de oContÍato &
5. Data de
Constituiçáo
do CÉdlto

30t09t2016 0t/05rÀ!08 09t0612017

6. Valor
Atualizado
dos CÉditos
lmobiliários

R$ 4.474.020.12 R§ í 19.€2,97 R5 912.748.32

7. FraÉo dos
Céditos
lmobiliári03

1000/0 í00% 1000/o

Proprietária JPS ADMINISTRÁÇÃO E
COMÉRCIO LTDA

JPS ÂÍ»'INISIRAçÃO E
COI'ÉRC|o LTDA

JPS ADMINISTRÂÇÃO E
COMERCIO LTDA

LocalizaÉo
Av. Aziz Maron, si/n, Jardrm
Vitória - ltabuna,/BA - CEP

45605-905

Av. ÂzE lrslon, srn, JaÉim
\fúóÍia - lbbuna/BA - CEP

456{'5.905

Av. Aziz Maíon, si/n, Jardim
Vitória - ltabuna/BA - CEP

45605-905
Loja Loja n.o 113 toi. n.'L,ú10 Loja n.o 0014

Matrícula í 0. r68 10.r68 10. r 68

8.
ldentificação
da FraÉo
ldeal do
lmóvel

Cartório de
Registro de
lmóveis

20 OÍício de Registro de
lmóveis da Comarcâ de

Itabuna - Estado da Bahia

2P Ofldo dr Regidm d€
brlówb dâ CdllâÍEa dê

Itsbuna - Estado ds Bshie

20 OÍício de Registro de
lmóveis da Comarca de

Itabuna - Estado da Bahia

Prazo Total

É o número de meses
contados entre a data de
emissão desla CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

Ê o nún€ío dg ÍIEs6
contâdos cntre e dâte dê
eEniesáo Ít€6b CCI elá I
Dde dê VencirEnto Flnal
d€8cÍlr no iEr âbâixo.

É o número de meses
contados entre a data de
emissão desta CCI até a
Dala de Vencmento Final
descrita no item abaixo.

Valor de
Principal R$ 4.474.020,121 R§ í 19.432,97 RS 912.748.32

AtualÉaÉo
Monetáriai

Anualmente, no mês de
julho, pelo IGP-DI

Àuatncflb, no Íná8 do
junho, pob IGP{)I

Anualmente, no mês de
maio, pelo IGP-DI

Juros
Remuneratórios Não há Náo há. Não há

9. Condiçóes
Originais da
Emissào

Data do
Primeiro 31t07 t2018 31n7ÍÀO1A 0í /08/2018

{-



Vencimento

Data de
Vencimento
Final

141122026 04,03f2019 04106t2027

Multa Não há llào há. 100/o

EncâÍgos
Moratórios Não há NÉo há. 1o/o a m

Periodicidade
de Paqamento Mensal M8nsal Mensal

Local de
Emissão Sáo Paulo/SP Sâo PeulorsP Sáo Paulo/SP

í0. Garantias Náo há }{áo há. Nâo há

íí. Fluxo dê
Pagamênto

Mensal: prestaçóes iguais,
mensais e Sucessivas, no

valor de R$ 23.036,06 cada
uma até junho de 2021, e
R$ 55.223,06 cada uma a
pertir de julho de 202í, as
quais serâo anualmente

etualizadas pela Atualização
Monetária.

iionEal pÍB8lâçóÊs iguais,
mên8ab ê 8ucê6sives, no

valoÍ dô Rl§ I 3.270,3i1 ced€
uma, 89 qu6i8 8€râo

anualmgíia stuelzades pola
Atuelb|8çáo t o0êtáÍia.

Mensal: prestações iguais,
mensais e su@ssivas, no
valor de R$ 5.210,63 cÉda
uma até junho de 2020, e
R$ 9.377,30 cada uma a

partir dejulho de 2020, as
quais serão anualmente

atualizadas pela Atualização
Monetária.

# 7 I

Oados da CCI

Data de
Emissão 08107/20rt 03t07t2018 G/O7l20í8

Série ún&. única única
NO CCI oa7 008 00s
Tipo de CCI lnbgral lntegíal lntogrâl

í. Emissora

Razão Social IIAEITASEC
SECURÍIIZADORA S.À

HABITASEC
SECURITIZADORA S,A,

TIABÍTASEC
SECURITIZADORA SÂ

CNPJ/MF @.304:427'0001ó8 09.304.42710001-58 @.304.d2llt[bt-58

Endereço Avcr|iÍa Bdodclro Fada
Line, no 2tg4

Avenida BrigadeiÍo Faria
Lima, no 2894

Avrntsa Bngâdâlro Faris
Lina, Íf 2094

Complemento 5e erúaÍ, coniunb 52,
Jaídin PouHano

50 andar, conjunto 52,
JaÍdim Paulislano

5P andaÍ, codunb 52,
Jardin Peulbt no

Cidade/UF Sâo PaulorsP Sâo Paulo/SP Sáo PeulorsP
CEP 0r.451-902 01 451-902 01.45í-902

2. lnstituiçào
Custodlanto

Razão Social:

PEàÍÍÁGO|,|O SÁ.
ÍXSTRIBI'IDORA D€

TfÍULO§ E VÁLORES
I'OBIIíRIO§ LIDA

PENTÁGONO S,A,
DISTRIBUIDOFÁ DE

TITULOS E VALORES
MOBILÁRIOS LTDA

PEI{ÍAGOIIÍO Sá,
DI§ÍRlzuIDoRADE

TfÍULOS É VÂLORES
MOAIUÁRIOS LII}A

CNPJ/MF í 7.38.6&l/0q'í -3E 17.343.682y000í -38 í7.343.682/Í'00íAE

Endereço AvBnib dcA d@, Íf
4.N

Avenda das Américas, no
4.200

Av.nfure das &ÉÍi:ss, no
4200

Complemento BL 08, Ale B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, Aa B, Sl3{,2n04
Cidad€/UF: RIoô JânclÍo/RJ Rio de Janeiro/RJ Rlo d6 Jân iÍorRJ
CEP 2..*192, 22.€,4.O-102 2,.6/í,1ç2

3. Devedora

NomdRazáo
Social:

GL(EÂL DtSÍRtBuç,.ÃO
DE EENS DE @I{SIIIO

LTDA
OCTACILIO SOUSA NETO VITORIA CELUIAR LTI}A

CPF/CNPJ E0.237.9í 1^t001{O 983.281.825-72 ú.212-7§n0Íl/-52

Endereço: Rod- BR í 16, no 7&í, Rua Ramiro Nunes de
Aqurno,,l42 Av. Aziz l,laÍon s/n

Complemento BaiÍro Port l& S.íÍa Sem complemento Joquiübá Pkza Sllopglng -
Pbo TáÍrêo - GÉ Calmrl

Cidade/UF ÍxÍs lfiúocrRs Itabuna/BA Itabuns/BA

CEP gl960{00 45603-í06 4S0S905
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/í. Titulo

Conlísto dc Locâçào,
cêl€bÍado om I 3 d6 Junho

de 2017, €núB e JPS
ÂÍ)i,rNrsÍRAcáoE
coirÉRcro ITDÀ,

soci€dado linilsda, cln
8ade na Cidrdc dô ltabuna,

Erlado de B8hie, na
AvÊnida Azlz MsÍon, s/n,

sobrolola, loja 101 do
Shopping Joquitibá, Góês
Câlmon, CEP .15605-4í 5,
lmcÍita no CNPJI,F Eob o

Íro 05.829.668/(mí-70
(t€deote') s 8 GLOBAL

DISTRIBUIçÁO DE BENS
DE CONSUMO LTT}A

("DevedoÍáJ ('Contrâto ds
Locaçáo'), poÍ mêio da qual
I C€dsrt€, nâ quelldeds de

propd€táÍia c @lfrna
po6suirora de Freçáo ld€61
do llnóvel (coÍrfuínâ abaixo
defnÍro), locon à D.vcdoÉ

e FraÉo ld€al do lmówl
(coníoím€ abebo dâf nido).
e 8ôr pago na foÍmâ, prâ:o8

€ &mab condiÉG
psatuâdc no Conlrâb dê

Contrato de Locaçáo,
celebrado em 06 de

setembro de 2017, entre a
JPS ADMINISTRAÇÃO E

COMÊRCIO LTDA ,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estado da Bahia, na
Avenida AzP MaÍon, s/n,

sobreloja, loja 101 do
Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45605-415.
inscrna no CNPJ/MF sob o

n.05.829 666/0001-70
('Cedenle") e OCTACILIO
SOUSA NETO ('Devedo/')

('Contrato de Locaçáo"), por
meio dâ qual a Cedente, na
qualidade de proprielária e

legitma possuidora da
Fraçáo ldealdo lmóvel

(confoÍme abaxo defi nido),
locouàOevedoraaFraÉo
ldeal do lmóvel (confoÍme

abaixo definido), a ser pago
na forma, prazos e demais
condçóes paciuados no

Contrato de Locâção.

ContÍeto do Locsçáo,
calêbrado em 0í d€ janêiro
dE 2006 e aditado €m 01 ds
sôbmbío de 20í 0, cntrê e
JPS ADMINISTRAÇÀO E

co[itÉRcto LTDA.,
8od€dade linitade, coÍn

8êdo na Cidadê ds ltabune,
Estado da Bâhla, na

Avanidâ Aziz Maron, dn,
sobrêloje, loja 101 do

Shopping Jêquitil,á, Góes
Câknon, CEP ,15805-111 5,
inscÍte no CNPJ/MF sob o

n, (xi.829.666r000í -70
('C€dente') e a VITORIA

CELULAR LTDA
('O€v6dora') ('ContÍío de

LocaÉo'), poÍ m.io de qu6l
I Cadênte, nâ qurlk adc dê

prcpdetáÍia € lsgitima
possuilora da FÍ8Éo ldoel
do lmó\êl (con6Ímê abaixo
dêfiniro), locou à OrvÊdoE

e FraÉo ldeal do lmó\êl
(conforne abaixo deÍlniro),
e sor pago na forma, pÍ8zos

o d€mais condiçóas
poduados no Conúato de

5. Data de
Consütuiçêo
do Crédito

13t0l5t?o17 0610912017 0íD1/2006

6. ValoÍ
Atualizzdo
dG Códitos
lmoblliáriog

Rt§ 32.160,@ R$ 153.332,00 R$ 97.189,20

7. Fração dos
CÉditos
lmobiliárioE

íÍxr% 1000/. r0o%

Proprietária JPS ADMINISTRAÇÁO E
co ÊRcro LTr»

JPS ADMINISTRAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA

JPS AT»ITNTSTRAÇAO E
COMÉRCIO LTDA

LocâlizaÉo
Av. Aziz Maron, dn, JeÍdim
YitóÍira - ltabuna/BA - CEP

4560&905

Av. Aziz Mêron, Yn, Jardim
Vitória - ltabune/BA - CEP

45605-905

Av. Aziz Maron, s/n, JadlÍn
Vltóriâ - ltabuna/BA - CEP

45605905

Loja Sal6ês CqfloÍdâb n.os
1/J111

Lojas n..s 93/94 kan.o17

Matrícula 10.í60 10.í 68 't 0.í 68

8.
ldentiÍicaçâo
da FraÉo
ldeal do
lmóvel

Cartório de
Registro de
lmóveis

29 Of,cio do Rêolstm ds
lmówis da ComâÍre de

Itabuna - Eatado d8 Bâhiá

20 Ofício de Registro de
lmóves da Comarca de

Itabuna - Estado da Bahia

? Oído de R€gbúo ds
lmóvels da ComarEa ds

Itebuna - Estado dâ Bshiâ

Prazo Total

Ê o nrkneÍo da mÊ3€3
ooÍrtadG entre a d8b d6
6mi8são dÉte CCI atá â
Oeta de VsÍrcinonto Finel
dêcÍta no it€rn ebairo.

É o número de meses
contados entre a data de
emissáo deste CCI até a
Dala de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

É o núrneÍo d9 mgs€g
contados eúê a dâtâ de
6mBsáo d€sta CCI ató e
Dsta d€ Vencinênto Final
d€scÍila no iEm 8bâlxo.

Valor de
Principal R$ 342.r60,00 R$ í53.332,00 R$ 97.189,20

Atualizaçào
Monetária:

Anualnents, no írúB dô
iunho, pdo IGP.[)I

Anualmente, no més de
novembío, pelo IGP-OI

Anuatnênte, no íús d€
ianêim, peb IGP-DI

Juros
Rem u neratórios Náo há. Nâo há Não há

9. Condlçõês
Originais da
Emissão

Data do 10/$r2tl18 01/08/2018 31n7/20',l8 rt
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Primeiío
Vencimento
Data de
Vencimento
Final

31tÉt202. 31t08t2021 31tlzt2@O

Multa 10% 1ivo Não há

Encârgos
Moratórios 1% a.m. 1o/o a.m Não há

Periodicidade
de Pagamento: irflsal Mensal Mensâl

Locâl de
Emissão Sáo PeuhlSP São Paulc/SP Sáo PauldSP

'10. Garantiãs Náo há. Não há Não há.

l'1. Fluxo de
Pagamonto

âibnEal: pÍl3taçõe6 buais,
môÍl3âb 6 sJcSssives, no
valor & Rli ô.58{r,00 cade
uma até junho de 20í 9, ê
R$ 7.520,00 cada umâ e

p8Ílr de iuho dê 20í9, eg
quai! 8âráo anualments

aü/slizeda8 pôla AlualizaÉo
MonêtáÍia.

Mensal: prestaçôes iguais,
mensais e sucessivas, no
valor de R$ 3.500.00 cáda
uma até setembro de 20í9,
e R$ 4.384,00 cáda uma a

partir de outubío de 20í9, as
quais seráo anualmente

atualizadas pela AtualizaÉo
Monetária.

i,iiansâI plê€taçôes lguâis,
merrsab e Sucesalvâs, no
valoÍ d€ Rt 3.:,39,64 ceda

umâ, es qu8É 8âráo
anualmâí{e atualizsd$ p€la

Atualizâçáo Monstárie.

I

# 10 11 12

Dados da CCI

Data de
Emissáo 03107 t20 t8 ogo7no18 03t07t2018

Serie Unica única Unica
N. CCt 0í0 011 012
Tipo de CCI lntegÍal lnborel lnlegral

l. Emiaaora

Razão Social HABITASEC
SECURITIZADORA S.A.

fIABTTASEC
SECURITIZADORA S.A.

HABITASEC
SECURITIZAOORA S,A

CNPJ/MF 09 304.4271000í-58 09-304.42710001 -58 09 304.42710001-58

EndeÍeço Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Awnira 8ÍigedoiÍo FaÍia
Lina, no 2894

Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Complemento: 5ô andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

50 andaÍ, conjuÍrto 52,
JaÍdin Paulbteno

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

Cidade/UF Sáo Paulc/SP Sào Paulo/SP Sáo Paulo/SP

CEP 0í.451-902 01.451-902 0í.451-902

2. lnEtituição
CustodianG

Razão Social

PENTAGONO S,A,
DISTRIBUIDORA OE

TÍTULOS E VALORES
MOBILÁRIOS LTDA

PENTAGONO SÂ.
DISIRIBUIOORA DE

TfTLOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA

PENTAGONO S,A,
DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES
MOBILÁRIOS LTOA

CNPJ/MF '17.343.682/000í -38 I 7.343.682/0001-38 1 7.343.682/000í -38

Endereço Avenida das Américas, nô

4.200
Avenida d8s AméÍbas, no

1.2@
Avenida das Américas, no

4.200
Complementoi 81 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, A!â B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio de Janeirc/RJ Rio dE Janôiío/R., Rio de Janeirc'/RJ

CEP 22.640-102 22.6/r'c.'102 22.0-102

3. Devgdora

Nome/Razão
Social

ANDRÂDE E KOWALSKI
LTOA . EPP

CACAU FAST FOOD
RESTAUR,ANIE LT[}A

ÉRtKA oltvEtRA FRANco
FONSECA

CPF/CNPJ 16.86í .42510001-25 í 7.206.7í:y0001 -1 5 002.689.225-19

Endereço Av Aziz Maron s/n Av. Aziz Msron s/n Rua Piauí, 245

Complemenlo Gogs Calmon Shopping J€quiübá loja
8U8í Ap-101, Jardim Vitóna

Cidade/UF Itabuna/84 ItEbuna/BA Itabuna/BA

CEP 4*05-4.12 45605905 45605-505

r
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4. Título

Conkato de Locação,
celebrado em 27 de janeiÍo

de 20'17, entre a JPS
ADMINISTRÂÇÃO E
COMÊRCIO LTDA,.

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estado da Bahia, na
Avenida A2iz Meron, sJn,

sobreloja, loja'10í do
Shopping Jequilibá, Góes
Calmon, CEP 45605-4'l5,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/000í-70
("Cedente") e a ANORAOE

DE KOWALSKI LTDA - EPP
('Devedora') ("Conkato de

Locaçáo"), por meio da quel
a Cedente, na qualidade de

proprietária e legitima
possuidora da Fraçâo ldeel
do lmóvel (conÍoíme abeixo
definido), locou à Devedora

a Fraçào ldeal do lmóvel
(conforme abaixo definido),
a ser pago na forma, prazos

e demais condiçóês
pacluados no Contrato de

LocaÉo.

Contrato d,ê LocaÉo.
cal€bÍado €m í0 de

ÊvaGiÍo d6 20í 7, entÍe a
JPS ADT'INISTRÂÇÃO E

cot ÉRcro LTDÀ.
socbd€dê lüritads, coín

s€do na Cirade dê ltabuna.
E8iâdo da Bâhia, na

Avenirâ Aziz Mâron, ín,
sobÍ€loja, lola 101 do

Shopping J€quitibá. Góes
Celmon, CEP rl5ô0t41 5,
lnscrite no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/ü»'l -70
('C6dentê") s e CÂCAU

FAST FOOD
RESTAURÂNTE LTOA

('Dsvrdoral ('Cont'âto de
LocaÉo'), por meio da qual
e Cêdentg, ne qualírade dê

PÍopÍbtáÍh e lêgitima
Possuidore da FIaÉo ldeel
do lmóvêl (conbme abako
dâflnklo), locou à Dev€dora

e FrâÉo lds3l do lmóvel
(confu.me abaixo dêf niro),
e 3âÍ pâgo na fuÍme, praz6

e dsmeb corúiÉ€
pactuados no Contrato de

Contrato de Locaçáo,
celebrado em 22 de

Íevereiro de 2018, enlre a
JPS ADMINISTRAÇÃO E

COMERCIO LTOA ,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loje '101 do
Shopping Jequitibá, cóes
Calmon, CEP 45605-415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("Cedente') e ÉRIKA
OLIVEIRA FRANCO

FONSECA ("Devedora')
("Contíato de Locaçáo"), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de proprietária e

legitima possuidore da
FraÉo ldeal do lmóvel

(conforme abaixo definido),
locouàDêvedoraaFíaÉo
ldeal do lmóvel (conforme

abaixo definido), a ser pago
ne foÍma, prazos e demais
condições pacluados no

Contralo de LocaÉo.

5. Data do
ConsütulÉo
do Cédlto

27t0112017 1UO2aO17 22t02t2018

6. Valor
Atuallzado
dos CÍáditos
lmobillárlos

R$ 343.595,50 R$ 378.2&r,50 RS 25í.800,00

7. Frâçâo dos
Cróditog
lmobillárioE

1000/o 100% -tooo/o

PÍopnetária JPS ADMINISTRÂÇÃO E
COMERCIO LTDA

JPS ADI'INISTRÂçÃO E
COMÉRCIO LTDA

JPS ADMINISTMÇÃO E
COMÊRCIO LTDA

Localização
Av. Aziz Maron, Yn, Jârdim
Vitória - ltabuna/BA - CEP

45605-905

AY. Aziz Mâron, 8/n, JaÍdim
VÍtóie - ltebuna/tsA - CEP

45m$905

Av. Aziz Maron, sJn, Jardim
Vitória - ltebunrBA - CEP

45605-905
Loja Lojas n.t 67 e 68 Loies n.o 80/81 Loja n.ô 27A

Matricula 10.168 í0. í 68 10.168

8.
ldentiÍcâçao
da Fração
ldeal do
lmóvel

Cartório de
Registro de
lmóveis

20 Ofício de Registro de
lmóveis da Comarcâ de

Itabuna - Estado da Bahia

? o'lcio d6 RogistÍo de
lmóvêi8 ds Comarcâ de

Itebuna - Estado dâ Bahia

2' OfÍcio de Registro de
lmóveis da Comarca de

Itabuna - Estado da Bahia

Prazo Total

E o número de meses
contados entre a data de
emissão desta ccl eté a
Data de Vencimenlo Final
descrita no item abaixo.

Ê o númêro do mês€s
contados 6ntÍê I data de
smbsáo d€8ta CCI sté a

Data dê Vencinênto Final
d6scÍilâ no itar abeixo.

É o número de mesgs
contados enlre a data de
emissão desta CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

Valor de
Principal. R$ 343.595,50 Rtt 378.284,í) RS 26í.800,00

Atualizaçáo
Monetária:

Anualmente, no mês de
junho, pelo IGP-Dl

Anuetr€nb, no mês d€
sct€ínbÍo, pelo IGP.[)I

Anualmente, no mês de
maÍço, pelo IGP-OI

9. Condlçõo3
Origlneis da
Emiaaão

Juros
Remuneratórios Não há Nào há Não há

(,
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Data do
Primeiro
Vencimento

31tO7 t201a 31t0712018 01/08/20í8

/

(p

Data de
Vencimento
Final

31tOü2022 31n8r2022 28t02t2022

Multa Náo há. Náo há. 1Oo/o

Encârgos
Moratórios Não há Não há. 1Yo a.m

Periodicidade
de Pagamento: Mensal Mensal Mensal

Localde
Emissão. São Paulo/SP São PauldSP São Paulo/SP

í0. Garantias Náo há Náo há Náo há

íí. Fluxo de
Pagamento

Mensal prestaçóes iguais,
mensais e sucessNas, no
valor de R$ 6.871,91 cada

uma, as quais serâo
anuelmente atualizadas pela

Atualizaçáo Monetána.

iilonsâl: pÍeslaÉ€3 iguais,
mensab e sucêssivas, no
valoÍ de R$ 7.565,69 câdâ

uma, as quâÉ 8€Éo
enualmônte atualizâdas peh

Atualização Monâtárie.

Mensal: prestaçóes iguais,
mensais e sucessivas, no
valor de R$ 5.950,00 cada

uma, as quais seÍão
anualmente atualizadas pela

AtualizaÇão Monetária.

# t3 14 15

Dados da CCI

Data de
Emissão 03/07/2018 03t07t2018 03/0720í 8

Série única única única
No ccr 0'13 014 015
Tipo de CCI lnhgral lntegíal lntêgral

l. Emissora

Razâo Social: }liAB]TASEC
SECURITIZADORA SÂ

HABITASEC
SECURITIZADORÂ S,A,

HABITASEC
SECURITEADoRA S.A"

CNPJN/IF 09.3(N.427l00oí{8 09.304.42710001-58 09.304.427lm0168

Endereço Av€nida BÍila(brlÍo Faris
Lima, Íro 289,í

Avenda Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Arênila Brigad€irc FaÍie
Lim8, Íro 2E94

Complemento 50 ander, coniunto 52,
JaÍdim Paulisleno

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

50 andar, coniunto 52,
JaÍdim Pauliltano

Cidade/UF Sáo PaulolsP São Paulo/SP Sáo Paulo/SP
CEP 0í.ií51-902 01 .451-902 01.451€02

2. lnstituiçào
Custodiante

Razáo Social.

PENrA@irO SÁ.
DISTRIBUIDoRA DE

TTULOS E VALORES
itoBtLrÁRros LToA

PENTÁGONO S,A,
DISTRIBUIDORA OE

TITULOS E VALoRES
MOBILIÁRIOS LTOA

PENTAGONO SA.
DISTRIBUIDORA DE

IfTLOS E VALORES
À,OBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF í 7.3it3.682lmol-38 17.U3.68210001-38 17.343.682m01-38

Endereço AvÊnld8 das AmáÍices, no
4.2N

Avenida das Américâs, no

4 200
Avênidâ de3 AméÍicas, no

4.200
Complemento Bl. 08, Ala B, Sl 302-3{X Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio dê JsneÍorRJ Rio de Janeirc/RJ Rio de JeneiÍo/RJ

CEP n.6,0.102 22.6/.0-102 2,.6ío-102

3. Devedora

Nome/Razão
Social:

SECRETARA DA
ÂDMTNTSTRAçÁO -
ESTADO DA BAHIA

CINEMARK BRASIL S,A, VIA VAREJO S/A

CPF/CNPJ I 3.323.27,U000't 63 00.779.721 |OOO141 33.041.26U0652-90

Endereço: 2: Avenila, 2lX)
Avenida Dr. Chuc.i Zaidan,

940 Rua Joáo P€saoa, 83

Complemento
1o sndaÍ, CentÍo

Adminbffiirro de Bâhia -
cáB

T andat Côntro

Cdade/UF SahíedoÍ/BA São Paulo/SP So Caetano do SUUSP
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CEP 417ISO0S 04583-906 09520-0í 0

'1. 
Tltulo

I Cooüsto ds LocaÉo;
I calebrsdo om 23 de janeiÍo

de 2014, ênte a JPS
ADMINISIRAÇÁO E
COMÉRCIO LTDÀ,

soci6dâde limitada, com
sêdô nâ Cidds de ltâbune,

Etiâdo da Bahh, na
AvÊnira Aziz Maron. 8/n.

sobírbiâ, bie lol do
Sholping Jequiübá, G&s
Catnon, CEP 4560S4í5,
inscÍita no CNPJIMF sob o

no 05.829.666/0001-70
Cc€dênte') ê e

SECRETAR|A OA
AI)TiINEIRAÇÁO -
ESTADO OA BAHIA

('Í)êrrÉdoÍÉl (.c onfeto do
Locaçáo-), por mâio d8 qual
a Cêdcnta, ne qualiradc dê

propÍirtáÍh ê lêgitÍÍa
possuidoÍa da Fraçáo ldêâl
do lmóvôl (conbíflê abeixo
ffniro), locou à DevBdoÍe

ã Frâçào ldeal do lmóval
(contume abeho dêf nido),
E 3êÍ pego na íoÍma, pÍezoa

s d8íneis coíldiçó€â
pacüiedos no ColrFato dê

Locaçro.

Contrato de Locâçáo,
celebíado em 27 de abril de

2018, entre a JPS
AOMINISTRAÇÁO E
COMÉRCIO LTDA ,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Eslado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobíeloJa, loja í01 do
Shopping Jequ(ibá, Góes
Calmon, CEP 45605-415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05 829.656/000í-70
("Cedente") e a CINEMARK
BRASIL S A ("Devedora')

("Contrato de Locâçáo'), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de proprietáÍia e

legitima possuidora da
Fraçáo ldealdo lmóvel

(coniorme abeiro detinido),
locouàDevedoraaFraÉo
ldeal do lmóvel (conforme

abaixo definido), a ser pago
na foÍma, prazos e demais
condiÉes pactuados no

Contralo de Locaçâo.

Contrato ds LocaÉo,
calêbrado em 29 do maio de

20í8, êntÍê a JPS
ADMINISTRAÇÁO E
COMÉRCIO LTDA,,

sociedade limitadâ, com
8êdê na Cidado dê ltsbuna.

Edado da Bahi8, n8
AEnira Aziz Maíon, ín,

sobrêloia, loje '10'l do
Shopping Jequ ibá, Gó€g
Calmon, CEP 45605-415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666r0(ní -70
('Cêdcnta) € a V]Â

VARE TO S/A ('DàwdoÍ8')
('ContÍalo dê Locação), poÍ
moio da qual a C€d6ntê, nâ
qualk ad€ de pÍopdêtári8 Ê

lêgitine possuidore de
Fr8Éo ldeal do lmóre|

(conlbÍme absixo dêfinido),
locou à Der,r€doia a FrEÉo
ldeal do lmóvol (coÍlfume

absixo dofink o), a 8êr pego
ne bms, prazos e d€meis
condiçóes pâduadoG no

Contrâto dê Locaçáo.

5. Data de
Constltuição
do Cédlto

2!O1n014 27tMt201B 29t05t2018

6. Valo.
Atualizadodos
Cróditos
lmoblliários

RS 205.28,1,73 R$ 4.752.000,00 R$ 918.q)0,00

7. Fração dos
Cróditos
lmobiliárlog

100% 1000/o 'too%

Proprietária JPS ADMTNISÍRAÇjmE
COI'ÉRCIO LTDA

JPS AOMINISTRÂÇÃO E
COMERCIO LTDA

JPS ADMINISIRAçÀO E
COII|ÉRCIO LTDA

Localizaçâo
Av. Azlz MeÍon, s/n, JaÍdim
Vrtória - ltabuna/BA - CEP

45605-905

Av. Aziz MaÍon, gn, Jardim
Vitóna - ltabuna/BA - CEP

45605-905

Av. Azlz MeÍon, s/n, JaÍdim
Vltórle - h'âbune/tsA - CEP

45605905

Loja Uma áÍ€e de
âpIoímedâIn€nt8 600.úr: Loja ComeÍcial n.o LÁS 05 Loiâ iilegâ 0í

Matrícula 10.168 10.168 't 0.í68

8.
ldontlflcaçáo
da Fração
ldeal do
lmóvol

Cartôrio de
Registro de
lmóveis

? Oído ô R€gl ío dê
lmóvêb da CoínaÍca d€

Itebuna - Eetedo da Bahiâ

2" Oíicio de Regisko de
lmóveis da Comarca de

Itabuna - Estado da Bahia

? Oflcio (h Regi8úo do
lmówis da ComeÍce ds

Itâbuna - Estado da BÊhia

PÍazo Totâl

Ê o númsío de me3es
contâdos ênt e e data dâ
emissáo de3ta CCI âtá a
Dat da VcÍlcitEÍllo Final
d€scÍ a no ilqn daixo.

É o número de meses
contados entre e data de
emissâo desta CCI até a
Data de Vencimenlo Final
descrila no item abaixo.

É o númom da rnss€s
contedos enke e detâ ds
€mÉsáo d€sta CCI até I
Dete d6 VencirEnto Final
dêEcÍla no it€rn ebako.

9Condlçôos
Originais da
Eml83ão

Valor de
Principal: R$ 205.284,73 R$ 4.752.000.00 R$ 9r8.000,00

(
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AtualEaÉo
Monetária:

Anuaknênte, no rlÉs d6
janelrc, pêlo IGP-M/FGV

Anualmente, no mês de
março, pelo IPC/FIPE

AnuaFn€ntg, no í€s de
março, pêlo IGP-DI

Juros
Remuneratódos Náo há. Não há Náo há

Data do
PÍimeiro
Vencimento'

Éfi,€,m18 10t0/,t2019 o utnolg

Data de
Vencimenlo
Final

1801f2019 10rc3n029 01n3fr2024

Multa Náo há. Não há 10%
Encárgos
Moratórios Nâo há. Não há 1% e.Ín.

Periodicidade
de Paoamento: lilensal Mensal Monsal

Localde
Emissão: Sáo PeuldSP Sáo Paulcl/SP São PaulorsP

10. Garantias Nâo há Não há Náo há

1í. Fluxo de
Pagamento

Àrôngel: píêstaçóes iguais,
monseb ê aucêssivâ3, no

vâlor do R$ 29.328,39 cade
uma, â3 quab saÍào

enuslnenb atualÊedas polâ
AhrdEeÉo f,bn€ÉÍla.

Mensal: prestaçóes Euais,
mensais e sucessivas, no

valor de R$ 39.600,00 câda
uma, as quais serão

anualmenle atualizadas pela
Atualizaçáo Monetária

Mensel: píBEtâçó€s buaí.s,
me0sâb â suoagsivas, Íro

valor de Fl[ í 5.300,00 cada
uma. a8 quâb 8êrâo

anualÍnôotâ dualizadas pelâ
AtJalizâÉo MonêtáÍia.

# 16 17 't8

Oado6 da CCI

Data de
Emissão 03t07 t2018 0Bto7 t2018 03107 t2018

Série Unic€ únir: Unic€
No cct 016 017 018
Tipo de CCI lntegíal lniêgral lntegral

'1. Emissora

Razão Social
HABITASEC

SECURITIZAOORA S,A,
HAB]ÍASEC

SECURMZADORA S.A.
HABITASEC

SECURITIZAOORA S A,
CNPJ/MF 09.304.4271000't -58 09. «x.42710001 -58 09.304.42710001-58

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Avênide BrigadêiÍo FaÍle
Llna, no 2891

Avenida Brigadeiro Fariâ
Lima, no 2894

Complemento 50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

50 andeÍ, cofljuílo 52,
JaÍdin Paulbtano

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paullstano

CidaderuF Sào Paulo/SP Sâo Paulo/SP Sáo Paulo/SP
CEP 01.451-902 01.451-902 0r.45í-902

2. lnsütuição
Custodiante

Razâo Social

PENTÁGONO=,A,
DISTRIBUIDORA OE

TÍTULoS E VALoRES
MOBILÁRIOS LTDA

PENIAGONO SÂ.
DISTRIBUIDORA DE

TITULOS E VALORES
i,OBILÁRIOS LTDA

PENTÁGONO S,A,
DISTRIBUIOORA DE

TITULOS E VALORES
MOBILÁRIOS LTDA

CNPJ/MF 17.343.682y000í -38 1 7-3.1i).682/qr0'l -38 í7 343.682/000'í-38

Endereço Avenida das Américás, nô

4.200
Avênira das AIIÉÍbas, no

4.2ú
Avenida das Américas, no

4 200
Complemento Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl $2-304 Bl. 08, Ale B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ Rio de JanoiÍo/RJ Rio de Janeirc/RJ

CEP 22.640-102 2..640-102 22.640-102

3. Devedora

Nomer'Razâo
Social:

FREEDY MOTA GALOINO
SOUZA

SORAIA At MEIDA SOUZA
(ÁGUA OOCE)

SORAIA ALMEIDA SOUZA
(ÁGUA OOCE)

CPF/CNPJ 824 .825.785-15 21.655.323/000í-93 2í .655.323/0001-94

Endereço: R. John Kennedy,3,l0 Av. Âziz MaÍon ún Ay. Aziz MaÍon ín
Complemento Apto 102, Barra da Tüuca Goes Catnon Shopping Jequitibá loja

80/81

(
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Cidade/UF Rio de Janeúo,/RJ Itabune/BA Itabuna/BA

CEP 22620-270 45ô05.4í 2 45605-905

4. Título

Contrato de Locaçáo,
celebrado êm í0 de

novembro de 2017, entre a
JPS AOMINISTRAÇÃO E

COMÊRCIO LTOA,,
sociedade lm ada. com

sede na Cidade de ltabuna,
Estado da Bahra, na

Avenida Aziz MaÍon, Vn,
sobreloja, lola 10í do

Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 456054,l5,
inscrila no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/000'l -70
('Cedente') e FREEOY

MOTA GALOINO SOUZA
("Devedor') ("Contrato de

LocaÉo'), por meio da qual
a Cedente, na qualidade de

proprietáíia e legúma
possuidora da FraÉo ldeal
do lmóvel (conforme abaixo
definido), locou à Devedora

a FÍação ldeâldo lmóvel
(conlorme abaixo deíinido),
a seÍ pago na foma, prazos

e demais condiçóes
pactuados no Contíato de

Locâçáo.

ContÍato dê Locaçào,
calsbrado 6m 03 d€ julho de

2018, €ntÍe I JPS
ÂDrrflNtsTRAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA..

soci€dade linltade, coín
sêde na Cidade de ltabune,

Estâdo da B8hia, na
Atênirâ Aziz MsÍon, s/n,

sobreloia, lde 101 do
Shopping J€quiübá, Góes
Caknon, CEP 45605-aí5,
inscrita no CNP"UMF sob o

no 05.829.666/0001 -70
Ccedênta') ê e SORA]A

Âr-irEroA souzA (Áct A
DOCE) ('De!í€doÍa')

('ContÍato de LocaÉo'), poÍ
meio da qual I Cêdênb, na
quâlira& d€ pmpÍistáÍia e

legitlna pGsuidoÍe da
FraÉo ld€al do lmóvel

(confoÍmê eb€ixo defi nido),
locouàDêvêdoÍeeFraÉo
ld€81 do lmówl (coníoÍms

abalxo dêltnlro), s 3€Í pEgo
na 6Íma, prâzos € dêmaie
cond(F6 pactuâdos no

Contato dc LGaáo-

Contrato de Locaçáo,
c€lebrado em 03 de julho de

2018, enke a JPS
ADMINISTRAÇÃO E
COMERCIO LTOA,,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de llabuna,

Estado da Bahra, na
Avenida Aziz Maron, Yn,

sobreloia, loja '10í do
Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45605-4,l5,
inscrits no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("Cedente') e a SORÂIA

ALMEIDA SOUZA (ÁGUA
DOCE) ('Oevedora')

("Contrato de LocaÉo'), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de proprietária e

legitima possuidora da
Fraçáo ldeal do lmóvel

(conforme abaixo definido),
locou à Devedora a Fraçâo
ldeal do lmóvel (conÍorme

abaixo definido), a seÍ pago
na ,orma, prazos e demais
condiÉes paduados no

Contrato de LocaÉo.

5. Data de
ConstituiÉo
do CÍédito

10111t2017 o31o7t2018 03t07t2018

6. Valor
Atualizado
dos CÍéditos
lmobiliáÍios

R$ 3 355 000,00 R$ 5.672.679,90 R$ 1.632.250,59

7. Fração dos
CÉditos
lmobiliáÍios

'tooo/o 1000Á 100%

Proprietária JPS ADMINISTRÁÇÃO E
COMERCIO LTDA

JPS ADMINISTRAÇÀO E
COMÉRCIO LTDA

JPS ADMINISTRAÇÃÓ E
COMÊRCIO LTDA

LocallzaÉo
Av Aziz Maron, si/n, Jardm
Vitóíia - ltabunrBA - CEP

45605-905

Av- ÂzÊ Maíon, srn, JaÍdim
VrtóÍiâ - hâbuna/BA - CEP

4580S905

Av. AzÉ Maron, s,h, Jardim
Vitória - ltabuna/BA - CEP

45605-905
Loja Loja n.'141 Loias n.os 25, 26 € 27 Loja n.o LA20

MalrÍcula 10.168 10.168 10.168

8.
ldentificâção
da FraÉo
ldeal do
lmóvel

Cartório de
Registro de
lmóveis

2o OÍício de Registro de
lmóveis da ComaÍca de

Itabuna - Estado da Bahia

20 Oficio ds Rêglstro de
lmóvêÉ da Comerca dê

Itabuna - Estado dâ Bahia

20 Ofício de Registro de
lmóveis da Comarca de

Itabuna - Estado da Bahia

Prazo Total

E o número de meses
contados entÍe a data de
emissão desta CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no em abeixo.

É o núÍn6Ío dê mos€s
conbdos anlí€ e datâ de
emissáo d63tÊ CCI âtá a
Data dâ Vêncimsnto Final
d€ssitâ no itsm ebeixo.

É o número de meses
contados enlre a data de
emissâo desta CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no ilem abaixo.

Valor de
Principal R$ 3.355.000,00 R$ 5.672.679,90 R$ 1 632.250,59

9, Condiçóes
Originais dâ
Emissão

AlualizaÉo
Monetária:

Anualmenle, no mês de
novembro, pelo IGP-Dl IGP-DI IGP.DI
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Juros
Remuneíalórios Não há Náo há Nâo há

Data do
Primerío
Vencimento

01111t2018 31n1nO20 30104t2019

Data de
Vencimento
Frnal

011o5t2028 30/06/2029 30t0€'t2029

Multa 100Á Nâo há. Não há

EncaÍgos
Moratórios 1o/o a.m Nâo há. Nâo há

Perlodicidade
de Paqamento Mensal i/bnsâl Mensâl

Loc€lde
Emissão São Paulc'/SP São PaulorsP Sáo Paulc/SP

'í0. Garantias Não há Náo há Não há

lí Fluxo de
Pagamento

Mensal. prestaçóes iguais,
mensais e su@ssivas, no

valor de RS 25.000,00 cada
uma até abril de 2020, e RS
30 000,00 câda uma a padir
de maio de 2020, as quais

serão anualmente
atualizadas pela Atualizaçáo

Monetáíia.

Mênsel: preíaçó.3 buâis,
mensais e suosssivat, no

valoÍ dâ R$ 49.760,35 c€da
uma, as quais sôrâo

ânueknente atualizadss Fl3h
AlualizaÉo lvlon8tária.

Mensal: prestaç6es iguais,
mensais e suc€ssivas, no

valor de R§ 13.270,33 cada
uma, as quais serâo

anualmente atualizadas pela
Atualizaçáo Monetária.

# 20 21

Dados da CCI

Data de
Emissáo m/07r20't8 03t07 t2018 0307/'2018

Série únir Unica única
No cct 019 020 o21
Tipo de CCI lntegral lntegral lntêgral

l. Emissora

Razão Social: TIABÍTASEC
SECURIIIZADORA S.A.

HABITASEC
SECURITIZADORÁ S A.

I.iÂBÍTASEC
SECURITIZADORA SÁ.

CNPJ/MF 09.30i1./t27l0(x)l -58 09.304 42710001-s8 09.304.4271000í -58

Endereço ArÍaniia BrigadeiÍo FaÍia
Lina, n' 2894

Avenida Brigaderro Faria
Lma, no 2894

A\ênire BÍigâdêio FaÍiâ
Lina, no 289{

Complemenlo 50 aÍúar, coojunto 52,
JsÍdln Paulistâno

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

50 and8r, conjunto 52,
JâÍdim Paulbtano

Cidade/UF Sáo Paulo/SP São Paulo/SP Sâo PauldSP
CEP 0't.451-902 01.451-902 01.451-902

2. lnsütuiÉo
Custodiante

Razão Social:

PEiÍtAcol,ro SÀ
DISTRIBUIDORA DE

TfÍULOS E VALORES
i/IOBILIÁRIOS LTDA

PENTÁGONO S,A,
OISTRIBUIDORÂ DE

TITULOS E VALORES
MOBILÁRIOS LTDÂ

PENÍAGONO SÂ.
DISÍRIBUIOORA DE

ÍTruLOS E VALORES
TOB|LIÁRTOS LTDA

CNPJ/MF 17.3/8.ô82/0@1-38 r 7.343.682/0001-38 17_34i!.6E2/0mí-38

Endereço Awnldâ das ÂíÉÍi:es, no

4.2@
Avenida das Américás, no

4.200
Avên&lâ das AméÍi:.s, no

4.200
Complemenlo Bl. 08, Al. B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304
Cidade/UF Rlo do JaneiÍdRJ Rio de Janei.o/RJ Rio d€ Janoirc/RJ
CEP », +102 22 UO-102 2..6/G'102

3. Devedora

NomdRazáo
Social:

SORÁIA AT.i/IEIDA SOUZA
(ÁGU DOCE)

SORAIA ALMEIOA SOUZA
(ÁGUA DOCE)

SORÁTA Á|..iIEIOA SOUZA
6GuA DocE)

CPF/CNPJ 2í.655.32Um01-9/t 21.655.323/0001-94 21 .655.32310001 -94

Endereço: Av. Aziz Maron s,/n Av. Aziz Maron s/n Av. Aziz Maron ín
Complemento Shopping Jsquitibá k e

8{yEl
Shopping Jequitibá loja

80/81
Shoppino J€quitibá loia

8U8í
Cdade/LjF Itabünâ/BA Itabune/BA ttâbsne/BA

CEP it560t905 45605-905 45ô(xi905
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4. Tltulo

Conúato de LocsÉo,
cabbrado ern (E de julho de

201 8, ent3 a JPS
ÂDMINISTRAçÃO E
coitÊRcto LTDA..

socicdade limitsds, com
8€ds na Cidedê dê llabuna,

Ertado da 8€hia, na
Awnida Aziz llbron, Yn,

sobÍslojâ, k e101 do
ShQping J€quiübá, cóes
Celmon, CEP 4560$415,
lnscÍltE no CNPJ/MF sob o

no 05.829.6890001-70
(rcâdsntg') s a SORJ1IA

Al.ilErDA souzA (ÁGUA
DOCE) ('Daírdore')

('ContÍeto ê LocaÉo'), poÍ
meio dâ qual a Crdênlê, na
qualidadê de propÍiotáÍia 6

l€gitima possuldors da
FÍaçào ldêal do lmówl

(conbÍme ebaixo dêfiniro),
locouàOevedoraaFraÉo
l&aldo lmóvol (coorome

abalxo dsfinlro), a sôr pago
nE íoÍma, pÍazos ê dêmais
condiÉês peatuadoe no

Conúaio d€

Contrato de Locáção,
celeb.edo em 03 de julho de

2018, entre a JPS
ADMINISTRAÇÁO E
COMÉRCIO LTDA,.

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estedo da Bahia. na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 10í do
Shopprng Jequilibá, Góes
Calmon, CEP 45605415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("cedente) e a soFlAlA

ALMEIDA SOUZA (ÁGUA
DOCE) ('Devedora")

('Contrato de Locaçâo"), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de proprietária e

legúima possuidora da
Fíação ldealdo lmóvel

(conforme abaixo definido),
locouàOevedoraaFraÉo
ldeal do lmóvel (confome

abaixo definido), a ser pago
na foíma, prazos e demais
condições pactuados no

Contíato de L

Coítrato dê LocaÉo,
cal€bredo êín 03 de julho ds

2018, snlÍe a JPS
ADMINISÍRAÇÁO E
COMÊRCIO LTDÂ..

soci€dade lknitada, com
sôds nâ Cldsdg de ltabuna,

Estedo da 8ahia, na
Avenlda AzE iramn, 8/n,

sobÍBloie, k a í01 do
Shopping Jêquitibá, Góês
Câlmon, CEP 45605-415,
insqita no CNPJ/i,F sob o

no 05.829.666/000í -70
Cc€dsnt )eaSORAIÂ

ALÀ|E|DA SOI,ZA (ÁGrrA
DOCE) ('DevêdoE)

CcofltÍeto d€ Locaçáo), poÍ
meio da quel a C€dente, na
qualidedc de prcprbtáÍi8 o

legitima possuidorâ da
FraÉo ldcal do lmóvel

(conbme abâho dêiniro),
locouàDev€dorâaFráÉo
ldsal do lmóvêl (conÍoÍme

ab8ixo dofinldo), a sôr pâgo
na bíms, prâzog ê demais

condlçô€6 paduados no
dê

("

5. Oata de
Constltuição
do Crádito

03107no18 03t07 t2018 o3to7 D018

6. Valor
Atualizado
dos Céditos
lmobiliários

R$ 1.656.691,80 R$ 620.386.58 R$ 639.200,00

7. FÍação dos
Cráditos
lmoblllários

r00% 1000/o 100%

Proprietáíia JP§ ADMINISTRAÇÃO E
coitÊRcto LTDA

JPS AOMINISTRAOÃO E
COMÊRCIÔ LTDA

JPS ÂDMINISTRAÇÀO E
COMÉRC|o LTDA

Localização
Av, Azlz Maron, s/n, JeÍdim
Vitóda - ltabuna/tsA - CEP

/r5@E-so5

Av. Aziz Maron, s/n, Jardim
Vilória - ltabuna/BA - CEP

45605-905

Av. Azlz MaÍon, s/o, Jardlm
VitóÍiâ . ltabune,/EA - CEP

4t60$905
Loja Loia n.o Lí3 Lojas n.'80/81 Salt €3 Com€rciaE n.5

4ot11
Matricula í0.'168 10.'t 68 10.168

8.
ldêntificação
da Fraçâo
ldeal do
lmóYel

CartóÍio de
Regisko de
lmóveis

20 Oício de R€gidÍo &
lmówi8 da Comarcs de

Itabuna - Estedo da Bahia

2o OfÍcio de Registro de
lmóveis dê Comarcâ de

Itabuna - Estado da Behia

20 Oício d€ Rêgisüo d€
lmóv8b da ComaÍca d6

Itabuna - Estado da Bahls

Prazo Total

E o núnem do ínês€s
contsdos oflúâ e dels dê
omissáo d€5ta CCI eté a
Data de Veírcim€nto Final
deEcrita no t€Ín 6baixo.

É o número de meses
contados entÍe a data de
emissão desla CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no item abaxo.

É o núÍn€ro d9 rnesês
contadG ênúe a data ds
emissáo daste CCI ató a
Dete ds V€ncinsnto Final
dgscrits no ltcm absixo.

Valor de
Principal: Rr§ r.656.691,80 R$ 620.385,58) RS 639.200,00

AtuatzaÉo
Monetária: IGP-DI IGP-DI IGP-DI

9. Condições
Origlnais da
Emissao

Juros
Remuneratórios Não há Não há Náo M
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Data do
Primeiro
Vencimento

31nl2.027 30t09t2022 1UO7nO22

/

n/

Data de
Vencimento
Final

30rc62029 30tm't2029 10to7t2029

Multa Náo há Não há. Não há

Encárgos
Moratórios Nâo há Náo há Náo há

Periodicidade
de Paqamento ii€nsal Mensal MonBal

Locálde
Emissào São PauL/SP Sâo Paulo/SP Sáo PEuldSP

í0. Garantias Nâo há Não há Nào há.

íí. Fluxo de
Pagamsnto

ilbmal: pÍ€stEÉas ÍruaE,
meÍisaÉ ê lucêgsivas, no

vrbÍ & R0 55.24,00 cede
ume, as quâb saráo

enuelmenb atualzâdas pâlâ
Atualizaçáo MonetáÍla.

Mensal: prestaçôes iguais,
mensais e sucessives, no
valor de RS 7.565,69 cada

uma, as quais serâo
anualmente alualizadas pela

Atualizaçâo Monetária.

M6n8al: pÍêstsç6as iguais.
monsab e 3uca3sfuas, no
valo( de R$ 7.52),00 cadâ

uma, a3 quats s€Éo
enualmertê atuelizadas pola

AtualizaÉo MonêtáÍia.

# 22 24

Dadc da CCI

Data de
EmEsáo 03107 t2018 o3/o7/2018 03t07 t2018

Série Unica única unica
No ccr 022 t23 024
Tipo de CCI lnlegral lntêgral lntegral

l. Emissora

Razáo Social:
I-IABITASEC

SECURITIZADORA S.A
IIABITASEC

SECURITIZADORA SÂ.
HABITASEC

SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/IuF 09.3M.42710001-58 09.3(x.,1271000'l-58 09.304.42710001-58

Endereço Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2894

Avenidâ BÍigadêiro Faris
Lima, no 2894

Avenida Brigedeiro Faria
Lima, no 2894

Complemento 50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

5! andâr, coniunto 52,
JeÍdin Paulbtano

50 andar, conjunto 52,
Jardim Paulistano

Cidade/UF São Paulo/SP Sâo Pauh/SP Sào Paulo/SP

CEP 01 45í-902 01.45't-902 01.45í-902

2. lnstituição
Custodiante

Razáo Social:

PENTÁGONO S.A,
OISTRIBUIDORÂ DE

TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA

PE]iÍTAGONO SÁ.
DISTRIBUIDORA DE

TfTLOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA

PENTÁGONO SA
DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALoRES
MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJN/|F í7.343 682y0001-38 17.343.682/@1-38 1 7.343.682/000r -38

Endereço Avenida das Américas, no

4.200
Avcnile das AíÉÍÍ:as, Íto

4.2@
Avenida des Américas, no

4.200
Complemento Bl 08, Ala B, Sl 302-304 Bl. 08, Ala B, Sl 302-3 Bl. 08, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ Rio ds Janêin RJ Rio de JaneiÍo/RJ

CEP 22 640-102 22.6Áç102. 22.6/,G102

3. Oevedora

Nome/Razáo
Social:

SORAIA ALMEIOA SOUZA
(ÁGUA DOCE)

SORÂI,A ALI'EIDA SOUZA
(ÁGUA DOCE)

SORAIA ALMEIOA SOUZA
(ÁGUA DOCE)

CPF/CNPJ 2 í.655.323/0001-94 21 .655.323rc001 -94 21 655.323/0001-94

Endereço. Av. Aziz Maron ín Av, Aziz Maíon ín Av. Aziz Maíon s/n

Complemento Shopping Jequitibá loja
80/8r

Shopping Jequitibá loia
8ry8í

Shopping Jequitibá lo,a
80/8r

Cidade/UF Itabuna/BA Itâbuna/BA Itabuna/BA

CEP 45605-905 45ô0í905 45601905
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4. Título

Contrato de Locaçâo,
celebrado em 03 de julho de

2018, entre a JPS
ADMINISTRAÇÃO E
COMERCIO LTDA,,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estado da Bahia. na
Avenida Aziz MaÍon, s/n,

sobreloja, loja 10í do
Shopping Jequitibá, cóes
Calmon, CEP 4560$4,l5,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
("Cedente") e a SORAIA

ALMEIDA SOUZA (ÁGUA
DOCE) ("Devedora')

('ContÍato dê LocaÉo"), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de propnetária e

legitima possuidora da
Fração ldeal do lmóvel

(conforme abaixo deÍinido),
locouàDevedoraaFraÉo
ldeal do lmóvel (confome

abaxo definido), a ser pago
na forma, prazos e dêmais
condiçÕes pacluados no

ContÍato de o

Contrato d€ LocâÉo,
celebrado êm 03 de rulho d€

2018, entÍ€ â JPS
ADMINISTRAÇÃO E
COTllÉRClo LTDÀ.

sochled€ limiti.da, coín
s6de na Cirado de ltabuna,

E3lado de Bahia, na
Avênlda Aziz Maron, ín,

sobÍeloje, lojs 101 do
Shopping Jêquitibá, Góôs
Celmon, CEP 45605-{í5,
inscÍitâ no CNPJ/f,rF sob o

Ír.05.829.6ô6rc00í-70
Ccêdcntê) ê a SORAIÀ

ALMEIDA SOUZA (ÁGUÂ
DOCE) ('Devedora')

Ccontrato de Locação'), por
meio da quâl a Cedente, na
qualidadê dê propÍietáÍis €

legitina possuidora da
FrâÉo ldêel do lmôrêl

(coíbm€ abako def nido),
locos à Devsdora a Fração
ldêel do lmóvel (confoÍm6

abeko definftro), a ser pâgo
na bma, pÍezos e dêmais
condiçóês peaÍuados no

Contreto de

Contrâlo de Loc€çâo,
cêlebrado em 03 de Julho de

2018, enlre a JPS
ADMINISTRÂÇÃO E
COMERCIO LTDA ,

sociedade limitada, com
sede na Cidade de ltâbuna,

Estado da Bahiâ, na
Avenda Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja '101 do
Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45605-415,
inscrita no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/0001-70
('Cedente') e a SORAIA

ALMEIDA SOUZA (AGUA
DOCE) ('Devedora")

('Contrato de Locação"), por
meio da qual a Cedente, na
qualidade de propÍietária e

legitima possuidora da
FraÉo ldeal do lmóvel

(confoÍme ebairc deíinido),
Iocou à Devedora a Fíação
ldeal do lmóvel (confoÍme

abaixo definido), a ser pago
na forma, prazos e demais
condições pactuados no

Contrato de

f-

5. Oata do
Constituição
do Cédito

03t07 t2018 03/07/20í8 03t07 t2018

6. Valor
Atualizado
dos Crádito8
lmobiliários

R$ 563.496,62 R§ sui.600,00 R$ 2.749.951,82

7. Fração dog
CÉditos
lmobiliárlog

1000,/o 1m% 1000/o

Propíietária JPS ADMINISTRAÇÁO E
COMERCIO LTDA

JPS ADMINISTRAÇÃO E
COMÊRCIO LTDA

JPS ADMINISTRAÇÁO E
COMÉRCIO LTDA

Localizaçáo
Av. Aziz Maron, s/n, Jardim
Vitôria - ltabunrBA - CEP

45605-905

Av. Aziz Maíon, ê/n, JaÍdim
Yrtóriâ - lbbuna/BA - CEP

45605905

Av. Aziz Maron, s/n, Jardim
Vitória - ltabuna/BA - CEP

4560t905
Loja Lojas n.os 67 e 68 bia n." 274 Loias n.\ 21n4

Matrícula 't0. r68 10.168 10.168

8.
ldentiÍicaÉo
da Fração
ldeal do
lmóvel

Cartório de
Registro de
lmóveis

2ó Oficio de Regrstro de
lmóveis da Comarcâ de

Itabuna - Estado da Bahia

? Oício ds RegistÍo dê
lmówÉ d8 CoÍnarcâ dê

Itabune - Estado da Bahia

20 OÍíclo de Registro de
lmóveis da ComarÇa de

Itabuna - Estado da Bahia

Prazo Total

É o númeÍo de meses
contados entÍe a data de
emissão desta CCI eté a
Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo

Ê o númaro dê ÍÍÉses
contâdoe €IttÍg a data d€
emi$áo d€3tâ CCI até a
DetE dê VâÍrcinento Fiml
ds8€Íta no iteín abaixo.

É o número de meses
conlados entre a data de
emissào desta CCI até a
Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

ValoÍ de
Principal:

R$ 563.496.62 R$ 523.600,00 R$ 2.749.951,82

AtualizaÉo
Monetáriai IGP-DI IGP.DI IGP-DI

Juros
Remuneratórios

Náo há Náo há. Nâo há

9. Condlçõos
Originais da
Emissão

Data do
PÍimeiro

30t0912022 olluDo22 10to2t2021

100

/

(



Vencimento

Oata de
Vencimento
Final

30tc6,t2029 01n72t29 10107 t2029

lúulta Não há Nâo há Nâo há

Encargos
MoÍatórios Não há t.láo há. Nâo há.

Periodicidade
de Pagamento Mensal irensâl Mensal

Locâl de
Emissão São Paulo/SP Sáo Paulo/SP São Paulo/SP

í0. Garantias Não há Náo há. Não há

í1. Fluxo de
Pagamento

Mensali prestaçóes iguais,
mensais e su@ssivas, no
valor de R$ 6.871,91 c€da

uma, as quais seráo
anualmente atualizadas pela

AtualizaÉo Monetária.

ilen8âl: pÍEs{açóee iíIuab,
Ín€nsâb e sucessivas, no
yalor dê RS 5.950,00 cada

uma, a8 quab sêÉo
anuelmsnt€ atusllzâdes pola

AtualizaÉo irlon6tárie.

Mensal prestaçóes iguais,
mensaE e sucessivas, no

valoí de R$26.960,31 cada
uma, as quais seÍâo

anualmente atualizadas pela
Atualizeção MonetáÍia.

# 26

Dados da CCI

Data de
Emissão o3n7m1g 03107 t2018 o3/o7m18

Série únir Unica únirx
No ccr ü25 026 @7
Tipo de CCI lnbgÍEl lntegral lnbgrâl

1. Emlasora

Razão Social: I{ABÍTASEC
SECURMZADORA S.À

HABITASEC
SECURITIZADORA S.A,

H/AAITASEC
SECURITIZADORA SÂ.

CNPJ/MF 09.$4.427/0@í-58 09.304.42710001-58 09,304.427lt[x)1 -58

Endereço Avrnira BÍÍJ8d€iío Farlâ
Line, Íro 2894

Avenida Brigadeiro Faria
Lima. no 2894

Âr,eniro BÍigadeiÍo FeÍie
L!m, n' 2894

Complernento: 50 8rúaÍ, con unto 52,
Jerdin Paulisteno

50 andaÍ, conjunto 52,
JaÍdim Paulistano

5' andar, conjunto 52,
Jâídim Psulilano

Cidade/UF Sáo PaulorsP Sâo PauloisP Sâo PauldSP
CEP 01 ..llt1-902 01 A51-902 01.i15'l-902

2. lnstituição
Cu3todianG

Razáo Social

PENTÁGONO SA.
OISTRIzuIDORÂ DE
úruLos E vALoREs
MOBILIÁRIOS LTDA

PENTAGONO S.A,
DISTRIBUIDORA DE

TÍTULoS E VALoRES
MOBILÁRIOS LTOA

PENTAGONO SA.
DISTRIBT,IDORA D€

TfÍULOS E VÂ|-ORES
MOBIL1ÁRIOS LTDA

CNPJ/MF: í 7.343.682y000'r -38 17.343.682/0001-38 17.343.682y000r38

Endereço AvÊnire dâs Â,nári:as, no
4.200

Avenida das Améric€s, no

4.200
Awnide des ÀnéÍice6, no

4.2N
Complemento: Bl. 08, Àa B, Sl 302-304 Bl. 08, AIa B, Sl 302-304 Br. 08, Ah B, Sr 3@-3ü
Cidade/UF Rlo da JaIr3iÍo/RJ Rio de Janeiro/RJ Rio de JeneiíorRJ
CEP 2.64íu-^',102 22.e/,0-102 2..Ê4G102,

3. Dovedora

Nomey'Razào
Sociâl:

SORAA ATfiEIDA SOUZA
(ÁGUÂ DOCE)

SORAIA ALMEIOA SOUZA
(ÁGUA DOCE)

SORAIÂ ALMEIDA SOUZA
(ÁGUA DoCE)

CPF/CNPJ 2í .655.323'0001-94 2í.655.323/000r -94 2Í.ô55.323/0ü'í-91

Endereço Av. Aziz MâÍon ín Av. Aziz Mâron s/n Av, Aziz Maíoo ín
Complemento Shopping Joquitibá loje

8(I41
Shopping Jequitibá loja

80/8r
Shopplng J€quitibá loja

80/81

Cdade/UF Itaurna/BA Itabuna/BA Itebune/BA

CEP ,15605-905 4560S905 4560$905

4
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/í. Titulo

Contrsto dê Loceçáo,
cêlsbrâdo úr 03 de iulho de

2Oí8, €ntír I JPS
ADMINISTRAÇAO E
coàrÉRcro LTDÀ,

sociqrâde linitEda, dn
s€de na Cirad€ dc ltsbuna,

Estado da Bahl8, ne
Avenila Azlz Mamn, s/n,

sobÍêloia, loja 101 do
Shopping J€quitibá, Góes
Calrnon, CEP /t560541 5,
insqitia no CNPJ/MF sob o

no 05.829.666/Ímí-70
Cc€denle') o e SORÂ|A

Ar,.irErDA sot zA (ÁcrJA
DOCE) (Dswdore)

("Contrato d6 Loc€çáo'), por
m6b da quâl e Codênto, na
quelirsd€ d€ pÍopÍ16úÍia e

lêgitina po88uirora da
FíaÉo l&el do lmóv8l

(contuírG abaixo d€fi nido),
locoir à Dâ\iEdoÍa a FraÉo
ldêal do lmóvsl (contuÍme

abaixo d€finldo), e sôr pago
na formâ, prazoS ê dêmab
condi(ts€§ p€ciuados no

ContÍato do

Contrato de Locaçáo,
celebrado em 03 de julho de

2018, entre a JPS
AOMINISTRAÇÃO E
COMERCIO LTOA,,

sociedade limtada, com
sede na Cidade de ltabuna,

Estado da Bâhia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja í01 do
Shopping Jequitibá, Góes
Calmon, CEP 45'605-415,
inscíita no CNPJ/MF sob o

no 05.829 666/0001-70
("Cedente") e a SOFIÂ|A

ALMETOA SOUZA (ÁGUA
DOCE) ("Devedora")

('Contrato de Locaçáo'), por
meio da qual a Cedente, na
qualdade de proprietária e

legihma possuidora da
Fraçio ldeal do lmóvel

(conforme abaixo defi nido),
locou à Devedora a Fração
ldeal do lmóvel (conÍorme

abaixo deÍinido), a ser pago
na forma, prazos e demais
condiçôes pactuados no

Contrato de Loca o.

Contrato dê Locâçâo,
c€lÊbrado em 03 d6 julho d6

2018. entÍ€ a JPS
ADMINISTRAÇÁO Ê
colrtÉRcro LTDA..

8ocÊdadê limitada. coíÍr
86d6 na Cirad€ dc ltabune,

Estado da Behh, na
Avênida ÂzÉ Maron, s/n,

sobÍ€loja, loja 101 do
Shopping J€quitibá, GócB
CalÍnon, CEP 456054Í 5,
inscÍitâ no CNPJ/MF 8ob o

no 05.&29.66ô1000í-70
('Codsntê') ê I SORAIA

At.tvtErDA souzA (Áct A
EDCE) (Dewdore")

('ContrEto do Locaçáo'), por
m6io de qual a C€dontc, ne
quâlidadê dê pmpÍbtária e

l€gfima possuldoÍe de
Fr8Éo ldêel do lmóvsl

(con6Íme sbaixo dof nldo),
locouàDsvodoraaFreÉo
ldê81 do lmówl (conbÍmo

abaüo definido), I aêÍ psgo
ne fuíma, pÍazG c dêmeb
condiÉes paduados no

Contrato de

5. Data de
Constitulção
do Cródito

03/07/20í8 03t07 t2018 o3to7Í2018

6. Valor
Atualizado
dos CÉditos
lmobiliáÍios

Rtt 1.5{Í}.890,62 RS 158.400.00 R$ 420.000,00

7. Fração dos
CÉditos
lmobiliáÍlos

100% 1000/0 í00%

Proprietária JPS ADi'INISTRAÇÁO E
COIT{ERCIO LTDÂ

JPS AOMINISTRAÇÁO E
COMERCIO LTDA

JPS ADMINISTRÂÇÁO E
COMÉRCIO LTDA

Loc€lizaçáo
Ay. Aziz MaÍon, B/n, Jeídim
VitóÍia - ltâbuna/BA - CEP

4ffi(xi
Av. Aziz Maron, Vn, Jardim
Vitória - ltabuna/BA - CEP

45605-905

Av. Azlz Maron, s/n, Jardim
Vitória - ltabuna.lBA - CEP

4560$gott
Loja bies n.'s 82/83/8/U8!i Loja Comercial n.o LAS 05 Loja n.o í41

Malrícula í 0.168 10 168 't 0.í 68

8.
ldentiÍicação
da Frâção
ldsal do
lmóvel

Carlório de
Registro de
lmóveis

2 Of,do dê Rrglstm dê
lmóveb d8 Comarca ds

Itebuna - Estâdo dE Bahis

20 Ofício de Registro de
lmóvers da Comarcâ de

Itabuna - Estado da Bahra

? Oícb da R€g!íÍo do
lmówls da Comeíca d6

Itâbuna - Estado da Bahia

PÍaz o Total:

É o núíÉÍo de m€sêg
contados enlÍ3 I dâta de
êmigsão d€a{e CCI 8tó a
Data & VoncitEnto Final
d€scÍita no ilfii abaüo.

É o número de meses
contados entre a data de
emissâo desta CCI até a
Data de Vencimenlo Final
descrna no item abaixo.

Ê o núíneo de rrEc€s
contados entre a dete do
6ínissào d€sia CCI alá a
Datâ de Vencinênto Finâl
d$c.ita no iEn abeLo.

Valor de
Principal

R$ r.543.890,82 R$ 158.400,00 R$ 420.q)0,00

IGP-DI
Atualização
Monêtária:

rGP-Ot IGP-()I

Juros
Remu neÍatórios

t'láo há. Náo há Não há

Oata do
Primeiro

10n7DC20 10tüt2029 01l06,t202a

9. Condlçõo8
Originals da
Emissão

't02



Vencimento

Data de
Vencimento
Final

1UO7tN29 10t07t2029 01to7Do2g

Multa Náo há. Náo há Náo há.
Enc€rgos
Moratórios Nâo M Nâo há Náo há.

Periodicidadê
de Paqamento tbnssl Mensal Mensal

Localde
Emissáo Sáo PeuldSP Sâo Paulo/SP Sáo PeulolsP

í0. Garantias Náo M. Nâo há Nào há.

'l l. Fluxo de
Pagamento

irensal pÍ€€taÉc! igusis,
mensab e atrcaaalv8g, no

valor dê R$ í4.164,í4 cada
uma, as quals 8€ráo

snualmeob atlalizedas psla
AtuelizâÉo iibnctáÍi8.

Mensal prestaçôes iguais,
mensai§ e sucessivas, no

valor de RS 39.600,00 cada
umâ, as quais serão

anuahente atualizadas pela
Atualizaçáo Monetária.

Ítl6nsal: pÍeía@ ilruâis,
mgnsab e sucrssivaa, no

velor ds R$ 30.000,@ cada
ume, as quâis 3âráo

snualÍnentÊ 8tuaf,zrdss pôlg
ÂtudizeÉo ÍúonetáÍia.

*

Dados da CCI

Data de Emssão: 0310712018

Serie única
No ccr 028

Tipo de CCI lntegral

1. Emissora

Razão Social HABITASEC SECURITIZADORÂ S,A,
CNPJ/I'F 09.304.42710001-58

Endereço Avenida Bígadeiro Faria Lima, no 2894

Complemento 5Ô andar, conjunto 52, Jardm
Paulistano

Cidade/UF São Paulo/SP

CEP 01.451-902

2. lrctituiçào
Custodlanto

Razáo Social
PENTÁGONO S.A, DISTRIBUIDORA

DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

CNPJ/MF í7.343 682y0001-38

Endereço: Avenida das Améric€s, no 4 200

Complemento Bl. 08, Ala B, Sl 302-304

Cidade/UF Rio de Janeirc,/RJ

CEP 22.6/.0-102

3. Devedora

Nomer'Razâo Social
SORAIA ALMEIDA SOUZA (ÁGUA

DOCE)

CPF/CNPJ 21 .655.323/0001-94

Endereço Av. Aziz Maron s/n

Complemento Shopping Jequitibá loja 80/81

Cidade/UF Itabuna/BA

CEP 4560Í905

28
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4. Título

Contrato dê Locaçáo, celebrado em 03
de julho de 2018, entre a JPS

ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA., sociêdede limrtada, com sede

na Cidade de ltabuna, Estado da
Bahia, na Ávenida Aziz Maron, Vn,

sobreloja, loja 10'l do Shopping
Jequitibá, Góes Calmon, CEP 45605-

4'15, rnscnte no CNPJ/MF sob o nô

05.829.666/0001-70 ("Cedente') e a
SORAIA ALMEIDA SOUZA (ÁGUA
DOCE) ("Oevedoía") ("Contrato de

LocaÉo"), poí meio da quala
Cedênte, na qualidade de proprietária
e legitima possuidora da FraÇáo ldeal
do lmóvel (coníorme abaxo definido),
locou à Devedora a FraÉo ldeal do
lmóvel (conÍorme abaixo deÍindo), a
ser pago na torma, prazos e demats
condiçóes paciuados no Contrato de

Locaçáo.

5. Data dc
ConstltulÉo
do Crádito

03t07t2018

6. Valor
Atualizado
do6 Créditos
lmobillários

R$ 1.026.327,75

7. Fiaçáo dos
Céditos
lmobiliáÍios

100%

Proprietária JPS ADMINISTRÂÇÁO E COMÉRCIO
LTDA

LocalizaÉo Av Aziz Meron, s/n, Jardim Vitóne -
Itabuna,/BA - CEP 45605-905

Loja Loja n.o lOa

Matrícula í0.168

8.
ldêntiticâÉo
da FraÉo
ldeal do
lmóvêl

Cartório de Registro de
lmóveis

2o Ofício de RegistÍo de lmóveis da
Comarca de ltabuna - Estado de

Bahia

Prazo Total

É o número de meses contados entíe
a data de emissão desta CCI até a

Data de Vencimenlo Final descÍita no
item abaixo.

Valor de Principal: R5 1.026.327,75

AtualizaÉo Monetária rGP-Or

Juros Remuneratórios Náo há

Data do Primeiro
Vencimento' 31108t2021

Data de Vencimento Final 30t06t2029

Multa Nào há

Encargos MoÍatórios Nâo há

9. Condições
OrlglnaiE da
EmlBsão

Periodicdade de
Paoamento: Mensal
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Local de Emissâo São Paulc/SP

í0. Garantiag Nâo há

11. Fluxo de
Pagamgnto

Mensal presteçóes iguais, mensaÉ e
su@ssivas, no valor de RS '10.803,45

cada uma, es quais seíão anualmenle
atualizadas pela Atualizaçáo

Monetária.
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(Anexo ll do Termo de securitizaçáo de créditos lmobitiários referente à 103a série da 1a

Ernlssão de certificados de Recebíveis lmobitiários da Habitasec secuitizadora s.A.,
firmado em 03 de Julho de 2018, entre a Habitasec Securitizadora S_A. e a pentágono S.A.

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Descrição do lmóvel

Matrícula 10. t68 do 20 ofício de Registro de lmóveis da comarca de ltabuna - Estado da

Bahia. ldentificação do lmóvel. uma área de terra situada na Av. Aziz Maron, nesta cidade,

com área de 34.615,72 m2, sendo 119,81 metros de frente, 271,15 metros de fundo
confrontando com imóvel da Macro construtora Ltda., i 76,54 metros do lado direito

confrontando-se com diversos imóveis urbanos residenciais de quem de direito que compóe

o Bairro Góes Calmon, e 323,03 metros do lado esquerdo para rua A do Loteamênto Jardim

Brasil, que compõe o bairro Jardim Vitória. lnscrição Municipal no 0'1043í 82539001 .
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(Anexo lll do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 1O3a Séie da 1a

Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A.,

firmado em 03 de Julho de 2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a pentágono S.A.

Distibuidora de Títulos e Valores Mobiliários.)

cuRvA DE AMORTTZAÇAO DOS CRt

Pêríodo Anlvêrsáílo

Pâgamento

PMT AmortlzãÉo Juros Sãldo Devêdor % lncorporâ luaos?

o 201061201a 23.000.@0,m

1 20/07 /20ú 24/07 /2Ot8 143.512,66 143.572,66 23.000.0@,00 0,0000% Não

2 20lOal2018 2210812018 L43.512,66 t41.5t2,66 23.000.mo,@ 0,moo% NãO

2O/O9l2Oú 2410.€/201A 143.S12,66 143.51266 23.000.000,m 0,000096 NãO

4 20/tO/2Ot8 23/1012018 L43.512,66 143.5L2,66 23.000.000,@ 0,0000% Não

5 20/1712018 22/lt/2018 t43.572,66 143,512,66 23.000.@0,00 0,0000% NãO

6 20/12/2O,a 24112/2Ot8 143.512,66 143.512,66 23.000.m0,m 0,000096 NãO

7 2010112019 22/OL12019 t43.512,66 143.512,66 23.000.mo,@ 0,0000% NãO

8 20/0212019 22/O212079 L43.5t2,66 143.512,66 23.000.000,@ 0,0000% NãO

9 20/03/2019 22/03/20t9 143.512,66 143.512,66 23.000.mo,00 0,0000% NãO

10 20lul2019 23/U/2019 143.512,66 141.512,66 23.000.@0,m 0,0000% Não

11 20/05/2Ot9 22/Os/2Or9 143.512,66 743.572,66 23.m0.@0,@ 0,0000% Não

12 20/0612019 2410612019 143.512,66 143.512,66 23.000.000,@ 0,0000% Não

13 20107/2019 23/07 /2019 2@.m0,@ 56.447 34 143.512,66 22.943.512,66 o,2455% Não

14 2O10812019 22/0812019 2@.0@,@ 56.839,80 t43.1@,20 22.Aa6.612,86 o,2477% Não

l5 2O/O9/2019 24109120!9 200.000,00 57.t94,46 142.805,54 22.829.474,40 0,2499% Não

16 20110/2OL9 2ZllOl2Út9 200.@0,00 57.551,34 M2.44A,66 22.7 71.927 ,06 o,252ü% NâO

17 20/1712019 22/lt/2019 2@.000,m s7.9to,44 142.089,56 22.114.076,62 o,2543% Não

18 20h212019 24172/2079 200.@0,00 54.27L74 141.728,22 22.655.7 44,U o,2565% Não

19 2Ol0!2020 2210112020 200.000,00 58.635,38 141.364,62 22.s97.109,46 o,25AA% NãO

20 201021?o20 26l02l2OZO 200.@0,@ 59.001,25 14o.994,1s 22.s3a.$A,22 o,26t7% NãO

21 2OlO3l2O2O 24/0312O2O 200.000,00 59.369,39 140.630,61 22.478.13a,A2 o,2634% Não

(
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22 20/M/2O2O 23104/2O2O 200.0@,00 59.739,84 740.260,L6 22.4L4.994,94 o,2657% Não

2OlO5/2O2O 22/Os12020 2@.0@,oo ú.112,@ 139.887,40 22.358.8a6,38 o,2641% NãO

24 20/0612020 21106/2020 200.000,00 60.487,68 739.512,32 22.294398,70 0,2705% Não

25 20107 /2o2o 22107 /2020 200.000,00 60,86s,11 139.134,89 22.237533,ú 0,2729% Não

26 20/Oal2O2O 24lOaI2020 200.000,m 61.244,88 138.7S5,12 22.t7 6.284,71 o,2754% NãO

27 20/0912020 2210912020 2m.0oo,o0 6t.627,O3 738.372,97 22.1t4.66t,68 o,2778% Não

28 20/10/2020 22/10/2O2O 200.000,00 62.Otl,57 137.98&43 22.052.650,12 0,2804% Não

29 20/tll2O2O 24/trl2020 200.000,@ 62,398,50 137.601,50 2t.990.257,62 o,2a29% NãO

30 2011212020 22/12/2020 200.000,00 62.787,U 737.212,16 21.927.463,77 o,2855% Não

31 20/01/2O2r 22/O1/2021 200.000,m 63.179,62 136.820,38 27.A64.?U,15 o,2881% Não

32 20lo2l2O2t 23/0212021 292.449,67 156.063,51 136.426,16 21.704.220,64 o,7137yo Não

33 20/03/202r 23103/2021 292.489,67 151.O37,29 715.452,37 21.5S1.183,35 o,7234% NãO

34 20l04l2O2t 23/O4/202t 292.449,67 158.017,16 t34.472,51 2L.393.L66,20 o,7312% Não

35 20/osl202t 24/Os/2021 292.489,67 159.m3,13 133.486,53 21.234.163,06 o,7432% Não

36 2OlO6/2O2L 22/06/2021 292.449,67 159.995,26 132.494,40 2t.o7 4.167 ,§ o,7534% Não

17 20/O1l2O2t 22/0712021 292.489,67 160.993,58 131.496,08 20.9t3 .17 4,22 o,7639% Não

38 20/o8/2027 24/Oa/2O21 292.449,67 161.998,13 130.491,54 20.751.776,@ 0,7746% Não

39 20lO9/2O2t 22/09/2021 292.449,67 163.m8,95 129.48o,72 20.s88.167,15 o,7855% Não

40 2Oh0/2021 22/LO/2021 292.4A9,67 764.026,O7 r28.463,ú 20.424.74r,Oa o,7967% Não

41 2Oltu2O2t 23/Ll1202r 292.489,67 165.049,54 t27.M0,13 20.259.091,54 0,8081% NãO

42 20/1212021 22112/2021 292.4a9,61 166.O79,40 L26.410,27 20.093.O12,L4 o,4197% Não

43 20/0112022 24/O712022 292.449,67 167.115,68 125.373,99 19.92S.896,46 0,a317% Não

44 2OlO2l2022 22/O212022 292.489,67 168.158,43 124.13t,24 19.751.734,01 o,u39% NãO

45 20103/2022 22/03/2022 292.489,67 169.207,68 123.281,9A 19.588.530,35 0,8564% NãO

46 2OlO4/2022 25l0É12022 292.489,67 L70.263,48 t22.226,18 19.414.266,46 0,8691% Não

47 20/os/2022 241O5/2022 292,4A9,67 171.325,87 12r.163,79 19.246.940,99 0,8a22vo Não

48 20106/2022 22106/2022 292.449,67 172.394,a9 120.O94,77 19.07 4.546,t0 o,8957 NãO

49 2010712022 221O712022 292.149,67 173.470,58 119.019,08 18.901.075,51 0,9094% NãO
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50 20/O8/2O22 Bloa/2o22 292.489,67 174.5s2,9A 117.936,68 ta.7 26.s22,53 0,9235% NãO

51 20/O912022 22/0912022 292.4A9,67 L75.642,74 116.847,53 18.5S0.880,39 o,9379% NãO

sz 20lLO/2022 24110/2022 292.489,67 176.13A,O9 115.751,58 14.37 4.142,n 0,9527% Não

53 20/1712022 22/lt/2022 292.489,67 177.840,AA t74.648,79 18.196.301,43 0,967A% Não

54 20112/2022 22112/2022 292.489,67 178.950,55 113.539,12 18.017.350,88 o,9834% NãO

55 20/o112023 24/0t12023 292.489,67 180.067,14 112.422,52 17 .437 .2A3,73 o,9994% NãO

55 20/02/2023 23.102/2023 292.489,67 181.190,70 111.298,96 17.656.093,03 t,01s7% Não

57 20/o112023 22/0312023 292.489,67 182.32r,2A 110.168,39 17 .473.777,75 1,0326% Nâo

58 20/M/2O23 2sl04/2023 292.4a9,67 183.45&90 109.030,76 17.290.312,85 1,0499% Não

59 20/0s12023 23/Os/2023 292.449,67 184.603,63 107.886,04 17.rO5.709,22 L,O676% Não

60 20/0612023 22/0612023 249.9A9,67 183.255,50 LO6.734,17 L6.922.453,72 1,0713% NãO

61 20107 /2023 24107 /2023 292.4A9,67 186.898,95 105.590,71 16.135.554,77 1,to44% Não

62 2010a12023 2210812023 292.4A9,67 188.065,14 t04.424,52 15.547.4a9,63 1,1237% Não

63 2O/O9/2023 22/09/2023 292,489,67 189.238,61 103.251,06 16.358.251,02 1,L436% Não

u 20/LOI2023 24/1012023 292.4A9,67 190.419,40 to2.070,27 16.167.831,62 1,16W. Não

65 20/11/2023 221tU2023 292.4A9,67 191.607,55 100.882,11 75.976.224,O7 1,1851% Não

66 20/1212023 22h2/2023 292.489,67 t92.ú1,t2 99.686,54 15.783.420,95 L,2068% Não

67 2OlOU2024 23/OLl2024 292.489,67 194.006,15 98.483,51 15.589.41479 1,229t% Não

68 2O102/2024 22102/2024 292.489,67 195.216,69 97.272,9A 15.394.198,10 1,2522% NãO

69 20/0312024 22103/2024 292.4A9,67 196.434,78 96.054,89 15.197.763,32 t,z76v" Não

70 20/o4lzo24 23/O412024 292.4A9,67 197.6@,47 94.A29,20 15.000.102,85 1,300s% NãO

7t 20lOs/2024 22lOs/2024 292.4A9,67 198.893,81 93.595,86 14.801.209,04 1,3259% Não

72 20/0612024 2410612024 292.4A9,67 2m.134,84 92.354,82 L4.@1.O7 4,20 7,3521% NãO

73 2O/O712024 23/O712024 292.4a9,67 201.383,62 91.106,05 14.399.690,58 t,3192% NãO

74 20/08/2024 2210a/2024 292.4A9,67 202.640,19 89.849,,r8 14.197.050,39 Lq72% Não

20/O912024 24/0912024 292.489,67 203.904,60 88.585,07 13.993.145,79 1,4362% NãO

76 2O170/2024 721t0/2024 292.489,67 205.176,90 a7 312,77 8.747.96A,A9 7,4662% NáO

77 20/lt/2024 22/1112024 292.489,67 206.457,74 86.032,53 13.581.511,76 1,4973% Não
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18 20h2/2024 24/12/2024 292.489,67 207.745,16 u.744,30 13.373.766,39 1,5296% Não

79 20l1ll202s 22/Orl202s 292.489,67 209.041,63 43.444,U 13.lU.724,76 t563v, Não

80 20/o2/2025 241O2/2O25 292.4A9,67 210.345,98 82.143,68 12.954.37 8,78 \5974% Não

81 20103/202s 2410112025 292.489,67 2r1.658,47 80.831,19 L2.7 42.720,1! 1,6*A% Não

a2 20/o41202s 23/O4/2025 292.4A9,67 272,979,t6 79.510,51 12.529.7 4t,t5 t,67t3% Não

83 2O/0s/2O2s 22/Os/2O2s 292.4A9,67 214.308,08 78.181,59 12.315.433,07 1,7101/. Não

84 20106/2O2s 241O6/202s 292.4a9,67 2r5.645,29 76.8/4,37 12.@9.747,78 1,7S10% Não

85 20/07 /2O2s 22107 /2025 292.4A9,61 216.990,85 75.494,42 11.882.796,93 1,7931% Não

86 20/O8l2O2s 22lOAl2O2S 292.489,67 218.344,ú 74.744,46 1r.664.452,13 7,8314% NãO

87 20/O9/2025 23/0912025 292.489,67 2t9.707,20 72.782,46 11.444_744,92 1,8835% NãO

88 2011O/2O2s 22/tO/2O2s 292.4a9,67 22t.úA,71 77.41t,56 11.223.666,42 1,9376% Não

89 20hLl202s 24/11/2O2s 292.489,67 222.451,56 70.o32,10 11.001.209,25 Lggzoyo NãO

90 20/72/2025 23/t2/202s 292.449,67 223.8Á5,63 68.644,O+ to.177 .361,62 2,0347% Não

91 2illtl2026 22/0112026 292.489,67 225.242,35 67.247,31 10.552,121,21 2,O499v. NãO

92 20/02/2026 24/02/2026 292.4a9,67 226.647,79 65.Ut,87 LO.325.413,41 2,1474% Não

93 20lo1l2026 24/0312026 292.4A9,67 228.062,ú u.427,66 !o.o97.41t,47 2,2047% Não

94 20104/2026 23104/2026 292.449,67 229.44s,04 63.004,63 9.861 .926,43 2,2727% NãO

95 20/os/2026 22/0s/2026 292.489,67 230.916,95 61.572,71 9.637.009,48 2,3400/. Não

96 20/06/2026 23106/2026 292.4a9,67 232.357,ú 60.131,86 9.404.651,68 2,41rO% NãO

97 20/O712026 22107 /2026 292,4a9,67 233.ú7,64 58.682,03 9.170.U4,U 2,44fi% Não

98 20/oal2026 24/O8/2026 292.489,67 215.266,52 51.223,t4 8.935.577,52 2,s653% Não

99 20/@/2026 22/09/2026 292.489,67 236.734,51 55.755,t5 8.698.843,@ 2,6493% Não

100 20hil2026 22/1012026 292.489,67 238.21L,66 54.218,O1 8.460.631,34 2,7184% Não

101 20/71/2026 24/1712026 292.4A9,67 239.694,O2 52.797,64 8.220.933,32 2,A330% Não

LO2 20112/2026 22/L212026 292.4A9,67 24!,193,66 s1.296,00 7.979.739,66 2,933A% NãO

103 20l0ú2027 22/OL/2027 292.489,67 242.694,64 49.79t,03 7 .737 .O47,O2 3,0414% Não

104 2010212027 23/02/2027 292.489,67 244.213,ú 48.276,67 7.492.424,02 3,rs6/% Não

105 2OlO3/2021 2310312027 292.4a9,67 245.136,a1 46.752,ü 7 .247 .091,21 3,2196% NãO
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106 2Ol04/2027 23/O412027 292.4A9,67 247.270,13 45.219,s4 6.999.821,09 3,4179% NãO

t07 20/os/2027 24/05/2021 292.449,67 248.813,01 43.676,65 6.7s1.008,07 3,5545y" Não

108 2010612021 22/O61202t 292.4A9,67 250.36s,53 42.124,t4 6.5m.642,54 3,7045% Não

109 2OlO7l2027 22/0712027 292.489,67 251.927,73 40.561,94. 6.24A.7M,At 3,A754% Não

110 20/o8/2027 241O8/2O27 292.4a9,67 253.499,68 38.989,99 5.995.215,14 4,0568% Não

111 20/0912027 22/0912027 292.4A9,67 255.04\44 31.408,23 5.140.133,70 4,2547% NãO

112 20/1012027 22170/2027 292.4A9,67 256.673,06 35.816,60 5.483.460,64 4,47t5% Não

113 2O171/2027 23/LL/2027 292.489,67 258.274,62 34.215,05 s.225.186,02 4,7rOO% NãO

714 2Olt2/2027 22/L212021 292.489,67 259.886,17 32.@3,49 4.965.299,85 4,9737% NãO

115 20lotl202a 24/01/2028 292.4€.9,67 26t.507,7A 30.981,89 4.703.792,07 5,2667% Não

116 20/o212028 22/0212028 292.489,67 263.139,50 29.350,16 4.440.652,57 5,s947% Não

177 20/o31202a 22/03/2O2A 292.489,61 264.78t,4t 27.70a,26 4.17 5.871,16 5,9626% Não

118 2Olú/2028 2slul2028 292.4a9,67 266.433,56 26.056,10 3.909.437,60 6,3§3% NãO

119 20losl2028 23/Os/2028 292.489,67 264.@6,O2 24.393,U 3.641.341,57 6,A576% NãO

120 20/06/2028 22106/2028 292.4a9,67 269.764,86 22.120,8t 3.37 r,572,72 7,4045% NãO

t27 2OlO7/2028 24/0712028 292.4A9,67 271.452,t3 2t.o17,54 3.100.120,59 I,O5L2% NãO

122 2O/0A/2028 22lOa/2O28 292.4a9,67 273.145,90 t9.343,76 2.826.974,69 &8108% Não

123 20/091202a 22109/2O2a 292.4A9,67 274.850,24 17.639,42 2.552.124,44 9,7224% NãO

124 20ILO/2O28 24ltO/2028 292.4a9,67 276.565,22 L5.924,M 2.275.559,22 to,a366% Não

r25 20/1712028 22/1t/2028 292,4A9,67 278.290,90 14.198,76 7.997.268,32 12,2295% Não

126 20/72/2028 22/t2/2028 292.4a9,67 28/J.027,35 L2.462,32 t.717 .244,97 t4,0205% Não

t27 20/0t12029 23/Ot/2O29 292,4A9,61 28L.774,63 10.715,04 1.435.466,14 $,4045% Não

128 20/02/2029 2210212029 292.4A9,67 283.532,81 8.9s6,85 1.151.933,53 19,7519% Não

t29 20/0312029 22/O312029 292.4A9,67 245.30L,97 7.147,10 866.631,S6 24,1672% NãO

130 20/0/.12029 24/O412029 292.489,67 247.O42,$ 5.407,50 s79.549,N 33,t262% Não

131 20/0s/2029 22/0512029 292.489,67 2aa.873,46 3.6L6,20 290.675,94 49,4444% Não

t32 20/0612029 20/06/2029 292.449,61 290.675,94 1.813,73 (0,00) 100,0m0% Não

L
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(Anexo lV do Temo de Secuitizaçâo cle CÉditos lmobiliáios referente à 103ê Séne da 1a Emissão de

Cediiicados de Recebiveis lmobiliáios da Habitasec Secuilizadora 5.A., tumado em 03 de Julho de 2018, entre

a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A. Distibuidora de Titulos e Valores Mobiliáios.)

DECLARAÇÃO DA INSTITUIçÃO CUSTODIANTE DA CCI PARA OS FINS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO

ARTTGO 23 DA LEt N.o 10.93í/04

PENTÁGONO s.A DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E vALoRES MoBtLtÁRtos, instituiÉo Íinanceira, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américás, no 4,200, Bloco B, Ala B, Salas

302, 303 e 304, Bana da Tijucá, CEP 22. 0-102, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, neste ato

representada na Íorma de seu Estaluto Social ('lnstituicáo Custodiante'), na qualidade de instituiÉo custodiante

do lnstrumento Pafticular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliátio lntegnl e Fracionádas, com Garantia Real

lmobiliáÍia, sob a Foma EscitunL firmado em 03 de Julho de 2018, posteriormente aditado ("Escritura de

Emissáo'), pelo qual foi emitida as Cédulas de Crédito lmobiliáÍio de Série Unica e Números OO1 a O2S CCCI),

DECLARA, para os Íins do parágrafo únim do artigo 23 da Lei no '10.93'l/04, que lhe foi entregue paÍa custódia a

Êscritura de Emissão da CCI e que sua vinculação aos CerliÍicados de Rêcêbíveis lmobiliários da 103â Série da

1i Emissão ("CRl' e 'Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por

açóes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894,

s'andar, conjunto 52, JaÍdim Paulisteno, CEP 01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-S8

("Emissora"), foi Íealizada por meio do Termo de SecuritizaÉo de Créditos lmobiliários da Emissáo, Íirmado em

03 de Julho de 2018 entrê a Emissora e esta lnstituiÉo Cuslodiante, na qualidade de agentê fiduciário da

Emissáo ('Termo de Securitizacáo"), tendo sido instituído o regime Íiduciário pela Emissora, conÍorme Termo de

Securitização, sobre as CCI e os créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei n..9.514/97. Regime

fiduciário êstê ora registrado nesta lnstituiçáo Cuslodiante, que declara, ainda, que o Têrmo de Securitizaçáo ê a

Escritura de Emissão, por meio da qual as CCI foram emitidas, encontram-se registrado e custodiadâ,

respectivamente nesta lnstituiÉo Custodiante, nos termos do artigo '18, s 40, da Lei n.o 10.931/04.

Sâo Paulo, U de []de 2018

PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS

I n stiluiç ão Custodiante

Nome

Cargo

v
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(Anexo V do Temo dê Secuitização de Crcdilos lmobiliáios rcferente à 1Ba Sétie da 1a Emissão de

Cedificados de Recebiveis lmobiliáios da Habitasec Secuitzadora S.Á., fimado em 03 de Julho de 2018, entre

a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A DistÍibuidon de Titulos e ValoÍes Mobiliários.)

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR L|DER PREVISTA NO ITEM í5 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM N"

414

H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES irOBlLlÁRIOS LTDA, instiruição Íinanceira, com

sede à Rua Boa Vista, 2U, 'l1o andat, Cjto 1101 e '1108, Centro, Sáo Pauto, Sp, CEp: 01014-OOO, inscÍita no

CNPJ/MF sob o no 01 .788.14710001-50, neste ato represenlada na forma de seu Estatuto Social ("Coordenador

Líde/), na qualidade de instituiçáo intermediáÍia lider da oferla públicá de distÍibuição dos CertiÍicados de

Recebíveis lmobiliários da 103r Séíie da '16 Emissáo da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedadê 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 0'1.451-902, inscÍita no CNPJ/MF sob no 09.304.427IOOOI-SB

('Emissora'), nos termos das lnstruçóes CVM n.os 476109 e 4141c/, declara, para todos os Íins e efeilos, que

veriÍicou, em conjunto com a Emissora e o agenle Íiduciário da Emissão, a legalidade e ausênciâ dê vÍcios da

operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, mrreÇáo e suÍiciência das

informações prestadas pela Emissora no Termo de SecuritizaÉo de Créditos lmobiliários Lastro da Emissáo.

Sáo Paulo, 03 de Julho dê 2018

Nome

CaÍgo

H.COI,IMCOR DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÁRIOS LTDA

Coodenador Líder

Nome

Cargo

(/

(
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(Anexo Vl do Temo de Secuitízação de c/éd'ttos lmobiliáios rcÍercnte à 1Na Sêne da 1a Emissão de

Cedifrcados de Recebíveis lmobiliáros da Habirasec Secudtizadora 5.A., fitmado em 03 de Julho de 2O18, entrc

a Habitasec Secuiüzadora S.A. e a Pentágono S.A. Distibuídora de Títulos e Valores Mobiliáios.)

DECLARÂçÃO DO AGENTE FIDUCIÁR|O (PREVISTA NA FORMA DO ITEM 15 OO ANEXO III DA

tNSTRUÇÃO CVM No 4ílUO4)

PENTÁGONO S.A DtsTRtBUtDORA DE TÍTULos E vaLoREs MOBTLúR|oS, neste ato representada na

forma de seu Estatuto Social ('Aoente Fiduciário"), na qualidade de agente Íiduciário da ofeía pública de

distribuiçáo dos Certificâdos de Recebíveis lmobitiários da 103a Série da 'tâ Emissáo da HABITASEC

SECURITIZAOORA S.4., sociedade por ações, com sede na Cidade de São pauto, Estado de Sáo paulo, na

Avenida Brigadeiro Fada Lima, no 2894, s"andar, conjunto 52, Jardim paulistano, cEp oí.4sí-902, inscrita no

CNPJ/I\,F sob no 09.304.42710001-58 ('Emissora"), nos termos do ttem 15 do Anexo lll à tnstruÉo CVM no

41412004, declara, para todos os Íins e eÍeitos, que veriricou, em conjunto com a Emissora e o coordenador lider

da emissáo, a legalidade e ausência de vicios da operaçâo, além de ter agido com diligência para veriflcar a

veracidade, mnsistênciâ, coneÉo e suÍiciência das inÍormações prestadas pela Emissora no Termo dê

SecuritizaÉo de Créditos lmobiliários Lastro da Emissáo.

Sáo Paulo, [ ]de [ ] de 2018

PENTÁGoNo s.Â oISTRIBUIDoRA DE TíTULoS E VALoREs MoBILÉRIos

ln stiluiç ão C ustodianle

Nome

Cargo
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(Anexo Vll do Temo de Secuitização dê Crédilos lmobiliáios reÍercnte à 1o3â Sétie da 1a Emissào de

Ceiilicados de Recebíveis lmobiliáÍios da Habitasec Secuitizadora 5.A., fimado em 03 de Julho de 2018, entre

a Habitasec Secuitizadon S.A. e a Pentágono S.A Disttíbuidora de Títulos e Valorcs Mobiliáios.)

OUTRAS EMISSÔES DO AGENTE FIDUCÉRIO

Nos lermos da instrução CV[4 N" 583 de 20 de dezêmbÍo de 2016, em seu Artigo 6., parágrafo 2ô, o Agente

FiduciáÍio identiÍicou que presta seÍviços de agente ÍiduciáÍio nas seguintes emissões:

Séris e Emissão 9" série da 'la emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$ t 1.000.000,00

Taxa dê Juros IGP-M + 12,M'l3o/o a.a

Quanüdede 36

Deta de Vencimento 28.O5.2022

/

p

Sériê e Emissáo 'lá série da 1a emissáo da Habitasec Securitizadora S.A.

ValoÍ Totâl da Emissão R$14.600.000,00

Remuneração IGP-DI + 10,7570 a.a.

Quantidade 48

Data de Vencimento 15.',10.2020

Garantias alienação fduciária de lmóvel e cessáo íiduciária de recebiveis

EnquadÍamento Adimplência Financeira

Séde e Emissão 34,44 e 5a séries da 1ã emissáo da Habitasec Securitizadora S.A.

Vâlo. Total da Emissão R$52.107.365,36

RemuneraÉo IPCA + 9% a.a., IPCA + 15o/o a.a. e |PCA + 1 't,0520% a.a.(respeciivamênte)

Quantidede 115, 29 e 28 (rêspectivamente)

Data de Vencimento 1 5.O9.2021,'l 5.U.2023 e 1 5.10.2023 (respectivamente)

Gerantias cessáo Íiduciária de recebíveis

Enquadl?mento lnadimplência Financeire
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Enquadramênto Adimplência Financeira

Garentias
alienaçáo Íiduciária de cotas, promessa de alienâÉo fiduciária de imóvel, íiança e

promessa de cessão fiduciáriâ

Sériê e Emissão '12',134 e 14â séries da 1a emissáo da Habitasec Securitizadora S.A.

ValoÍ Totâl de Emissão R$50.513.474,29

Taxa de Juros IPCA + 8,75yo a.a.,IPCA + 'l2o/o a.a. e IPCA + 't6,45í5% a.a. respectivamente

Quantidedê 1 í2, 28 e 28 respectivamente

Data de Vêncimento 15.'10.2027, 15.O9.2027 e 15.06.2026 respectivamente

Garantias
cessáo fiduciária de recebiveis e promessa de cessão fiduciária de rêcebíveis em

estoque

Enquadramento lnadimplência Financeira

SéÍie e Emissão 154, 16'á e 17 séÍies da 1á emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Totel da Emissão R$55.323.373,52

Taxa dê Jurog IPCA + 9% a.a., IPCA + '15% a.a. e tPCA + 19,2884% a.a. respectivamente

Quantideds í07, 33 e 24 respectivamente

Data de Vencimento 1 0.1 0.202'1, 1 O. 1 0.2021 e 1 0.1 1.2O2't respectivâmente

Garantias cessáo Íiduciária de recebíveis, alienação Íiduciária de quotas

EnquadÍamento lnadimplência Financeira

Série e Emissão 183 e 19e Séries da 'lâ emissão da Habitasec SecuritizadoÍa S.A

Valor Total da Emissão RSô7.603.81í,32

Taxa de Juroa IPCA + 6% a.a. e IPCA + 9,7966% a.a. respedivamente

Quanúdade 'l 78 e 44 Íespectivamente

Data de Vencimento 10.02.2024 e 10.1 1.2024 respectivamente

Garantias alienação Íiduciária de imóvel e cessáo Íiduciária de recebíveis

Enquadramênto Adimplência Financeira

(
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Série e Emissão 20â Série da 'lr emissáo da Habitasec Securitizadora S.A
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Valor Total da Emissão R$51.751 .340,68

Série e Emissão 25á ê 26â Séries da 1â emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$17.638.792,05

Taxe dê Juros IGP-M + §016 3.9

Quantidade 47e 11 respectivamente

Data de Vencimento '15.10.2022

GaÉnües N/A

,(

f!

Taxa dê Juros IPCA + 6,95% a.â

Quantidade 170

Data ds Vencimento 10.12.2024

Garanüas alienaÉo fiduciária de imóvel, cessão Íiduciária de recebíveis e fiança

Enquadremênto Adimplência Financeira

Série e Emissão 21â e 224 Séries da 1a emissáo da Habitasec Securitizâdora S.A

Valor Total de Emissáo R$12.436.116,68

Taxa de Juros IGP-M + 10,30% a.a. e lcP-M + 6,5% a.a

Quantidade 39 e 4 respectivamente

Data de Vencimento 15.05.2021

Garantias alienaÉo fiduciária de imóvel, cessão íiduciária de recebívêis

Enquadramento Adimplência Financeira

Séíe ê Emissão 23á e 24á SéÍie da 'lâ emissáo da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Totâl da Emissão R$ 125.000.000,00

Texa de Juros IPCA + 9,25o/o a.a. e IPCA + 11,76020/o a.e

Quantidede 291 e '125 respec{ivamente

Data de Vencimento 22.O3.2029

Gerantias alienaçáo fduciária de quotas

EnquadÍamento Adimplência Financeiía

't17



Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 334 e 344 Séries da 1'emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$34.372.267,51

r

í

Série e Emissão 27á SéÍiê da 1â emissáo da Habitasec Securitizadora S.A.

ValoÍ Totâl da Emissão R$36.965.252,00

Taxa de Juros IPCA + 6,95% a.a

Quantidade 123

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias alienaÉo fiduciária de imóvel, fiança e cessáo fiduciária de recebiveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série o Emissão 294 e 304 Série da la emissáo da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão RS37.002.937,56

Taxa de Juros IGP-M + 7,5% a.a

Quantidade 98 e24

Data de Vencimênto o6to9t2023

Garentias
cessão Íiduciária de recebívêis, alienação Íiduciária de imóvel, alienaÉo Íiduciária de

açóes

Enquadramento lnadimplência Financeira

Séríe e Emissão 324 Série da 'lâ emissáo da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$36.965.252,00

Taxe dê Juros IGP-M + 7,570 â.a

Quantidadê 123

Oata de Vencimento 20.6.2025

Garantias
alienaÉo fduciária de ações, alienaçáo fiduciária de imóvel, Íiança, cessáo Íiduciária

de recêbiveis

Enquadramênto Adimplência Financeira
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Quantidade 91 e 22 Íespectivâmente

Oata de Vencimento 'to.'t2.2023

Garanüas N/A

Enquadaamento Adimplência Financeira

Taxa de Juros IGP-M + 7,75o/o a.a.

Série e Emissão 38á Série da 1a emissáo da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$20.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 8% a.a

Quentidade 6ô

Data dê Vencimento 05.12.2017

GaÍantias alienâÉo fiduciária de quotas, cessão Íiduciária de recebiveis e Íiança

Enquadramento lnadimplência Financêira

SéÍie e Emissão 52' Série da 'la emissáo da Habitasec SecuÍitizadora S.A

ValoÍ Total da Emissão RS39.160.773,99

Taxa de Juros IGP-DI + 12,6825 a.a

Quantidade 117

Oeta de Vencimento 10.o5.2021

Gerântias hipotecá e fiança

EnquedÉmênto Adimplência Financeira

Série e Emissão 56r Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$6.930.647,04

Taxa de Juros IGP-M + 15,39% a.a

Quantidede 1

Data de Vencimênto '14.12.2021

Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e Íiança

Enquadremento Adimplência Financeira

/
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Sériê e Emissâo 62â Série da 1á emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total de Emissão R$7.771.520,50

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

Quanüdade 25

Data de Vencimento 12.',t1.2022

GaÍantias alienaçáo fduciária de açóes, cessáo Íiduciária de direitos creditódos

Enquadramênto Adimplência FinanceiÍa

Série e Emissão 64á Série de 'lâ emissáo da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da EmiBsâo R$10.581.000,00

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

Quantidade 10.581

Data dê Vêncimento 't5.07.2024

GaÍantias alienação fiduciária de cotâs, fiança, hipoteca

EnquadIamento Adimplência Financeira

Sé.ie ê Emissão 67" Série da 1a emissão da Habitasec SecuÍitizadora S.A

ValoÍ Total da Emi8sâo R$28.600.000,00

Taxa de Juros lPcA + 13,68% a.a

Quanüdadê 2.860

Data de Vêncimento 21.U.2031

Garantias cessão íÍduciária de fundo de obras e Íianç3

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 734 Série da 1â emissão da Habitasec Secuntizadora S.A.

Valor Total da Emissão R$40.000.000,00

Taxa de JuÍos IPCA + 10,50% a.a

Quantidade 40.000

/
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Deta de Vencimento 0't.12.2021

Garantias alienaçáo fiduciáÍia de quotas

Enquadramênto Adimplência Financeira

Série e Emissáo 77â e 78â Séíes da 'lâ êmissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$70.000.0@,00

Taxa de Juros 'l00o/o dafaxa Dl + 2,3oo/o a.a. e '1000/o da Taxa Dl + 3,50% a.a. respectivamente

Quantidade 60.000 e 10.000 Íespeclivamente

Deta de Vencimento 27.03.2022

Garantias alienaÉo fiduciáÍia de ações, cessão fiduciárie de direitos creditórios, fiançá

Enquedramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 8ff Série da 1a emissáo da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$7'l .045.400,49

Taxa de Juros IPCA + 6,50% a.a

Quanüdede 70.5'18

Data de Vêncimento 27.03.2027

Gerantias alienaçáo fiduciária de imóvel, cessão Íiduciária de direitos creditórios, fiança

Enquâdramênto Adimplência Financeira

Série e Emissão 87' Série da 1â emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total de Emissão R$50.000.0@,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 4,75o1o 
^."

Quantidede 50

Data de Vencimento 07.o7 .2021

Garantias
alienâÉo fiduciária de imóvet, alienação fiduciária de quotas, cêssáo fiduciária de

direitos, Íiança

Enquedramento Adimplência Financeirâ

,|
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Série e Emissão 91" Série da 'lâ êmissâo da Habitasec SecuÍitizadora S.A

Velor Total dâ Emissão R$60.000.000.00

Texa de Juro3 100% da Taxe Ol + 7Yo a.a

Ouentidadê ô0.000

Data de Vencimento 24.O8.2020

Garantias
alienaÉo fiduciária de imóvel, alienação ÍiduciáÍia de açôes, cessáo Íiduciária de

direitos creditórios e fiançe

Enquadramento lnadimplência Financeirâ

SéÍie e Emi6são 101â e í04â SéÍies da 'lâ emissão da Habitasec Securitizadora S.A

ValoÍ Totel da Emissão R$220.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Ol + 1 ,3Yo ...

Quantidade 220.@0

Data de Vencimento 21.12.2032

Garanüas alienaÉo fiduciária de imóvel, cessáo fiduciáriâ de direitos creditóÍios e fiança

Enquadramento Adimplência Financeira
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