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TERMO DE SEGURTT|ZA9AO DE CREDTTOS |MOBILIARIOS
DA io3! sERIE DA ia EMtssAo on HABITASEc sEcuRtrrzADoRA s.A.

I. PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ag6es, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado
de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, S'andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEp
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social, doravante denominada "securitizadora" ou "Emissora,,; e

voRTx DISTRIBUIDORA DE TiTULos E VALORES MoBtLdRIos LTDA., instituigao financeira, com
sede na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277,2"andar,
conjunto 202, CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciirio";

Securitizadora e Agente Fiduci6rio, individual e indistintamente, como'Parte" e, conjuntamente, apenas
como "Partes';

RESOLVEM a Emissora e o Agente Fiduci6rio firmar o presente "Termo de Securitizagflo de Cr1ditos
lmobilidrios da 103a S6rie da 1a Emissdo de Certificado.s de Recebiveis tmobitidios da Habitasec
secuitizadora s.A." ("Termo de securitizagio" ou "Temo"), de acordo com a Lei no 9.514, de 20 de
novembro de 1997, e alterag6es posteriores ("Lei no 9.514/97"), a lnstrugSo da ComissSo de Valores
Mobili5rios ('CVM') no 414, de 30 de dezembro de 2004, e alterag6es posteriores ("tnstrugio CVM no

414") e a lnstrugSo CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, e alterag6es posteriores ("lnstrugio CVM no
476"), conforme os termos e condig6es a seguir descritos:

tI. CLAUSULAS

cLAusuLA pRtMEIRA: DEFtNrgOEs, pRAzo E AUToRtzAgAo

1.1. Para os fins deste Termo de SecuritizagSo, adotam-se as seguintes definig6es, sem prejuizo
daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras
e express6es em mai0sculas, n5o definidas neste Termo de SecuritizagSo, terSo o significado previsto
abaixo ou nos Documentos da Oferta (abaixo definido); e (ii) o masculino incluir6 o feminino e o singular
incluir6 o plural. Todas as refer€ncias contidas neste Termo de SecuritizagSo a quaisquer outros
contratos ou documentos significam uma refer6ncia a tais contratos ou documentos da maneira que se
encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados:

"Afiliadas"

"Ag6ncia de Glassificagio de

Risco"

"Agente de Medigio"

possui definigSo na Cl6usula 6.1. (d);

Standard & Poor's;

4

{

Dexter Engenharia Ltda.,

medigSo e verificagSo de

empresa de engenharia especializada em

obras, com sede na Av. Engenheiro Luiz I
Y



'B3',

"Alienagio FiduciSria"

"Atlanta'

"Atualizagio Monet6ria"

"Banco Liquidante"

"Boletins de Subscrigio"

'cct'

'Gedente"

Carlos Berrini, n.o 828, 11o andar, conjunto 112, CEp 04.571-000, na
cidade de 56o Paulo, Estado de S5o Paulo, inscrita no CNpJ/MF sob o
n.o 67.566,71 1/0001-07'

em garantia do cumprimento das Obrigag6es Garantidas, a alienagio
fiduciSria do lm6vel constituida pela Cedente em favor da Emissora,
por meio da qual a Cedente transfere ir Emissora, a propriedade
fiduci6ria do lm6vel, constituida por meio do Contrato de Alienag6o
Fiduci6ria;

Atlanta Fundo de lnvestimento em Direitos Credit6rios N6o
Padronizado, inscrito no CNPJ/MF sob o no 11.468.1861000,1-24,
administrado e representado por Socopa - Sociedade Corretora
Paulista S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 62.285.390/0001-40;

a atualizagSo monet5ria dos CRl, estabelecidos na Cldusula 3.1. (i).a,
abaixo;

lTA0 UNIBANCO S.A., instituigio financeira, com sede na cidade de
S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Praga Alfredo Egydio de Souza
Aranha, no100, Torre Olavo Settibal, CEP04Z26-170, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 60.701.190/0001-04;

83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - Segmento Cetip UTVM,
instituigSo devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para
prestagSo de servigos de cust6dia de ativos escriturais e liquidagio
financeira, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de 56o paulo,

na Praga Antonio Prado, n'48, Centro, inscrita no CNpJ/MF sob o no

09.346.601/0001-25;

os boletins de subscrigSo dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores
subscreverSo os CRI e formalizar6o a sua adesio a todos os termos e
condig6es deste Termo;

26 (vinte e seis) C6dulas de Credito lmobili6rio integrais e 2 (cruas)

C6dulas de Credito lmobili5rio fracion5rias, com garantia real
imobili6ria sob a forma escritural, para representar a totalidade dos
Cr6ditos lmobili5rios Lastro decorrentes dos Contratos de Locag6o,
constante do Anexo I a este Termo;

JPS ADMINISTRA9AO E COMERCIO LTDA., sociedade timitada,

com sede na Cidade de ltabuna, Estado da Bahia, na Avenida Aziz
Maron, s/n, sobreloja, loja 101 do Jequitib6 Plaza Shopping, G6es
Calmon, CEP 45605-415, inscrita no CNPJ/MF sob o no

05.829.666/0001-70;

em garantia do cumprimento das Obrigag6es Garantidas, a cessio"Cessio Fiduci6ria de



Recebiveis"

'Gessioniria" ou "Emissora"

"Gondigio Resolutiva da
Cessio"

"Condig6es Precedentes"

"Condig6es Precedentes para

Desembolso e Liberagio do
Valor da Gessio"

fiduci5ria dos Recebiveis, titulados e/ou que venham a ser titulados
pela Cedente, nos termos do Contrato de CessSo Fiduci6ria;

a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., quatificada no preAmbuto

deste Termo de Securitizag6o;

possui definig6o constante na Cl6usula 3.9.

em conjunto, as Condig6es Precedentes para Pagamentos das Dividas
e as Condig6es Precedentes para Desembolso e Liberag6o do Valor
da CessSo;

em conjunto, as seguintes condig6es precedentes:

(i) cumprimento cumulativo e integral das Condig6es precedentes

para Pagamento das Dividas;

(ii) pagamento integral, diretamente pela Emissora A Desenbahia, por
conta e ordem da Cedente, utilizando recursos descontados do Valor
da CessSo existente na Conta do Patrim6nio Separado, da Divida
Desenbahia, bem como de eventuais acr6scimos, multas e/ou qualquer
outro tipo de valor adicional relacionado A Divida Desenbahia e cujo
pagamento seja necess6rio para quitar integralmente tal obrigaq6o,
para extinguir qualquer tipo de processo de cobranga, protesto ou
execugSo relacionado, para baixar qualquer tipo de 6nus, extrajudicial
ou judicial, que possa existir sobre o lm6vel em razSo da Divida
Desenbahia, incluindo, mas nio apenas, penhoras, bem como para

afastar qualquer eventual desdobramento da referida divida que possa

afetar a validade e efic5cia das Garantias e/ou de qualquer obrigagio
constante dos Documentos da OperagSo;

(iii) pagamento integral, diretamente pela Emissora d Atlanta, por conta
e ordem da Cedente, utilizando recursos descontados do Valor da
Cess6o existente na Conta do Patrim6nio Separado, da Divida Atlanta,
bem como de eventuais acr6scimos, multas e/ou qualquer outro tipo de
valor adicional relacionado A Divida Atlanta e cujo pagamento seja
necess6rio para quitar integralmente tal obrigagao, para extinguir
qualquer tipo de processo de cobranga, pedido de falOncia, protesto ou

execugSo relacionado, para baixar qualquer tipo de 6nus, extrajudicial
ou judicial, que possa existir sobre o lm6vel em razlo da Divida
Atlanta, incluindo, mas n6o apenas, penhoras, bem como para afastar
qualquer eventual desdobramento da referida divida que possa afetar a
validade e efic5cia das Garantias e/ou de qualquer obrigagSo

constante dos Documentos da OperagSo;

(iv) apresentagSo do termo de quitagSo da Divida Desenbahia,
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"Condig6es Precedentes para

Pagamentos das Dividas"

elaborado nos moldes previstos no Contrato de Cess6o, devidamente
assinado pelos representantes legais da Desenbahia;

(v) apresentag6o do termo de quitagSo da Divida Atlanta, elaborado
nos moldes previstos no Contrato de CessSo, devidamente assinado
pelos representantes legais do Atlanta;

(vi) apresentagSo de documentos, incluindo eventual decisio judicial
que, d crit6rio da Emissora, evidenciem que o pedido de falOncia
apresentado pelo Atlanta em face da Cedente foi irevogavelmente
extinto;

(vii) apresentagSo dos documentos que evidenciem a prenotag6o junto
ao 2" Oficio de Registro de lm6veis da Comarca de ltabuna, Estado da
Bahia, e ao mesmo tempo, dos seguintes documentos: (a) Contrato de
AlienagSo Fiduci5ria, para registro na Matricula; (b) Escritura de
EmissSo, para averbagio da CCI na matrlcula; e (c) de todos os
documentos necess6rios para baixa dos 6nus, extrajudiciais ou
judiciais, existentes sobre o lm6vel relacionados i Divida Desenbahia
e/ou A Divida Atlanta, incluindo, mas n6o apenas, o termo de quitag6o
da Divida Atlanta e o termo de quitagSo da Divida Desenbahia,
conforme aplic6vel;

(viii) apresentagSo do registro do Contrato de Alienag6o Fiduci6ria e
a averbagSo da CCI na matricula do lm6vel junto ao 2' Oficio de
Registro de lm6veis da Comarca de ltabuna, Estado da Bahia, bem
como que evidenciem que todo e qualquer 6nus existentes sobre o
lm6vel, incluindo, mas nio apenas, os 6nus existentes como
consequEncia da Divida Desenbahia e da Divida Atlanta, foram
devidamente baixados e que, portanto, d excegSo da Alienagio
FiduciSria devidamente registrada na matricula, o lm6vel est5 livre e
desembragado; e

(ix) que, na data do pagamento do Valor da CessSo, todas as
declarag6es feitas pela Cedente e pelos Fiadores constantes dos
Documentos da OperagSo mantenham-se verdadeiras, corretas,
suficientes e consistentes, salvo se eventual inveracidade, incorregSo,
insufici6ncia ou inconsistEncia nio gerar efeito material adverso para a
Emissora;

em conjunto, as seguintes condig6es precedentes:

(i) celebragSo de todos os Documentos da OperagSo, entendendo-se
como tal a sua assinatura pelas respectivas partes, bem como a
verificagSo dos poderes dos representantes dessas partes;

(ii) apresentagSo do registro do Contrato de Cessdo FiduciSria nos
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"Conta do Patrim6nio
Separado"

'Contrato de
Fiduci6ria'

Alienagio

competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos das
localidades das sedes das respectivas partes;

(iii) apresentagio do registro deste Contrato de Cess6o nos
competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos das
localidades das sedes das partes;

(iv) apresentagSo de c6pia dos protocolos positivos das notificag6es
pessoalmente realizadas pela Cedente a cada um dos Locat6rios, nos
moldes previstos no Contrato de CessSo;

(v) apresentagio d Cession6ria de c6pia simples da ata de reuniio de
s6cios da Cedente autorizando (1) a realizagio da Operag6o; (2) a
constituigSo da AlienagSo FiduciSria; e (3) a constituigio da Cess6o
Fiduci6ria de Recebiveis; devidamente arquivada na JUCEBA;

(vi) conclusSo do levantamento de informag6es e do processo de due
diligence juridica da OperagSo, em termos satisfat6rios, a exclusivo
crit6rio da Emissora e do assessor legal, conforme padrdo usualmente
utilizado pelo mercado de capitais em operag6es desta natureza;

(vii) encaminhamento, pelo assessor legal, e aceitagSo pela Emissora,
da redagSo final da opiniSo legal referente aos Documentos da
OperagSo;

(viii) realizagSo e homologag6o dos respectivos acordos no Ambito das
relag6es trabalhistas listas no Contrato de Cess6o

(ix) integralizagSo de todos os CRI; e

(x) pagamento integral, diretamente pela Emissora aos prestadores de
servigo, por conta e ordem da Cedente, utilizando recursos do Valor da
CessSo existentes na Conta do Patrim6nio Separado, das despesas
flat inerentes A OperagSo, conforme descritas no Contrato de Cessio.

a conta corrente no 33832-2, ag6ncia no 7307, do Banco 341 - lTA0
UNIBANCO S.A, de titularidade da Emissora, ou outra conta que esta
venha a indicar oportunamente por escrito, na qual os Cr6ditos
lmobili6rios Lastro e os Receblveis, conforme o caso, ser6o recebidos
para pagamento dos CRI;

lnstrumento Pafiicular de Alienag\o Fiducidria de lm6vel em Garantia e
Outras Avengas, celebrado em 03 de Julho de 2018, entre a Cedente,
na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduci6ria, por

meio do qual ser6 constituida a AlienagSo FiduciSria;

lnstrumento Pafticular de Cessdo de Crdditos lmobilidrios e Outras
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"Contrato

Fiduci6ria"
Cessio

"Gontrato de Distribuigio"

'Gontratos de Garantia"

"Gontratos de Locagio"

"Coobrigagio"

'Coordenador Lide/'

"Gr6ditos lmobiliirios"

Avengas", firmado em 03 de Julho de 2018, entre a Cedente, na
qualidade de cedente dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, a Emissora, na
qualidade de cession6ria, Administradora, na qualidade de
interveniente anuente, e os Fiadores;

lnstrumento Particular de CessSo Fiducidria de Direitos Credit1rios em
Garantia e Outras Avengas, celebrado em 03 de Julho de 2018, entre a
Cedente, na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de
fiduci6ria, por meio do qual ser6 constituida a Cess6o Fiduci6ria de
Recebiveis;

Contrato de Distribuigdo Phblica, sob o Regime de Melhores Esforgog
de Cefiificados de Recebiveis lmobiliilrios da 103a S6rie da la Emissdo
da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado, nesta data, entre a
Emissora e o Coordenador Lider, por meio do qual a Emissora
contratou o Coordenador Lider para realizar a distribuigSo p0blica dos
CRI nos termos da lnstrugSo CVM no 414 e da lnstrugSo CVM no 476;

em conjunto, o Contrato de AlienagSo Fiduci6ria e o Contrato de
CessSo Fiduci6ria;

lnstrumentos Particulares de LocagSo de lmovel para Fins Ndo
Residenciais e Outras Avengas, celebrados entre a Cedente e os
respectivos Locat6rlos das Frag6es ldeais, nos termos dos referidos
documentos;

a coobrigagSo da Cedente no imbito do Contrato de Cessio;

H.COMMCOR Distribuidora de Titulos e Valores Mobiti5rios Ltda,
instituigSo financeira, com sede dr Rua Boa Vista,254, 11o andar, Cjto
1101 e 1108, Centro, S5o Paulo, SP, CEP: 01014-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 01.788.14710001-50;

em decorrBncia da celebragSo dos Contratos de LocagSo, os

Locat6rios obrigaram-se, inclusive, mas n5o exclusivamente, ao
pagamento i Cedente (i) dos alugueis pac{uados nos respectivos
Contratos de Locag6o; e (ii) de todos e quaisquer outros direitos
credit6rios devidos pelos Locat6rios em virtude dos Contratos de

LocagSo, incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como,

mas n5o se limitando a, juros, multas, atualiza$o monet6ria,
penalidades, indenizag6es, direitos de regresso, encargos por atraso e
demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de

LocagSo;

Cr6ditos lmobiliArios oriundos de determinados Contratos de LocagSo

das Frag6es ldeais Lastro e representados pelas CCI;

{

"Cr6ditos Imobili6rios Lastro"

("



'cRr

.CVM'

"Data de Emissio dos GRl"

"Data de tntegralizagio"

"Data de Vencimento Final
dos GRI'

"Desenbahia'

"oia Utl" ou'Dias Uteis"

"Divida Atlanta"

"Divida Desenbahia"

"Documentos da Operagio"

os certificados de recebiveis imobili5rios integrantes da 103a S6rie da
1a EmissSo de Certificados de Recebiveis lmobili6rios da Emissora,
titulos de cr6dito nominativos, de livre negociagSo, emitidos pela

Emissora por meio deste Termo de SecuritizagSo, de acordo com a Lei

no 9.514197, a ResolugSo do Conselho Monet6rio Nacional no 2.517 de
29 de junho de 1998 e a lnstrugSo CVM no 414104:

a Comiss6o de Valores Mobili6rios;

03 de Julho de 2018;

possuidefinigSo constante na Cl6usula 4.1.1.

20 de Junho de2029;

Ag6ncia de Fomento do Estado da Bahia - Desenbahia, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 15.163.587/000'l-27;

(i) com relagSo a qualquer pagamento realizado por meio da 83,
qualquer dia que n6o seja s6bado, domingo ou feriado declarado
nacional; e (ii) com relagSo a qualquer outro pagamento que n6o seja
realizado por meio da 83, bem como com relagSo a outras obrigag6es
previstas neste Contrato, qualquer dia no qual haja expediente
banc6rio na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, e que nio
seja s6bado ou domingo;

Divida em razAo de certos direitos credit6rio em face da Cedente
adquiridos pela Atlanta por meio da celebragSo de contratos de cessio
de cr6dito, no valor total de R$1.942.268,92 (um mithSo novecentos e
quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois
centavos), nesta data;

Divida contraida pela Cedente por meio da C6dula de Cr6dito
Comercial no 99/154, no valor total de R$9.595.424,68 (nove milh6es,
quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
sessenta e oito centavos), nesta data;

os seguintes documentos: (i) os Contratos de LocagSo; (ii) o Contrato
de CessSo; (iii) os Contratos de Garantia; (iv) a presente Escritura de
Emiss6o; (v) o Termo de Securitizaqao; (vi) o Contrato de DistribuigSo;
(vii) os boletins de subscrig6o dos CRI; e (viii) os respectivos
aditamentos e outros instrumentos que integrem ou venham a integrar
a EmissSo e que venham a ser celebrados, quando mencionados em

conjunto;
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"Emissio"

"Empreendimento"

'Escritura de Emissio"

"Escrituradod'

"Eventos de Recompra
Compuls6ria"

"Fiadores"

"Fianga"

"Frag6es ldeais"

"Frag6es ldeais Lastro"

'Frag6es ldeais da Cessio
Fiduciiria"

'Fundo de Gonting6ncias
Trabalhistas"

"Fundo de Obra"

"Fundo de Reserva"

"Garantias"

..IGPM/FGV'':

1034 S6rie da 1" EmissSo de CRI da Emissora;

o Shopping JequitibS:

lnstrumento Particular de Emissdo de c$dulas de cr*dito tmobitidrio
lntegrais com Garantia Real lmobili1ia sob a Forma Escritural,
celebrado, nesta data, entre a Emissora e a lnstituigio Custodiante;

ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituigio financeira, com
sede na cidade de S5o Paulo, Estado de Sio paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 30 andar, CEP O4S3B-132, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 61.194.35310001-64;

possui definigSo na Cl6usula 6.1.

Alexandra Sousa Chaves V6lez, 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 fidejuss6ria, na forma de fianga, prestada pelos Fiadores no
6mbito do Contrato de CessSo;

frag6es ideais do lm6velobjetos dos Contratos de Locagio;

determinadas Frag6es ldeais cuja exploragio econOmica, mediante os
Contratos de LocagSo, s5o oriundos os Cr6ditos lmobili6rios Lastro;

determinadas Frag6es ldeais, que n5o as Frag6es ldeias Lastro, cuja
exploragSo econ6mica, mediante os Contratos de Locagio, das quais
s5o oriundos os Recebiveis;

Constituido nos termos da Cl6usula 8.8.;

Constituido nos termos da Cl5usula 8.6.;

Constituido nos termos da Cl6usula 8.7.;

quando mencionadas em conjunto, a AlienagSo Fiduci6ria, a Cessio
Fiduci5ria, a Fianga e a CoobrigagSo;

indice Geral de Pregos - Mercado - IGPM, apurado e divulgado pela

FundagSo Gettllio Vargas - FGV;
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'roF" lmposto sobre OperagSes de Cr6dito, CAmbio e Seguro ou relativas a
Titulos e Valores MobiliArios;

possui definigSo constante na Cl6usula 1S.2.

1 (um) im6vel registrado na matricula no 10.16g do 20 Oficio de
Registro de lm6veis da Comarca de ltabuna - Estado da Bahia,
conforme descrito e caracterizado no Anexo ll deste instrumento;

VORTX DISTRIBUIDORA DE T|TULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA., qualificada no pre6mbulo deste Termo de Securitizag6o;

a lnstrugSo da CVM no 409, de 18 de agosto de 2004, conforme
alterada, que disp6e sobre a constituigio, a administragio, o
funcionamento e a divulgagSo de informag6es dos fundos de
investimento;

a lnstrugSo da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, que disp6e sobre o registro de companhia aberta para
companhias securitizadoras de cr6ditos imobili6rios e de oferta p0blica
de distribuigSo de Certificados de Recebiveis lmobili5rios - CRt;

a lnstrugSo da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, que disp6e sobre as ofertas p(blicas de valores mobiliirios
distribuidas com esforgos restritos e a negociag6o desses valores
mobili5rios nos mercados regulamentados;

a lnstrugSo CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada, que disp6e sobre o dever de verificag6o da adequagio dos
produtos, servigos e operag6es ao perfil do cliente;

a lnstrugSo CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, que disp6e
sobre o exercicio da fungSo de agente fiducidrio;

os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos da
presente EmissSo.

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

os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 90 - B da
lnstrugAo CVM no 539;

titulos, valores mobili5rios e outros instrumentos financeiros de renda
fixa com liquidez di5ria do lta0 Unibanco S.A.;

Junta Comercialdo Estado da Bahia;

"lPE"

"lm6vel"

"lnstituigio Gustodiante" e
"Agente Fiduci5rio"

"lnstrugio CVM no 409"

"lnstrugSo CVM no 414"

"lnstrugio CVM no 476'

"lnstrugio CVM no 539"

'lnstrugio GVM no 583"

'lnvestidor(es)" ou "Titular(es)
dos GR!"

"lnvestidores Profi ssionais":

"lnvestidores Qualifi cados"

"lnvestimentos Permitidos"

"JUCEBA" J
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.JUCESP"

"Juros Rem unerat6rios':

"Leino 6.404176"

"Lei no 9.307/96"

"Lei no 9.514197"

'Lei no 10.931/04"

"Limite Minimo do Fundo de
Ressrva"

"Locat6rios"

"Obrigag6es Garantidas"

Junta Comercial do Estado de S5o Paulo;

os juros remunerat6rios dos CRl, estabelecidos no item 3.i. (i).b,
abaixo;

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que
dispde sobre as sociedades por ag6es;

Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada, que
disp6e sobre a arbitragem;

Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que
disp6e sobre o Sistema de Financiamento lmobilidrio, institui a
alienagSo fiduci6ria de coisa im6vel e d6 outras providEncias;

Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que disp6e,
inter alia, sobre o patrim6nio de afetag6o de incorporag6es imobili6rias,
Letra de Cr6dito lmobili5rio, C6dula de Cr6dito lmobiti6rio e C6dula de
Credito Banc6rio;

conforme definigSo constante da Cl5usula 8.7.;

os respectivos Locat5rios das Frag6es ldeais;

em garantia do pagamento e cumprimento de todas as obrigag6es,
presentes e futuras, principais e acess6ria, assumidas ou que venham
a ser assumidas pela Cedente por forga do Contrato de Cess6o,
incluindo, mas n5o se limitando, ao pagamento (i) do valor
correspondente ao saldo devedor atualizado dos Cr6ditos lmobili6rios
Lastro, atualizado monetariamente e remunerado pelos juros
remunerat6rios at6 a data do efetivo pagamento da recompra
compuls6ria dos Creditos lmobili6rios Lastro, acrescido do valor das
parcelas em atraso, se existirem, igualmente atualizadas e acrescidas
dos encargos morat6rios previstos no Contrato de CessSo, al6m da
incid6ncia de multa, a titulo de indenizagio na forma dos artigos 408 a
416 do C6digo Civil, de 2% (dois por cento) sob o valor do respectivo
saldo devedor, na forma, valores e demais condig6es ajustadas, em
virtude da recompra compuls6ria, incluindo as despesas do patrim6nio
separado dos CRl, e (ii) da CoobrigagSo, em conjunto com os
LocatSrios, para cumprimento de todas as obrigag6es, presentes e
futuras, principais e acess6rias, assumidas ou que venham a ser
assumidas pelos Locat5rios por forga dos Contratos de LocagSo, ou
seja, todas as obrigag6es principais, acess6rias e morat6rias,
presentes e futuras, assumidas que sejam direta ou indiretamente
relacionadas aos Cr6ditos lmobili5rios Lastro, incluindo, em razSo
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"Oferta Restrita"

"Ordem de Prioridade de
Pagamentos"

"Operagio"

"Patrim6nio Separado"

"Prazo de Golocagio"

"Prego de lntegralizagio"

'Recebiveis'

deste instrumento, as despesas do Patrim6nio Separado;

a distribuigSo p0blica dos CRl, com esforgos restritos de colocagio, a
ser realizada em conformidade com a lnstrug6o CVM no 476, a qual
est6 automaticamente dispensada de registro de distribuigio na CVM,
nos termos do artigo 60, da lnstrugSo CVM no 476;

a ordem de prioridade na aplicagSo dos recursos deconentes do
pagamento dos Cr5ditos lmobili5rios Lastro e/ou da excuss6o das
Garantias, conforme o caso, nos termos da Cl6usula 8.9;

6 a emissSo dos CRl, objeto deste Termo de Securitizagio, com lastro
nas ccl representativas da totalidade dos cr6ditos lmobili6rios Lastro;

o patrim6nio constituido, ap6s a instituigio do Regime Fiduci5rio, pelos
Cr6ditos lmobili5rios Lastro, representados pelas CCl, pelas Garantias,
e pela Conta do Patrim6nio Separado. O Patrim6nio Separado nio se
confunde com o patrimOnio comum da Emissora e destina-se
exclusivamente i liquidagSo dos CRI a que est6 afetado, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administragio e obrigag6es
fiscais;

a colocag6o dos CRI dever6 ocorrer em at6 g0 (noventa) dias contados
a partir da Data de EmissSo dos CRl, podendo ser encerrada quando
da ocorr€ncia de uma das seguintes hip6teses: (i) subscrig6o e
integralizagSo da totalidade dos CRI pelos lnvestidores; ou (ii)
encerramento da Oferta Restrita, a exclusivo crit6rio da Emissora;

possui definigSo constante na Cl6usula 4.1.;

todos e quaisquer direitos credit6rios presente, futuros, principais e
acess6rios, titulados ou que venham a ser titulados pela Cedente em
decorr6ncia da explorag6o econ6mica das Frag6es ldeais da Cessio
Fiduci6ria, o que inclui, mas n6o se limita a, principal, atualizagio
monet6ria, juros remunerat6rios, encargos morat6rios, multas,
penalidades, indeniza96es, seguros, despesas, custas, hono16rios,
garantias e demais encargos contratuais e legais, decorrentes da
locagSo ou sublocagSo das Frag6es ldeais da Cessio Fiducidria, nos
termos dos respectivos novos contratos de locagSo das Frag6es ldeais
da CessSo Fiduci5ria celebrados ou a serem celebrados com os
respectivos locatSrios, e/ou da exploragio comercial das 5reas
comuns, se e quando houver a exploragSo onerosa destas 6reas,
excluindo os respectivos estacionamentos, e/ou das indenizag6es por
sinistros ou relativas a desapropriagSo total ou parcial das Frag6es
ldeais da CessSo FiduciAria, incluindo principal e acess6rios, nos
termos do presente instrumento;
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"Recompra Gompuls6ria"

"Recompra Facultativa"

'Regime FiduciSrio'

.Remuneragio":

"Saldo Devedor da Operagio"

'Tabela Vigente"

'Valor da Cess6o"

"Valor de Recompra
Gompuls6ria"

"Valor de Recompra
Facultativa"

"Valor Nominal Unitirio':

possui definigSo constante da Cl6usula 6.1.;

possui definigSo constante da Cl6usula 6.4.;

6 o regime fiduci6rio instituido pela Emissora, na forma do artigo 90 da
Lei no 9.514/97, sobre os Cr6ditos lmobili6rios Lastro, representados
pelas CCl, as Garantias e a Conta do patrim6nio Separado. Os
cr6ditos e recursos submetidos ao Regime Fiducidrio passardo a
constituir o Patrim6nio Separado;

a remuneragSo dos CRl, composta pela atualizag6o monetiria e pelos
juros remunerat6rios estabelecidos no item 3.1 (i).b abaixo;

o montante correspondente d soma dos seguintes valores: (i) o saldo
devedor atualizado dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro, incluindo
eventuais parcelas de amortizagSo e/ou juros em atraso, atualizados
monetariamente at6 a data do efetivo pagamento do Saldo Devedor da
OperagSo, acrescido dos encargos morat6rios previstos no Contrato de
Cess6o; (ii) as despesas do Patrim6nio Separado (conforme definido
no Termo de SecuritizagSo) em aberto; e (iii) a multa, a titulo de
indenizagSo, na forma dos artigos 408 a 416 do C6digo Civit, de 2%
(dois por cento) sob o somat6rio dos valores dos itens (i) e (ii);

a curva de amortizagSo dos CRl. lnicialmente, a tabela vigente 6 a
tabela constante do Anexo lll, que poderS ser alterada ao longo da
operagSo para refletir eventuais alterag6es no fluxo de amortizagio dos
CRI;

o valor a ser pago pela Emissora ao Cedente, pela cess6o dos
Cr6ditos lmobili6rios Lastro, no montante de R$ 23.00O.OOO,OO (vinte e
tr6s milh6es de reais), na Data de Emiss6o dos CRl, observadas as
condig6es previstas no Contrato de Cessdo; e

possui definigSo constante na ClSusula 6.3;

possui definigSo constante na ClSusula 6.4.1.; e

o valor nominal unit6rio dos CRl, conforme previsto na Cl5usula 3.1 'e".

{(

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serSo contados em dias corridos, exceto se expressamente
indicado de modo diverso. Na hip6tese de qualquer data aqui prevista nio ser Dia Otil, haver6
prorrogagSo para o primeiro Dia Util subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A EmissSo regulada por este Termo de Securitizagilo 6 realizada consoante o que autoriza o
parSgrafo terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, mediante deliberagSo tomada em
Assembleia Geral Ordin6ria e ExtraordinSria, tamb6m realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata foi
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devidamente registrada perante a JUCESP em data de 17 de agosto de 2015, sob o numero 362.744t1s-
4.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO E CREDTTOS IMOBTUARTOS LASTRO

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em car6ter inevog6vel e irretrat5vel, a vinculagSo da totalidade dos
Cr6ditos lmobili5rios Lastro, representados pelas CCl, bem como as Garantias aos CRl, que constituem a
1'144 S6rie de sua 1a EmissSo, conforme as caracteristicas descritas na Cl6usula Terceira abaixo.

2.2. A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitizagio, os Cr6ditos
lmobili6rios Lastro, representados pelas CCl, decorrentes dos Contratos de Locagao, com valor nominal
total de R$ 34.726.452,31 (trinta e quatro milh6es, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta
e dois reais e trinta e um centavos), na Data de Emissao dos CRl, cuja titularidade foi obtida pela
Emissora por meio da celebrag6o do Contrato de Cess6o.

2'3. Os Cr6ditos lmobiliSrios Lastro encontram-se representados pelas CCl, integrais, emitidas pela
Emissora, com garantia real imobili6ria sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.93.1/04 e da
Escritura de EmissSo.

2.3.1. A Escritura de EmissSo encontra-se devidamente depositada junto d lnstituigio
Custodiante, nos termos do g 40 do artigo 1g da Lei no 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduci6rio, instituido pela Emissora por meio deste Termo de Securitizag6o, ser6
registrado na InstituigSo Custodiante das CCl, nos termos do artigo 23, par5grafo rjnico, da Lei n.o
10.931/04, atrav6s da declaragio que constituio Anexo lv a este Termo.

2.4. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro representados
pelas CCI ser6o computados e integrarSo o lastro dos CRI at6 sua integral liquidagio. Todos e quaisquer
recursos relativos aos pagamentos dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro representados pelas CCI est6o
expressamente vinculados aos CRI por forga do Regime Fiduci6rio, constituido pela Emissora em
conformidade com o presente Termo de SecuritizagSo, ndo estando sujeitos a qualquer tipo de retengio,
desconto ou compensagSo com ou em decorrencia de outras obrigag6es da Emissora. Neste sentido, os
Creditos lmobili5rios Lastro representados pelas CCI:

a) constituem Patrim6nio Separado, n5o se confundindo com o patrimOnio comum da Emissora
em nenhuma hip6tese;

permanecerSo segregados do patrim6nio comum da Emissora at6 o pagamento integral da
totalidade dos CRI;

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administragio nos
termos deste Termo de SecuritizagSo, bem como ao pagamento dos custos relacionados A
EmissSo, incluindo mas sem se limitar a (a) emolumentos da 83 relativos tanto ds CCI
quanto aos CRI; (b) remuneragSo da Emissora pela estruturagSo da Oferta Restrita; (c)
remuneragSo a ser paga A lnstituigSo Custodiante; (d) remuneragSo devida ao Agente
Fiduci6rio; (e) despesas relativas ao registro de ativos no sistema eletr6nico da 83, e

t
{

b)

c)

J

(v

14



atualizagSo da classificagio de risco dos CRI; e (f) averbag6es/registros em cart6rios de
registro de im6veis e titulos e documentos, quando for o caso;

d) estSo isentos e imunes de qualquer agSo ou execug6o promovida por credores da Emissora;

e) n6o podem ser utilizados na prestagSo de garantias e n6o podem ser excutidos por
quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

0 somente respondem pelas obrigag6es decorrentes dos CRI a que estSo vinculados.

2.5. A titularidade dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro representados pelas CCI foi adquirida pela Emissora
atrav6s da celebragSo do Contrato de CessSo e de transfer€ncia realizada atrav6s da 83, sendo que
todos e quaisquer recursos decorrentes dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro representados pelas CCI serSo
pagos diretamente na Conta do Patrim6nio Separado, mediante transfer6ncia eletr6nica disponivel (TED)
ou por outra forma permitida ou n6o vedada pelas normas entSo vigentes.

2.6. Pela aquisigSo dos Cr6ditos lmobilidrios Lastro, a Emissora pagar6 o Valor da CessSo ao Cedente,
na forma do Contrato de CessSo.

2.7. Os CRI da presente EmissSo serSo objeto da Oferta Restrita e poderSo ser negociados pelo Valor
Nominal Unit6rio acrescido da RemuneragSo, conforme Cl5usula 4.1., abaixo, sendo admitido 6gio ou
desAgio, observadas as restrig6es da legislagSo e regulamentagSo em vigor, principalmente aquelas
constantes da lnstrugSo CVM no 476.

2.8. A Emissdo regulada por este Termo de SecuritizagSo 6 realizada consoante o que autoriza o
par5grafo terceiro do artigo 22 do estatuto social da Emissora, consolidado em data de 30 de abril de
2015, mediante deliberagSo tomada em assembleia geral ordinSria e extraordin6ria, tamb6m 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 n0mero 362.744115-4.

cLAusuLA TERCEIRA: tDENTlFlcAgAo Dos cRrE FoRMA DE DrsTRlBUrgAo

Da ldentificagio dos CRI

3.1. Os CRlda presente EmissSo possuem as seguintes caracteristicas:

EmissSo: 1a;

S6rie: 103a;

Quantidade de CRI: 23.000;

Valor Global da S6rie: R$ 23.000.000,00 (vinte e tr6s milh6es de reais), na Data de Emiss6o;

Valor Nominal Unit5rio: R$ 1.000,00 (hum mil reais), na Data de EmissSo;

AtualizagSo Monet6ria: IGP-Dl ;

Data do Primeiro Pagamento de Juros: 20.07.2018;

a)

b)

c)

d)

e)

0
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h) Prazo deAmortizagSo: 131 meses;

RemuneragSo:

a. AtualizagSo Monet5ria: mensal, de acordo com a variagSo mensal do IGP-DI, calculada
conforme o disposto na Cl5usula Quinta deste Termo de Securitizagio; e

b. Juros Remunerat6rios: Taxa efetiva de juros de 7,75o/o a.a. (sete inteiros e setenta e
cinco cent6simos por cento ao ano), calculados conforme o disposto na Cl6usula Quinta
deste Termo de Securitizagio;

Periodicidade de Pagamento de AmortizagSo do Valor Nominal Unit6rio atualizado
monetariamente e acrescido dos Juros Remunerat6rios: mensal, de acordo com a tabela de
amortizagSo dos CRl, constante do Anexo lll ao presente Termo de SecuritizagSo, sendo o
primeiro pagamento de Juros Remunerat6rios em 20.07.2018 e amortizagio devida a partir
de 20.07.20'19 e o 6ltimo pagamento de Juros Remunerat6rios na Data de Vencimento Final
dos CRI;

Regime Fiduci5rio: Sim;

Garantia Flutuante: NEo;

Garantias: as garantias descritas na ClSusula Oitava deste Termo de Securitizag6o,
sejam, a Fianqa, a AlienagSo FiduciSria e a Cessio Fiduci6ria de Recebiveis;

CoobrigagSo da Emissora: NEo;

SubordinagSo: N6o;

Sistema de Registro e LiquidaqSo Financeira: B3;

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

Localde Emiss6o: S5o Paulo, SP;

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

Prazo da EmissSo: 4005 dias corridos;

Curva de AmortizagSo: Vari6vel, de acordo com a tabela de amortizagSo dos CRl, constante
do Anexo lll ao presente Termo de SecuritizagSo;

Forma: Os CRI serSo emitidos de forma escritural e sua titularidade ser6 comprovada por
extrato emitido pela 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83. Para todos
os fins de direito, a titularidade dos CRI ser6 comprovada atrav6s de extrato emitido pela 83.
Adicionalmente ser6 admitido extrato expedido pelo Escriturador com base nas informag6es
prestadas pela 83, enquanto os CRI n6o estiverem eletronicamente custodiados na 83;

quars
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m)

n)

o)

p)

q)

s)
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w) ClassificagSo de Risco: os CRI ser6o objeto de classificagio de risco conforme previsto na
Cl6usula 3.6.1; e

x) Fatores de Risco: conforme Erro! Fonte de referOncia n6o encontrada. deste Termo de
Securitizagio

3.1.1. Na hip6tese de extingSo ou substituigSo do IGP-DI, ser6 aplicado automaticamente o indice
que, por disposigSo legal ou regulamentar, vier a substitui-lo. Na falta de disposigSo legal ou
regulamentar, utilizar-se-5 o IGPM/FGV, ou aquele que vier a substitui-lo.

Da Forma de Distribuigio dos CRI

3.2. Os CRI serSo registrados para (a) distribuigSo priblica no mercado prim6rio por meio do MDA,
administrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuigSo liquidada financeiramente por meio da 83;
e (b) negociagSo no mercado secund5rio por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela
83, sendo as negociag6es dos CRI liquidadas financeiramente e os CRI custodiadas eletronicamente na
83.

Forma de Distribuigio dos CRI:

3.3. Os CRI serSo objeto da Oferta Restrita, em conformidade com a lnstrugSo CVM no 476, sendo esta
automaticamente dispensada de registro de distribuigSo na CVM, nos termos do artigo 60, da lnstrug6o
CVM no 476.

3.3.1. A Oferta Restrita 6 destinada apenas a lnvestidores que atendam As caracteristicas de
lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrugSo CVM no 539 e do artigo 30, da
lnstrug5o CVM no 476, respeitadas eventuais vedag6es ao investimento no CRI ofertado
previstas na regulamentagSo em vigor.

3.3.2. Em atendimento ao que disp6e a lnstrugSo CVM no 476, os CRI da presente Oferta Restrita
serSo ofertados a, no m5ximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos por, no
m6ximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais.

3.3.3. Os CRI serSo subscritos e integralizados d vista pelos lnvestidores Profissionais, devendo
estes fornecer, por escrito, declaragSo no boletim de subscrigSo, atestando que estSo cientes
que: (a) a Oferta Restrita n5o foi registrada na CVM; (b) os CRI ofertados estSo sujeitos As

restrig6es de negociagSo previstas na lnstrugSo CVM no 476, e observado a Cl6usula 3.5, abaixo.
Ademais, os lnvestidores Profissionais deverSo fornecer, por escrito, declaragSo, atestando sua
condigSo de investidor profissional, nos termos definidos neste Termo.

3.3.4. O valor da EmissSo n5o poder6 ser aumentado em nenhuma hip6tese.

3.4. A Oferta Restrita ser6 encerrada quando da subscrigSo e integralizagSo da totalidade dos CRI pelos
lnvestidores, ou a exclusivo crit6rio da Emissora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do
inicio da distribuigSo dos CRl, o que ocorrer primeiro.

3.4.1. Cabe ao Coordenador Lider informar a CVM, em conformidade com o artigo 70 da

lnstrugSo CVM no 476, o inicio da Oferta, no prazo de at6 05 (cinco) Dias Uteis contados da
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primeira procura a potenciais investidores, devendo referida comunicagSo ser encaminhada por

interm6dio da p6gina da CVM na rede mundial de computadores e conter as informag6es
indicadas no artigo 7-A da lnstrugSo CVM no 476.

3.4.2. A comunicag6o de que trata o item 3.4.1., acima, dever6 conter as informag6es indicadas
no Anexo 7-A da lnstrug6o CVM 476.

3.4.3. O Coordenador Lider dever5 manter lista contendo: (i) o nome das pessoas procuradas;
(ii) o n(mero do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ); (iii) a data em que foram procuradas; e (iv) a sua decisSo em relagSo d Oferta Restrita.

3.4.4. Em conformidade com o artigo 80 da lnstrugSo CVM no 476, o encerramento da Oferta
Restrita dever6 ser informado pelo Coordenador Lider d CVM, no prazo de 5 (cinco) dias corridos
contados do seu encenamento, devendo referida comunicagSo ser encaminhada por interm6dio
da p5gina da CVM na rede mundial de computadores e conter as informag6es indicadas no
Anexo I da lnstrugSo CVM no 476 ou por outro meio admitido pela CVM em caso de
indisponibilidade do sistema eletr6nico disponlvel na p6gina da rede mundial de computadores da
CVM.

3.4.5. No caso de cancelamento da Oferta e determinado lnvestidor j6 tenha realizado a
integralizagSo dos CRl, a Emissora dever6 em at6 2 (dois) Dias Uteis 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 CessSo de Cr6dito) e demais
custos incorridos pelo Patrim6nio Separado, nas proporg6es dos CRI integralizados e, c€lso

aplic6vel, acrescidos dos rendimentos liquidos auferidos pelas aplicag6es obtidas com os
recursos integralizados, sendo certo que nio serSo restituidos aos lnvestidores os recursos
despendidos com o pagamento de tributos incidentes sobre a aplicagSo financeira, os quais serSo
arcados pelos lnvestidores na proporgSo dos valores subscritos e integralizados.

3.4.6. Tendo em vista tratar-se de oferta p0blica distribuida com esforgos restritos, a Oferta nio
ser6 registrada junto a CVM, nos termos da lnstrugSo CVM no 476. A Emissio ser5 registrada na

ANBIMA, nos termos do artigo 1o, S 1o, do C6digo ANBIMA, e das normas estabelecidas na

diretriz anexa d deliberagSo no 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de RegulagSo e
Melhores PrAticas do Mercado de Capitais da ANBIMA, exclusivamente para fins de informagSo

ao banco de dados da ANBIMA.

3.5. Os CRI da presente EmissSo, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderSo ser
negociados nos mercados regulamentados de valores mobili6rios depois de decorridos 90 (noventa) dias
da data de subscrigSo dos CRI pelos investidores.

3.5.1. Os CRI da presente EmissSo somente poderSo ser negociados entre lnvestidores

Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta p0blica perante a CVM nos

termos do caput do artigo 21 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da

lnstrugSo da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e apresente prospecto

da oferta a CVM, nos termos da regulamentagSo aplic6vel.
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3.6. Observado o item 3.5 acima, os CRI poderSo ser negociados nos mercados de balcSo organizado e
n6o organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da lnstrugSo CVM no 476.

3.6.1. Os CRI possuir6o classificagSo risco a ser realizada pela Ag0ncia de ClassificagSo de
Risco. Os CRI serSo objeto de an6lise pela Ag6ncia de Classificaq5o de Risco para emissEo do
respectivo relat6rio e nota de rating at6 o dia 31 de agosto de 2018. A classificag6o de risco serS
atualizada anualmente, pelo periodo de 5 (cinco) anos, tendo como base a data de emiss5o do
primeiro relat6rio de rating.

3.7. Os recursos obtidos com a subscrigSo e integralizag6o dos CRI serSo utilizados pela Emissora
exclusivamente para o pagamento A Cedente do Valor da Cess6o, na forma prevista no Contrato de
CessSo.

Gondig6es Precedentes e Resolutivas da Cessio

3.8. O pagamento da Divida Desenbahia e da Divida Atlanta ser6 realizado pela Emissora apenas ap6s o
cumprimento cumulativo e integral de todas as Condig6es Precedentes para Pagamento das Dividas,
conforme previsto na Cl6usula 1.4.1 . do Contrato de Cessio.

3.9. O pagamento do Valor da CessSo ser6 realizado pela Emissora d Cedente apenas ap6s o
cumprimento cumulativo e integral de todas as Condig6es Precedentes para Desembolso e LiberagSo do
Valor da CessSo.

3.10. Quando verificado pela Emissora o cumprimento integral da totalidade das Condig6es Precedentes
para Desembolso e LiberagSo do Valor de Cess6o, a Emissora realizarl a liberagSo, em at6 02 (dois)
Dias Uteis, do Valor da CessSo, sendo certo que o Valor de CessSo a ser liberado A Cedente ser6
descontado dos pagamentos realizados na esteira do cumprimento das Condig6es Precedentes, bem
como dos recursos necess6rios para constituigSo do Fundo de Obra, do Fundo de Reserva e do Fundo
de Conting6ncias.

3.10.1. O Valor da CessSo ser6 pago exclusivamente com recursos oriundos da integralizagio
dos CRl.

3.10.2. Sobre o Valor da Cess6o n5o caber6 qualquer remuneragSo ou qualquer tipo de corregSo
entre a data de integralizagSo dos CRI e o efetivo desembolso dos recursos para a Cedente,
al6m dos recursos obtidos com a aplicaqSo em lnvestimentos Permitidos.

3.10.3. Para fins de verificagSo das Condig6es Precedentes, a Cedente deverd encaminhar A

Emissora c6pia digitalizada dos correspondentes comprovantes de protocolo ou registro,
conforme aplic6vel, em at6 2 (dois) Dias Uteis contados do momento em que o respectivo
comprovante tenha sido obtido pela Cedente.

3.10.4. Enquanto n6o cumpridas as Condig6es Precedentes, os valores que tenham sido pagos
pelos investidores dos CRI a Emissora a titulo de integralizagSo dos CRI nos termos dos
respectivos Boletins de SubscrigSo deverSo ser investidos pela Emissora em lnvestimentos
Permitidos, n5o sendo a Emissora responsabilizada por qualquer garantia minima de

rentabilidade. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais lnvestimentos Permitidos
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integrarSo o Patrim6nio Separado. Sem prejuizo do acima disposto os recursos constantes do
Fundo de Obra, do Fundo de Reserva e do Fundo de Conting,Bncias Trabalhistas tamb6m
deverSo ser aplicados nos lnvestimentos Permitidos.

3.'10.5. Uma vez cumpridas integral e cumulativamente todas as Condig6es Precedentes para
Desembolso e LiberagSo do Valor da Cessio de forma a permitir a liberagao de recursos d
Cedente, nos termos acima dispostos, em caso de mora no pagamento da import6ncia
remanescente do Valor da CessSo i Cedente, o valor em atraso ficar6 sujeito A multa morat6ria d
taxa efetiva de 2o/o (dois por cento) f/af, bem como a juros morat6rios d taxa efetiva de 1% (um
por cento) ao m6s, calculados pro rata die.

3.11. O Contrato de Cessio est5 sujeito d condigSo resolutiva, nos termos dos artigos 127 e 128 do
C6digo Civil Brasileiro, a qual consiste em n6o cumprimento, por qualquer raz6o, das alineas (i) a (viii)
das Condig6es Precedentes para Pagamento das Dividas, em at6 90 (noventa) dias contados da
assinatura do Contrato de CessSo.

cLAusuLA eUARTA: suBScRgAo E INTEGRAL|ZA9Ao Dos cRr

4.1. Os CRI serSo subscritos e integralizados na forma do subitem 4.1.'l abaixo. O prego de
integralizagSo de cada um dos CRI (A) ser6 deduzido de eventuais amortizag6es que possam vir a
ocorrer entre a Data de EmissSo dos CRI e a data de sua efetiva integralizaqSo, sendo admitido,
inclusive, 5gio ou des6gio no momento da subscrigSo, por conta de variag6es nas condig6es de mercado
vigentes d 6poca da efetiva colocagSo, e (B) corresponder6 ao Valor Nominal Unit6rio na Data de
EmissSo dos CRl, acrescido da AtualizagSo Monet6ria e dos Juros Remunerat6rios, conforme o item 5.1.,
abaixo, calculados pro rata die, desde a Data de EmissSo dos CRI at6 a data de sua efetiva
integralizagSo ("Prego de lntegralizagio").

4.1 .1 . A integralizagSo dos CRI ser5 realizada em moeda corrente nacional, d vista, na data a ser
informada pela Emissora no Boletim de SubscrigSo ("Data de tntegralizagio"), pelo Prego de
I ntegralizagSo, conforme previsto neste Termo.

4.2. A integraliza@,o dos CRI ser6 realizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela 83, ou
mediante cr6dito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. DestinagSo dos Recursos. Os recursos obtidos com a subscrigSo dos CRI serSo utilizados pela

Emissora para o pagamento do Valor da CessSo, observadas as Condig6es Precedentes para

Pagamento das Dividas e Condig6es Precedentes para Desembolso e LiberagSo do Valor da CessSo.

cLAusuLA QUTNTA: cALcuLo Do sALDo DEVEDoR coM ATUALtzAgAo MoNETARIA, JURos
REMUNERATORIOS E AMORTIZAqAO

5.1. O c5lculo do Valor Nominal Unit5rio dos CRI com atualizagSo monet5ria ser5 realizado da seguinte
forma:

{

{
t
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t"
onde:

VNa=VNexC,
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VNa = Valor nominal unit5rio dos CRI atualizado, calculado com I (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNe = Valor nominal unit6rio dos CRl, na Data de Primeira lntegralizagio dos CRl, ap6s
amortizagSo ou incorporagAo de atualizagSo e juros remunerat6rios, se houver, o que ocorrer por
0ltimo. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variagdo mensal do IGP-DI, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

Nlt = Valor do nf mero indice do IGP-DI, referente ao segundo m6s imediatamente anterior i Data
de Anivers6rio (definida no item 5.1.1 abaixo), conforme o caso ("MBs'k"'). Assim, na primeira
Data de Anivers6rio, qual seja, 20.07.2018, o nOmero indice correspondente ser6 o do m6s de
Maio de 2018

Nik-1 = Valor do nfmero indice do IGP-DI, referente ao m6s imediatamente anterior ao M6s "k";

dcp = 1t1,irn"ro de dias corridos entre a Data de Primeira lntegralizagdo dos CRI ou a Data de
Anivers5rio (conforme definida no item 5.1.1 abaixo) imediatamente anterior, conforme o c€lso, e
data de c6lculo, sendo "dcp" um n[mero inteiro;

dct = N0mero de dias corridos contidos entre a Data de EmissSo ou a Data de Anivers5rio
(conforme definida no item 5.1.1 abaixo) imediatamente anterior, conforme o c€lso, e a pr6xima
Data de Anivers6rio (conforme definida no item 5.1.1 abaixo), sendo "dct'um n0mero inteiro.

5.1.1. Considera-se data de anivers6rio o dia 20 de cada m6s ("Data de Anivers6rio"), sendo a
primeira Data de Anivers5rio o dia 20 de Julho de 201g.

5.2. C5lculo dos Juros Remunerat6rios:

Ji=war(ru-t)

onde:

J = Valor unit6rio dos juros remunerat6rios acumulados no periodo. 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:

'=[[#)**)''*"'
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onde:

i = taxa dos Juros Remunerat6rios dos cRl, conforme definido no item 3.1;

dcp = N0mero de dias corridos entre a Data de Primeira lntegralizagao dos CRI ou a Data de
Anivers6rio imediatamente anterior, conforme o caso, e data de c6lculo, sendo "dcp" um n0mero
inteiro;

dct = N0mero de dias corridos contidos entre a Data de Emiss6o ou a Data de Anivers5rio
imediatamente anterior, conforme o caso, e a pr6xima Data de Anivers6rio, sendo ,,dct,, um
n0mero inteiro.

5.3. C5lculo da amortizagSo mensal:

AMi=VNaxTA

onde:

AMi= Valor unit6rio da i-6sima parcela de amortizagio. Valor em reais, calculado com g (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

VNa = conforme definido acima;

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

5.3.1. Caso a Tabela Vigente apresente taxa de amortizagio negativa, o valor dos juros
remunerat6rios proporcional ao valor unit6rio da respectiva amortizag6o ser6 incorporado ao valor
nominal unit5rio dos CRl.

5'3.2. A Tabela Vigente inicialmente ser6 a constante do Anexo ltl deste Termo e poder5 ser
alterada pela Emissoru pata refletir eventuais alterag6es no fluxo dos Cr6ditos lmobilidrios, sem a
necessidade de autorizagSo dos investidores em Assembleia.

5.3'3. Na ocorr6ncia de alteragSo i Tabela Vigente a Emissora dever6 disponibilizar i 83 e ao
Agente FiduciSrio o novo fluxo de pagamento aos titulares dos CRl, por meio fisico ou eletronico,
na forma prevista neste Termo em at6 2 (dois) Dias Uteis da alteragio.

5.3.4. Caso sejam necess6rias alterag6es no fluxo de pagamento em decorrencia de
Amortizag6es Extraordin5rias e Pagamentos Antecipados realizados de acordo com as condig6es I

&
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aqui definidas, neo ser6 necess6ria a realizagio de aditamento ao presente Termo, sendo vdlida
para todos os fins a substituigSo da tabela de amortizagSo disponibilizada e registrada na 83.

5.4. Considerar-se-do prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigag6es
referentes aos CRl, at6 o 1o (primeiro) Dia Util subsequente, se o vencimento coincidir com dia que ndo
seja um Dia Util, sem nenhum acr6scimo aos valores a serem pagos.

5.5- Exceto quando de seu vencimento final, os prazos de pagamento de quaisquer obrigag6es referentes
aos CRI devidas no m6s em questSo ser6o prorrogados pelo n(mero de dias necessArios para assegurar
que, entre o recebimento e disponibilizagSo dos recursos dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro pela Emissora
e o pagamento de suas obrigag6es referentes aos CRl, sempre decorram 2 (dois) Dias Uteis.

5.5.1 A prorrogagSo prevista no item 5.5 acima se justifica em virtude da necessidade de haver
um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre o recebimento dos Cr6ditos lmobili6rios
Lastro pela Emissora e o pagamento de suas obrigag6es referentes aos CRl, por essa raz6o n6o
haver6 qualquer remuneragSo dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogag6o ora
mencionada.

CLAUSULA SEXTA: DA RECOMPRA COMPULSORIA E RECOMPRA FACULTATTVA

6.1. A Cedente estar6 obrigada a realizar a recompra compuls6ria de todos ou qualquer dos Cr6ditos
lmobili6rios Lastro ('Recompra Compuls6ria'), na ocorr6ncia de qualquer das hip6teses abaixo,
mediante deliberagSo pelos titulares dos CRI reunidos em assembleia geral ("Eventos de Recompra
Compuls6ria"):

se em caso de inadimplemento de qualquer dos Locatdrios, a Cedente, nos termos da
CoobrigagSo, n5o honrar e n5o efetivar o pagamento d Emissora de tais Cr6ditos
lmobiliSrios Lastro referentes A parcela devida por referido Locat6rio no Ambito de seu
respectivo Contrato de LocagSo, no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis do respectivo
descumprimento;

se a Cedente e/ou os Fiadores, conforme o caso, deixar(em) de cumprir qualquer obrigagSo
pecuni5ria, prevista no Contrato de CessSo ou em qualquer outro Documento da Operag6o
nio sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo descumprimento;

se a Cedente e/ou os Fiadores, conforme o caso deixar(em) de cumprir qualquer obrigagao
nio pecuni6ria, principal ou acess6ria, prevista em qualquer Documento da operagao, e o
referido descumprimento n5o for sanado: (a) no prazo de at6 30 (trinta) dias corridos
contados da data em que a obrigagSo se tornou devida; ou (b) no prazo de cura especifico
estipulado para a respectiva obrigagSo, conforme o caso;

se houver pedido de qualquer plano de liquidagSo/recuperagSo judicial ou extrajudicial em
face da Cedente, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologagSo 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 liquidagSo/recuperagSo judicial, independentemente de deferimento do
processamento da liquidagSo/recuperagSo ou de sua concessSo pelo juiz competente; ou,

a)

b)

c)

(d)
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e)

ainda, se a Cedente ou qualquer das Afiliadas tiver sua fal6ncia ou insolvencia civil
decretada; ou estejam sujeitas a qualquer forma de concurso de credores;

se houver qualquer processo de reestruturagSo societdria da Cedente e/ou de qualquer das
Afiliadas, conforme o caso, incluindo, mas n6o se limitando a redug6o do capital das
referidas sociedades, sem a pr6via e expressa anu6ncia dos titulares dos CRl, sendo certo
que eventual n6o concorddncia pelos titulares de CRI dever5 se dar de forma justificada;

se houver inadimpldncia n5o sanada nos prazos previstos nos respectivos instrumentos ou
se houver vencimento antecipado de quaisquer obrigag6es pecuni5rias de valor individual ou
cumulativo superior a R$2.500.000,00 (dois milh6es e quinhentos mil reais) da Cedente, em
quaisquer operag6es financeiras fechadas junto a instituig6es financeiras ou ao mercado de
capitais local ou intemacional, observado que a Divida Desenbahia e a Divida Alanta
deverSo ser pagas na forma prevista nos Documentos da Operag6o;

se forem prestadas pela Cedente informag6es ou declarag6es falsas, imprecisas ou
incompletas nos Documentos da OperagSo em algum aspecto relevante e que n6o tiverem
sido sanadas, quando posslvel, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data do
respectivo descumprimento;

se for movida qualquer esp6cie de agSo administrativa ou judicial contra a Cedente ou
qualquer das Afiliadas, que afete direta e inequivocamente qualquer das Garantias, ou caso
qualquer das Garantias se tornem in0teis, in6beis ou impr6prias para garantir as Obrigag6es
Garantidas e, em quaisquer das hip6teses aqui descritas, os referidos bens e direitos dados
em garantia das Obrigag6es Garantidas nio tenham sido substituidos ou reforgados, nos
termos dos respectivos instrumentos que constituem as referidas Garantias;

se a Cedente e/ou as Afiliadas, conforme o caso, vierem a sofrer protesto legitimo de titulo
em valor individual ou cumulativo superior a R$2.500.000,00 (dois milh6es e quinhentos mil
reais), dentro do prazo de exist6ncia dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, exceto se, no prazo de
at6 03 (tr6s) Dias Uteis contados da data do respectivo protesto, tiver sido comprovado que:
(i) o protesto foi efetuado por erro ou m5-f6 de terceiro e tenha sido tomada medida judicial
adequada para anulagSo ou sustagSo de seus efeitos; (ii) o protesto foi cancelado ou; (iii) o
valor do(s) titulo(s) protestados(s) foi depositado em juizo;

se ocorrer qualquer das hip6teses previstas nos artigos 333 e 1 .425 do C6digo Civil, ou
demais legislag6es aplicirveis;

se ocorrer a alienagSo, oneragSo ou qualquer esp6cie de transfer6ncia da propriedade do
lm6vel, sem a pr6via e expressa anuEncia dos titulares dos CRI;

se nio forem mantidos em dia os pagamentos de quaisquer tributos, contribuig6es,
condominios, contribuig6es associativas, langadas ou incidentes sobre o lm6vel, em.valor
cumulativo superior R$2.500.000,00 (dois milh6es e quinhentos mil reais), exceto se a
exigibilidade desses cr6ditos estiver suspensa;

s)

h)

0
i)

k)
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m)

n)

o)

se qualquer das Garantias for onerada, gravada, alienada ou oferecida em garantia a
terceiros, sob qualquer forma;

se por qualquer motivo qualquer dos Documento da OperagSo vier a ser resolvido,
rescindido ou resilido;

se houver a deterioragSo ou perecimento, total ou parcial, do lm6vel, desde que tais
garantias n5o sejam substituidas ou reforgadas satisfatoriamente, a crit6rio dos titulares dos
CRl, nos prazos estabelecidos nos respectivos instrumentos que formalizam a constituigio
das Garantias;

se o lm6vel n5o for mantido em perfeito estado de conservagSo, seguranga e habitabilidade,
ou, ap6s a cessSo de cr6ditos, caso sejam realizadas, sem o pr6vio e expresso
consentimento da Emissora, obras de demoligSo, alteragSo ou acr6scimo, que diminuam o
valor do lm6vel, considerando como base os valores constantes no Contrato de Alienagio
FiduciSria de lm6vel, desde que a referida diminuigSo do valor do lm6vel seja comprovada
por laudo de avaliagio elaborado junto a empresa de avaliagSo independente de
comprovado renome e experiancia, nos termos do Contrato de Alienagao FiduciSria de
lm6vel;

seja proferida qualquer decisSo administrativa ou judicial, e esta ndo seja revertida em at6
90 (noventa) dias corridos, por qualquer razdo, que reconhega violagEo de leis de
zoneamento, o descumprimento de diretrizes do planejamento urbano, ou decis6es
similares, ainda que n5o transitadas em julgado e passiveis de interposigSo de recurso, em
relagSo ao lm6vel, que gere um efeito adverso relevante aos Cr6ditos lmobiliArios Lastro que
provoque uma efetiva diminuigSo das receitas do lm6vel e, consequentemente, da
capacidade do pagamento dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro. O prazo aqui previsto poder5 ser
prorrogado em decon6ncia de morosidade do judiciSrio e/ou de 6195o administrativo;

na hip6tese de interposigSo de qualquer agSo judicial ou arbitral para flns de declarar a
nulidade ou redugSo dos Creditos lmobili6rios Lastro, exceto se, no prazo de ate 10 (dez)
Dias Uteis contados da data da respectiva interposig6o, tiver sido comprovado que: i) a
interposigSo foi efetuada por erro ou m6-f6 de terceiro e tenha sido tomada medida judicial
ou arbitral adequada para anulagSo ou sustagSo de seus efeitosi ii) o processo foi extinto; ou
iii) o valor da causa foi depositado em juizo;

se a cedente deixar de cumprir qualquer sentenga judicial transitada em julgado;

se a Cedente alienar quaisquer de seus ativos relacionados ds atividades e exploragSo
econ6mica de shoppings centers que, em conjunto ou isoladamente, tenham o valor
agregado superior a R$2.500.000,00 (dois milhOes e quinhentos mil reais), sem a pr6via e
expressa anu€ncia dos titulares dos CRl, observada d autorizagSo para alienagSo de fragio
do lm6vel, nos termos do Contrato de AlienagSo Fiduci6ria;

se a Cedente constituir, em garantia de obrigag6es assumidas por terceiros, qualquer forma
de garantia real ou fidejuss6ria, sem a pr6via e expressa anuOncia dos titulares dos CRI;

p)

q)

s)

J
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v)

w)

se ocorrer a imissao provis6ria do poder expropriante na posse do lm6vel em raz1o de agio
expropriat6ria;

alteragSo 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 administragio de shopping centers;

a Cedente nio disponibilize para a Emissora c6pias dos eventuais novos Contratos de
LocagSo e quaisquer aditamentos celebrados, na forma e prazo previstos no Contrato de
CessSo Fiduci5ria;

y) caso o Contrato de AlienagSo Fiduci6ria de lm6vel n5o seja devidamente registrado no 2o
Oficio de Registro de lm6veis da Comarca de ltabuna - Estado da Bahia no prazo previsto
no Contrato de Alienagio Fiduci5ria de lm6vel; e

z) caso, ap6s constituida a CessSo FiduciSria de Recebiveis, os Recebiveis venham a ser
creditados em conta diversa da Conta do Patrim6nio Separado e nao efetivamente
transferidos nos termos do referido contrato,

6.1.1. A ocorr6ncia de quaisquer dos Eventos de Recompra Compuls6ria dever6 ser notificada
d Emissora tanto pela Cedente, pelos titulares dos CRI e por qualquer terceiro que tenha
conhecimento dos fatos.

6.1 .1 .'l.Na ocon6ncia dos Eventos de Recompra Compuls6ria, a Emissora convocar6,
em at6 05 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tiver tido conhecimento da
ocorrBncia do fato, uma assembleia geral para que os titulares dos CRI deliberem sobre
a eventual realizagSo da Recompra compuls6ria. o qu6rum para a deliberagio de
realizagSo de Recompra compuls6ria dever5 ser de, no minimo, 75% (setenta e cinco
por cento) dos CRI em circulagSo, em primeira convocagio, e 50% (cinquenta por cento)
mais um dos CRI em CirculagSo, em segunda convocagSo, conforme os procedimentos
previstos no Termo de Securitizag6o.

6.1.1.2.A n6o instalagSo em segunda convocagSo da Assembleia Geral por falta de
qu6rum, em relagSo a todas as hip6teses listadas na cldusula 6.1., acima. serd
interpretada pela Emissora como uma opgSo dos titulares dos CRI em nio determinar a
Recompra Compuls6ria. Sem prejuizo do acima, na hip6tese de ocorrencia do evento
previsto no item (a) dos Eventos de Recompra compuls6ria, a nio instalagio em
segunda convocagSo da Assembleia Geral por falta de qu6rum, ser6 interpretada pela
Emissora como uma opg6o dos titulares dos CRI em decretar a realizagSo da Recompra
Compuls6ria.

6.1.1.3.N6o obstante d obrigagSo prevista na Cl5usula 6.1.'1 ., acima, semestralmente, a
Cedente dever5 declarar para a Emissora a n5o ocorr6ncia de quaisquer Eventos de
Recompra Compuls6ria, mediante solicitagSo da Emissora. Esta declaragfio poder5 ser
solicitada pela Emissora, em periodicidade menor, se assim considerar necess6rio ou por
solicitagSo dos titulares dos CRl.

x)
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6'1'2. Uma vez que os titulares do CRI tenham deliberado em favor da Recompra Compuls6ria
e a Cedente n6o honre e efetive o pagamento nos termos desta Cl6usula, serd declarado o
vencimento antecipado dos CRl, de forma que as Garantias deverao quitar o montante
correspondente d soma dos seguintes valores ('Saldo Devedor da Operagio,): (i) o saldo
devedor atualizado dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, incluindo eventuais parcelas de amortizaggo
e/ou juros em atraso, atualizados monetariamente at6 a data do efetivo pagamento do Saldo
Devedor da operagao, acrescido dos encargos morat6rios previstos neste instrumento; (ii) as
despesas do Patrim6nio Separado (conforme definido no Termo de Securitizagao) em aberto; e
(iii) a multa, a titulo de indenizagSo, na forma dos artigos 4OB a 416 do C6digo Civil, de 2olo (dois
por cento) sob o somat6rio dos valores dos itens (i) e (ii).

6.1.3' Em qualquer dos Eventos de Recompra Compuls6ria, a Emissora continuar5 tendo
direito ao recebimento dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, enquanto n6o paga a totalidade do Saldo
Devedor da Operag6o.

6.1.4. A obrigagSo da Recompra Compuls6ria e a quitagSo do Saldo Devedor da Operagio,
prevista nas cl6usulas acima, configura-se um neg6cio aleat6rio, nos termos dos artigos 4Sg e
seguintes do C6digo Civil, de modo que a excussEo das Garantias para a quitagio do Saldo
Devedor da OperagSo, nos termos acima, poder6 ocorrer independentemente do estado em que
os Cr6ditos lmobili6rios Lastro se encontrarem, ou mesmo de sua existOncia, validade, efic6cia
ou exigibilidade quando da Recompra Compuls6ria.

6.1.5. Fica, desde j5, certo e ajustado entre as Partes, que, para todos os fins de direito,
apuragio do saldo devedor atualizado a fim de apurar o Saldo Devedor da Operag6o ser6
realizado pela Emissora e confirmado com o Agente Fiduci6rio, observado ainda que incidirio os
encargos morat6rios e multa indenizat6ria prevista no Saldo Devedor da Operag5o.

6.2. Recompra Compuls6ria. Em caso de ocorr€ncia de Evento de Recompra Compuls6ria, observado
o quanto disposto na Cl6usula 6.1., acima, a Emissora dever6 retroceder a totalidade dos Cr6ditos
lmobili5rios Lastro, no estado em que se encontrarem, d Cedente, que, nessa hip6tese, adquirir5
compulsoriamente os Cr6ditos lmobili5rios Lastro, e ficar6 obrigada a pagar i Emissora, de forma
definitiva, irrevog5vel e irretrat6vel, o Valor de Recompra Compuls6ria (conforme abaixo definido). Os
Fiadores obrigam-se, ainda, a realizar o imediato pagamento do Valor de Recompra Compuls6ria
(conforme abaixo definido), caso a Cedente n6o o realize, no prazo previsto na Cl5usula 6.3.1., abaixo.

6.3. Valor de Recompra Compuls6ria. A Cedente ficarS obrigada a adquirir os Cr6ditos tmobitidrios /
Lastro, pelo Valor de Recompra Compuls6ria, correspondente ao saldo devedor atualizado dos Crlditos/Q
lmobili5rios Lastro, incluindo eventuais parcelas de amortizagSo e/ou juros em atraso, atualizado( !
monetariamente calculados at6 a data do efetivo pagamento do Valor de Recompra Compuls6ria,
acrescido, ainda, dos encargos morat6rios previstos neste instrumento, as demais despesas do
Patrim6nio Separado que estejam em aberto, na data da Recompra Compuls6ria, e a incidOncia de
multa, a titulo de indenizagSo na forma dos artigos 408 a 416 do C6digo Civil, de 2% (dois por cento) sob
o valor do saldo devedor dos Creditos lmobili5rios Lastro ('Vator de Recompra Gompuls6ria').

6.3.1. A Cedente pagar6 o Valor de Recompra Compuls6ria no prazo de at6 2 (dois) Dias Uteis
a contar do envio de notificagSo realizada pela Emissora, noticiando-a da Recompra
Compuls6ria, mediante o envio de recursos para a Conta do Patrim6nio Separado.

J

g



6.3.2. Ap6s o efetivo pagamento do Valor de Recompra Compuls6ria, a Cedente se sub-rogar6
d Emissora em todos os Cr6ditos lmobili5rios Lastro eventualmente existentes, observado,
entretanto, gue a Cedente desde j6 concorda e obriga-se a exigir e/ou demandar os Locat6rios
somente ap6s a liquidag6o integral dos CRI objeto de recompra.

6.3.3. Fica, desde j6, certo e ajustado entre as Partes, que, para todos os fins de direito, a
apurag5o do saldo devedor atualizado a fim de apurar o Valor de Recompra ser6 realizado pela
Emissora, observado ainda que incidir6o os encargos morat6rios e multa indenizat6ria prevista no
Valor de Recompra, observado ainda que incidir6o os encargos morat6rios e multa indenizat6ria
prevista na Cl6usula 5.3., acima.

6.4. Recompra Facultativa. Desde que mediante a pr6via e expressa notificagao enviada i Cession5ria
com prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos antes da data na qual a Cedente pretenda realizar a
recompra facultativa, a Cedente poder5 exercer seu direito de retrocessio integral dos Cr6ditos
lmobili6rios Lastro, cujo pagamento correspondente acarretar6 na amortizagSo extraordin6ria integral dos
cRl, alcangando indistintamente todos os cRl ("Recompra Facultativa").

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

a) a. ao valor presente das parcelas vincendas do CRl, descontadas d taxa de 4,So/o (quatro
inteiros e cinco d6cimos porcento) ao ano, conforme o c6lculo descrito abaixo:

Onde

VAA - Valor de AmortizagSo Antecipada, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento;

N = N0mero de parcelas de juros e amortizagSo entre a data de amortizagSo antecipada e a Data
de Vencimento dos CRI;

n = N0mero de ordem das Parcelas, variando de 1 (um) ate N;

Parcelan = valor nominal atualizado na data de amortizagSo antecipada, de cada parcela de juros
e amortizagSo compreendida entre a data de amortizagSo antecipada e a Data de Vencimento
dos CRI;

i = 4,5o/o a.a. (quatro inteiros e cinco d6cimos porcento ao ano);

dcn = N0mero de dias corridos entre a data de amortizagSo 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 deverSo ser integralmente utilizados
pela Cession6ria para o resgate dos CRl, algando, proporcionale indistintamente, todos os CRl.
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6'4'3' O Valor de Recompra Facultativa pago pela Cedente e/ou pelos Fiadores ir Cession6ria
que' por sua vez, repassar5 estes valores aos titulares dos CRI em at6 3 (tr6s) Dias Uteis do seu
recebimento, deduzidos os valores devidos guanto As despesas do patrim6nio separado dos CRl.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGA96ES E DECLARA9OES DA EMTSSORA

7.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissao, bem como agueles
relativos d pr6pria Emissora, mediante publicagSo na imprensa, nos jornais em que costuma publicar
seus atos societ6rios, assim como informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduci6rio por meio de
comunicagSo por escrito no prazo m6ximo de 05 (cinco) Dias Uteis de sua oconencia.

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relat6rio mensal, coloc6-lo i disposigao dos titulares dos
CRI e envi6-lo ao Agente Fiduci6rio at6 o 25o (vig6simo quinto) dia de cada m6s, ratificando a vinculagio
dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro aos CRl.

7.2."1 . O referido relat6rio mensal dever5 incluir:

i) Data base do relat6rio;

ii) Dados Gerais:

1. Securitizadora;

2. Emiss6o;

3. S6rie;

4. Valor tniciat Nominat por CRt na Data de Emissio dos CRI (R$);

5. Quantidade de CRt;

6. Valor lnicial Nominalda S6rie na Data de Emiss6o dos CRI;

7. Data de Emissio dos CRt;

8. Data de Vencimento dos CRI;

9. AtualizagSo Monet5ria; e

10. Juros Remunerat6rios.

iii) Valor Atual por CRI:

iv) Valor Atual da S6rie:

v) Lastro da S6rie:

1. Valor total de fluxo recebido pela Emissora nos 0ltimos 30 (trinta) dias corridos;
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2. Valor atual do fundo de reserva;

3. Valor atual total dos Cr6ditos lmobili6rios Lasto;

4. Valor atual total dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro em atraso (acima de noventa
dias corridos); e

5. Valor atual total dos cr6ditos dados em CessSo Fiduci6ria de Recebiveis.

7.3. A administrag6o, arrecadag6o, repasse e cobranga dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro ficar6 a cargo da
Emissora, podendo esta contratar terceiros para realizar tais fung6es, sob sua responsabilidade.

7.4. A Emissora obriga-se a informar o organograma e enviar todos os dados financeiros e atos
societ6rios necessirios i realizag6o do relat6rio anual, conforme a lnstrugio CVM no 583, que venham a
ser solicitados pelo Agente FiduciSrio, os quais deverSo ser devidamente encaminhados pela Emissora
em at6 30 (trinta) dias antes do encerramento do ptazo para disponibilizagio do mesmo na CVM. O
referido organograma do grupo societ6rio da Emissora deve16 conter, inclusive, controladores,
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada
exercicio social.

7.5. Nos termos do item 15 do Anexo lll da lnstrugSo CVM no 414, a Emissora responsabiliza-se pela
exatid6o das informag6es e declarag6es prestadas ao Agente Fiduci5rio e aos titulares dos CRl,
ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRl, para verificag6o de
sua legalidade, legitimidade, exist6ncia, exigibilidade, validade, veracidade, aus6ncia de vicios,
consist6ncia, conegSo e suficiBncia das informag6es disponibilizadas aos titulares dos CRI e ao Agente
Fiduci6rio, declarando que tais documentos encontram-se perfeitamente constituidos e na estrita e fiel
forma e substancia descritas pela Emissora neste Termo de securitizagio.

7.5.1. A Emissora declara, ainda, com relagio a si, que:

i) 6 uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de
sociedade por ag6es com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras

ii) est5 devidamente autorizada e obteve todas as aprovag6es necess6rias A celebragio
deste Termo e dos demais Documentos da OperagSo em que seja parte, para a emissio
dos CRI e ao cumprimento de suas obrigag6es, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatut5rios necess5rios referentes d Emissora para esse fim;

iii) os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da Operagio
em que seja parte t6m poderes estatut6rios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as
obriga@es ora estabelecidas e, sendo mandat6rios, tiveram os poderes legitimamente
outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

7.5.2. Quanto aos Cr6ditos lmobili6rios Lastro:

i) e legitima e 0nica titular dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro;a cessSo prevista no respectivo
Contrato de CessSo operou-se plena e integralmente;
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a cust6dia das CCI ser6 realizada pela lnstituig6o Custodiante;

foram contratados escrit6rios especializados para avaliar as Garantias e que nos exatos
valores e nas condig6es enunciadas no Contrato de CessSo, os Cr6ditos lmobilidrios Lastro
encontram-se livres e desembaragados de quaisquer 6nus, gravames ou restrig6es de
natureza pessoal e/ou real, n6o sendo do conhecimento da Emissora a existencia de
qualquer fato que impega ou restrinja o direito da Emissora em celebrar este Termo de
securitizagSo e os demais Documentos da operagio em que seja partenas exatas
condig6es enunciadas no Contrato de CessSo, n6o tem conhecimento da existencia de
procedimentos administrativos ou ag6es judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza,
contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Cr6ditos
lmobili5rios Lastro ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de securitizagio;

iv) observadas as disposig6es do Contrato de CessSo, a Emissora passou a ser legitima
credora dos Locat6rios;

v) o Contrato de CessSo consubstancia-se em relagSo contratual regularmente constituida,
vdlida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no
presente Termo de Securitizagio e seus anexos, e

vi) a Emissora n6o oferece, na presente EmissSo, garantias ou direito de regresso contra seu
patrim6nio comum, bem como n6o h5 qualquer tipo de coobrigagSo por parte da Emissora
quanto is obrigag6es dos Locat6rios e/ou da Cedente.

7.5.3. Quanto d EmissSo:

i) esta EmissSo, incluindo a aquisigSo dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, 6 legitima em todos
seus aspectos, observadas as disposig6es do Contrato de Cess6o; e

ii) todos os documentos inerentes a esta operagSo estSo de acordo com a legislag6o
aplicSvel.

7.6. A Emissora compromete-se a notificar em at6 5 (cinco) Dias Uteis os titulares dos CRI e o Agente
Fiduci6rio caso quaisquer das declarag6es prestadas no presente Termo de Securitizagio tornem-se total
ou parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas.

7.7. A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares dos CRI e/ou ao Agente Fiduci5rio, conforme o caso,
no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contado do recebimento da respectiva solicitagSo, todas as informag6es
relativas aos Cr6ditos lmobili5rios Lastro.

7.7.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduci6rio c6pia de toda documentagio
encaminhada a CVM e aos titulares dos CRl, bem como informag6es pertinentes As lnstrug6es
CVM n.os 476109 e 414104, suas alterag6es e aditamentos, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis
contados de seu envio.

7.7.2. A Emissora dever6 fornecer ao Agente Fiduci6rio, sempre que solicitado, extratos
banc6rios e outros relat6rios emitidos pela(s) instituigSo(6es) financeira(s) mantenedora(s) da
Conta do Patrim6nio Separado.

ii)

iii)
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7.8. As atividades relacionadas d administragSo dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro e dos Recebiveis ser5o
exercidas pela Cedente, nos termos, respectivamente, do Contrato de CessSo e do Contrato de Cessio
Fiduci6ria.

7.9. As declarag6es exigidas do Coordenador Lider pelo item 15 do Anexo lll da lnstrug5o CVM no 414
constam do Anexo V a este Termo, o qual 6 parte integrante e insepar6vel deste Termo.

CLAUSULA OITAVA: GARANTIAS E ORDEM DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS

8.1. EstSo sendo constituidas as seguintes garantias para a presente Emiss6o:

a) AlienagSo Fiducidria do tm6vet;

b) CessSo Fiduci6ria de Recebiveis, nos termos do Contrato de Cessio Fiduci5ria; e

c) Fianqa; e

d) CoobrigagSo.

8.2. AlienacSo Fiduci6ria de lm6vel. Por meio do Contratos de AlienagSo Fiduci6ria do lm6vel, o lm6vel
foi alienado fiduciariamente pela Cedente em favor da Emissora, em garantia do cumprimento da
totalidade das Obrigag6es Garantidas.

8.2.1. Na eventualidade de insufici6ncia de recursos no Patrim6nio Separado para custear as
excuss6es dos lm6veis, a Emissora, ao seu livre crit6rio, entregar6 os Cr6ditos lmobili6rios Lastro
aos lnvestidores, no est6gio em que se encontrarem, encerrando assim o Patrim6nio Separado.

8.2.2. Ademais, na eventualidade do lm6vel n6o ser vendido nos leil6es descritos na Lei n"
9.51411997, a Emissora realizarA a dag6o em pagamento dos CRI com as CCl, em conjunto com
a entrega do lm6vel aos lnvestidores especificos, sendo que estes arcarSo com todas as
despesas necess6rias para a referida transigSo, inclusive o pagamento do lTBl.

8.3. CessSo Fiduci6ria de Recebiveis. Por meio do Contrato de CessSo Fiduci6ria, ser6o cedidos
fiduciariamente pela Cedente os Recebiveis decorrentes da exploragSo comercial das Frag6es ldeais da
CessSo Fiduci6ria, em garantia do cumprimento da totalidade das Obrigag6es Garantidas, nos termos do
Contrato de CessSo Fiduci6ria.

8.4. Fianca: os Fiadores constituem-se, nos termos do C6digo Civil, de forma irrevog6vel e irretrat6vel,
como fiadores e principais pagadores de todas as Obrigag6es Garantidas, com rentncia aos beneficios
de ordem e divisSo, bem como a outros previstos na legislagio em vigor.

8.4.1. Os Fiadores, nos termos do Contrato de CessSo, renunciaram aos beneficios dos artigos
366, 368, 821, 824,827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do C6digo Civil e 794 do C6digo de
Processo Civil.

8.4.2. Os Fiadores, nos termos do Contrato de CessSo, declararam ter se informado sobre os
riscos decorrentes da prestagSo da presente Fianga.
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8.4.3. Os Fiadores, nos termos do Contrato de CessSo, deverio cumprir todas as suas
obrigag6es decorrentes desta Fianga, no lugar indicado pela Emissora e conforme as instrug6es
por ele dadas, em moeda corrente nacional, sem qualquer contestagSo ou compensagSo, liquidas
de quaisquer taxas, impostos, despesas, reteng6es ou responsabilidades presentes ou futuras, e
acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no 50 (quinto) dia 0til seguinte ao do
recebimento de notificagSo, enviada pela Emissora, nos termos das cl6usulas 8.1 e 8.1.1 do
Contrato de CessSo, informando o valor das Obrigag6es Garantidas vencidas e ndo pagas a ser
pago pelos Fiadores. As Obrigag6es Garantidas serSo cumpridas pelos Fiadores, mesmo que o
adimplemento destas n6o seja exigivel da Cedente em razSo da exist6ncia de procedimentos de
falBncia, recuperagSo judicial ou extrajudicial ou procedimento similar envolvendo a Cedente,
conforme o caso.

8.4.4. Nos termos do artigo 296 do C6digo Civil, os Fiadores responderio pela solv6ncia em
relagEo ao pagamento dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, oriundos dos Contratos de LocagSo,
assumindo a qualidade de coobrigados e responsabilizando-se pelo pagamento integral de toda e
qualquer obrigagSo da Cedente disposta no Contrato de CessSo.

8.4.4.1. Em razSo da Fianga, os Fiadores estarSo obrigados em relagSo d totalidade dos
Cr6ditos lmobiliSrios Lastro, responsabilizando-se pelo seu adimplemento integral, bem
como por adimplir quaisquer parcelas inadimplidas dos Creditos lmobili5rios Lastro,
independentemente da promogSo de qualquer medida, judicial ou extrajudicial, para

cobranga dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro e/ou da execugSo de outras garantias
fidejuss6rias eventualmente prestadas no Ambito dos Documentos da OperagSo,
respondendo em relagSo ao pagamento dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro, no prazo de at6
2 (dois) Dias Uteis contados da data de envio da notificagSo, enviada pela Emissora,
nesse sentido.

8.4.4. Os Fiadores, nos termos do Contrato de CessSo, poderSo ser demandados at6 o
cumprimento v6lido e eficaz da totalidade das Obrigag6es Garantidas.

8.4.5. A Fianga, nos termos do Contrato de CessSo, extinguir-se-6 automaticamente com o total e
final adimplemento v6lido e eficaz de todas as Obrigag6es Garantidas.

8.5. Coobriqaceo. Nos termos do artigo 296 do C6digo Civil, a Cedente responder5 pela solv6ncia em
relagSo aos pagamentos dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro, oriundos dos respectivos Contratos de
LocagSo, assumindo a qualidade de coobrigada e responsabilizando-se pelo pagamento integral de toda
e qualquer obrigagSo dos Locat5rios disposta nos Contratos de LocagSo, de acordo com o ora previsto
no Contrato de CessSo.

8.6. Fundo de Obra. A Emissora constituir6 um fundo de obra, na Conta do Patrim6nio Separado, por

meio da reteng6o de parte do Valor da CessSo em montante equivalente a R$9.250.000,00 (nove milh6es
e duzentos e cinquenta mil reais) ("Fundo de Obra"). Os recursos disponiveis no Fundo de Obra serSo

liberados d Cedente da seguinte forma, a saber:

a) de acordo com o andamento da obra, nos termos e condig6es previstos nas Cl6usulas 8.6.1.

e seguintes; e
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b) mediante a apresentagSo pela Cedente de orgamentos e faturas A Cession6ria, de forma

conjunta ou individual, incluindo, mas n6o se limitando, aos orgamentos previstos no

Contrato de CessSo, para aquisigSo de insumos necess6rios ds obras do Empreendimento,

limitado ao valor agregado m6ximo de R$ 2.107.351,89 (dois milh6es, cento e sete mil,

trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), a serem pagas diretamente
pela Cession6ria, por conta e ordem da Cedente, com os recursos disponiveis no Fundo de

Obra, no prazo de atl 02 (dois) Dias 0teis da respectiva apresentagSo dos orgamentos e

faturas pela Cedente, nos termo do Contrato de CessSo.

8.6.1. O Agente de MedigSo realizarA vistorias nas obras do Empreendimento e elaborarS

relat6rio mensal a partir de julho de 2018 a respeito da evolugSo das obras deste, tomando-se

como base o cronograma fisico-financeiro atual das obras de construgSo do Empreendimento e o

cronograma financeiro estimado constante do Contrato de CessSo.

8.6.2. As medig6es e o acompanhamento dos percentuais de construgSo do Empreendimento

ser5o realizados, As expensas dos recursos disponiveis no Fundo de Reserva e/ou na Conta do

Patrim6nio Separado, pelo Agente de MedigSo, que ser6 respons6vel por elaborar os relat6rios

de obras, e encaminha-los i Emissora e ao Agente Fiduci6rio, como condigEo para a liberagSo

progressiva dos recursos objeto do Fundo de Obra. O relat6rio de obras dever5 conter as

informag6es relativas ao andamento das obras do Empreendimento, bem como um comparativo

de evolugSo entre o previsto no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente executado,

devendo, ainda, apontar expressamente eventual atraso do cronograma, tudo nos moldes

previstos no Contrato de CessSo.

8.6.3. Os recursos serSo liberados i Cedente no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contados do

recebimento, pela Emissora, de cada relat6rio de obras, na proporgSo da evolug6o da obra no

Empreendimento.

8.6.4. O cronograma fisico-financeiro poder5 ser ajustado, desde que em comum acordo entre a

Cedente e a Emissora, sendo certo que o valor efetivamente liberado em um determinado m6s e

nio utilizado para a evolugSo da obra do Empreendimento ser6 deduzido da parcela

subsequente a ser liberada.

8.6.5. Os recursos do Fundo de Obra estarSo abrangidos pela instituigSo do regime fiduci6rio do

Patrim6nio Separado, sendo certo que serSo aplicados pela Emissora nos lnvestimentos

Permitidos. Os resultados decorrentes desse investimento integrarSo automaticamente o Fundo

de Obra.

8.6.6. Em caso de mora na liberagSo dos respectivos recursos retidos no Fundo de Obra, o valor

em atraso ficar6 sujeito d multa morat6ria i taxa efetiva de 2o/o (dois por cento) flat, bem como a

juros morat6rios A taxa efetiva de 1o/o (um por cento) ao m6s, calculados pro rata die.

8.7. Fundo de Reserva. A Emissora constituir6 um fundo de reserva, na Conta do Patrim6nio Separado,

por meio da retengSo de parte do Valor da CessSo 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 Minimo do

Fundo de Reserva"). Os recursos desse fundo serSo utilizados para (i) eventual necessidade de

recursos para pagamento dos CRI; (ii) o pagamento de todos e quaisquer custos relacionados d eventual

r
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execugeo ou excussao de uma ou mais Garantias da operagSo, incluindo, mas nio apenas, custas

extrajudiciais e/ou judiciais, despesas com cart6rios e registros de im6veis, emolumentos e demais taxas,

honor6rios advocaticios e quaisquer outras despesas incorridas em decon6ncia dos procedimentos

judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando a execugSo e/ou excussSo, conforme o clso; e (iii) para

fazer frente aos pagamentos das Despesas recorrentes e extraordin6rias ("Fundo de Reserva").

8.7.1. Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser

inferiores ao Limite Minimo do Fundo de Reserva, os Cr6ditos lmobiliSrios Lastro depositados na

Conta do Patrim6nio Separado serSo utilizados para a recomposig6o do Fundo de Reserva at6

que o Limite Minimo do Fundo de Reserva seja reestabelecido, observado a ordem de prioridade

de pagamentos estabelecida neste Termo de Securitizagio.

8.7.2. Em ate 3 (tr6s) Dias Uteis ap6s o pagamento da fltima parcela de remuneragSo e

amortizagio dos CRI e cumpridas integralmente as Obrigag6es Garantidas, nos termos dos

Documentos da Operagio, a Cession6rria deverd transferir eventual saldo remanescente do

Fundo de Reserva para d Cedente.

8.7.3. Os recursos do Fundo de Reserva estarSo abrangidos pela instituigSo do regime fiduci5rio

do Patrim6nio Separado, sendo certo que serSo aplicados pela Emissora nos lnvestimentos

Permitidos. Os resultados decorrentes desse investimento integrarSo automaticamente o Fundo

de Reserva.

8.7.4.Em caso de mora na liberagSo dos respectivos recursos retidos no Fundo de Obra, o valor

em atraso ficar6 sujeito d multa morat6ria d taxa efetiva de 2o/o (dois por cento) flat, bem como a

juros morat6rios d taxa efetiva de 1o/o (um por cento) ao m6s, calculados pro rata die.

8.8. Fundo de Contino6ncias Trabalhistas. A Emissora constituir6 um fundo de conting6ncias trabalhistas,

na Conta do Patrim6nio Separado, por meio da retengSo de parte do Valor da Cess6o em montante

equivalente a R$ 1.960.712,00 (um milhSo, novecentos e sessenta mil, setecentos e doze reais). Os

recursos desse fundo serSo utilizados para eventual necessidade de pagamento dos acordos trabalhistas

celebrados pela Cedente e/ou por seus s6cios, e demais relag6es trabalhistas em face da Cedente gue

de alguma forma possam desafiar a constituigSo das Garantias e/ou d Operagio, conforme listados no

Contrato de CessSo ("Fundo de Conting6ncias Trabalhistas').

8.8.1. A Cedente autorizou a Emissora a utilizar os recursos do Fundo de Conting€ncias

Trabalhistas para realizar diretamente o pagamento seja das parcelas dos acordos trabalhistas

referidos no Contrato de CessSo e/ou de novos acordos trabalhistas realizados no Ambito das

reclama@es trabalhistas referidas no Contrato de CessSo, em suas respectivas datas de

vencimento, nos prazos estabelecidos nos referidos acordos, seja das reclamag6es trabalhistas

referidas no Contrato de CessSo, em todas as hip6teses por conta e ordem da Cedente.

8.8.2. Caso a Cedente realize diretamente o pagamento de determinada parcela de um acordo

trabalhista, deverS encaminhar d Emissora o comprovante de pagamento da referida parcela com

at6 2 (dois) Dias Uteis de antecedr3ncia em relagSo d data de vencimento da parcela. Nessa

hip6tese, uma vez recebida a confirmagSo de que a parcela do acordo trabalhista foi

devidamente paga e a obrigagSo cumprida, a Cession5riafar1 a liberag6o A Cedente de recursos

do Fundo de Conting6ncias Trabalhistas em montante correspondente A respectiva obrigagf,o

J
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paga, sendo certo que essa liberagSo dever6 ocorrer em at6 2 (dois) Dias Uteis contados do
recebimento da confirmagSo aqui mencionada.

8.8.3. Adicionalmente ao previsto na Cl6usula 8.8.2., acima, caso a Cedente e/ou a Emissora
realize diretamente o pagamento de determinada reclamagio trabalhista referida do Contrato de
CessSo, de forma suficiente e h5bil a extingui-la de pleno direito, a Cession5riafarA a liberagSo A

Cedente de recursos do Fundo de Conting6ncias Trabalhistas em montante correspondente d

respectiva obrigagSo paga, sendo certo que essa liberag6o dever6 ocorrer em at6 2 (dois) Dias

Uteis contados da efetiva baixa da respectiva reclamagio trabalhista.

8.8.4. Em at6 3 (tr6s) Dias Uteis ap6s o pagamento da 0ltima parcela de remuneragSo e

amortizag6o dos CRI e cumpridas integralmente as obrigag6es dos referidos CRI e despesas do
Patrim6nio Separado, a Emissora dever6 transferir eventual saldo remanescente do Fundo de

Conting6ncias Trabalhistas para i Cedente.

8.8.5. Os recursos do Fundo de Contingdncias Trabalhistas estar6o abrangidos pela instituigSo

do regime fiduci6rio dos CRI e integrarSo o Patrim6nio Separado, sendo certo que serSo

aplicados pela Emissora nos Investimentos Permitidos. Os resultados decorrentes desse
investimento integrarSo automaticamente o Fundo de Conting6ncias Trabalhistas.

8.9. Os valores recebidos em razSo do pagamento dos Creditos lmobili6rios Lastro e/ou das Garantias,
conforme o caso, deverSo ser aplicados de acordo com a seguinte Ordem de Prioridade de Pagamentos,
de forma que cada item somente ser6 pago, caso haja recursos disponiveis ap6s o cumprimento do item

anterior:

despesas do Patrim0nio Separado;

Remunerag6o em atraso dos CRI;

RemuneragSo dos CRI no m6s corrente;

amortizagSo do Valor Nominal Unit5rio Atualizado dos CRl, de acordo com a tabela de

amortizagSo dos CRI constante do Anexo lll a este Termo, e encargos morat6rios
eventualmente incorridos; e

recomposigio do Fundo de Reserva.

8.10. De acordo com o art.48, $3o, da Lei no 11.101/05, a AlienagSo Fiduci6ria de lm6vel e a CessSo

Fiduci6ria de Recebiveis n5o se submetem aos efeitos da recuperag6o judicial, observado o disposto no

art. 76 da Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor.

CLAUSULA NONA: REGTME FIDUGIARIo E ADMINISTRAQAo Do PATRIMOuo sepnRADo

9.1. Na forma do artigo 90 da Lei no 9.514/97, a Emissora institui Regime Fiduci6rio sobre os Cr6ditos
lmobili6rios Lastro, representados pelas CCl, sobre as Garantias e sobre a Conta do Patrim6nio

Separado.

a)

b)

c)

d)

e)

J
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9.2. Os Cr6ditos lmobili5rios Lastro, representados pelas CCl, as Garantias, sob Regime Fiduci5rio, e a

Conta do Patrim6nio Separado, permanecerAo separados e segregados do patrim6nio comum da

Emissora, at6 que se complete o resgate dos CRl.

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514/97, os Cr6ditos lmobili6rios Lastro, as Garantias, incluindo a

Conta do Patrim6nio Separado, estSo isentos de qualquer ag6o ou execugSo pelos credores da

Emissora, n5o se prestando A constituigSo de garantias ou d execugSo por quaisquer dos credores da

Emissora, por mais privilegiados que sejam, e s6 responderSo pelas obrigag6es inerentes aos CRl,

ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicagSo do artigo 76 da Medida Provis6ria n.o

2.1s8-35t2001.

9.4. A Emissora administrar6 ordinariamente o Patrim6nio Separado, promovendo as dilig6ncias

necess6rias A manutenqSo de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas

de amortizagSo do principal, juros e demais encargos acess6rios.

9.4.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll A lnstrugSo CVM n.o 414104, a Emissora

declara que:

i) a cust6dia da via original da Escritura de EmissSo ser6 realizada pela lnstituig6o

Custodiante;

ii) a arrecadagSo, o controle e a cobranga dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro s5o atividades que

serSo realizadas pela Emissora, cabendo-lhe: (i) o controle da evolug6o do saldo devedor

dos Creditos lmobili6rios Lastro; (ii) a apuragSo e informagio ao Agente Fiduci6rio dos

valores devidos pelos Locat6rios; (iii) o controle e a guarda dos recursos que transitarSo

pela Conta do Patrim6nio Separado; e

iii) a emiss6o, quando cumpridas as condig6es estabelecidas, mediante acompanhamento do

Agente Fiduci6rio, dos respectivos termos de liberagSo de garantias.

g.5. A Emissora somente responder6 por prejuizos ou insuficiOncia do Patrim6nio Separado em caso de

descumprimento de disposigSo legal ou regulamentar, negligBncia ou administragSo temerSria ou, ainda,

desvio de finalidade do Patrim6nio Separado.

g.9. A Emiss ora farAjus ao recebimento mensal da taxa de administragSo, no valor de R$ 3.500,00 (tr6s

mil e quinhentos reais), liquidos de todos e quaisquer tributos, atualizada anualmente pela variagSo

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizagSo, pelo indice que

vier a substitui-lo, calculadas pro rata die, se necess5rio. A remuneragSo acima prevista continuar6 sendo

devida, mesmo ap6s o vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobranga de

inadimplBncia nio sanada, remuneragSo esta que ser5 calculada e devida proporcionalmente aos meses

de atuagSo da Emissora.

9.10. Todos os tributos e/ou contribuig6es que incidam sobre os pagamentos da remuneragSo da

Emissora descrita na Cl5usula 9.9., acima, serSo suportados pelo Patrim6nio Separado, inclusive os

tributos incidentes na fonte que devam ser retidos sobre tais pagamentos, que dever6o ser ajustados

para que Emissora receba o valor devido livre que quaisquer tributos incidentes na fonte (gross-up). A

taxa de administragSo dever6 ser paga a partir do 1o (primeiro) Dia Util subsequente A integralizagSo dos
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CRI e, a partir de ent6o, mensalmente na Data de VerificagSo, at6 o resgate total dos CRl. Em caso de
atraso no pagamento da taxa de administragSo, incidirSo sobre o valor do d6bito correg6o monet5ria pelo
IGP-M, multa de 2% (dois por cento), bem como juros morat6rios de 1% (um por cento) ao m6s,
calculado pro rata temporis.

CLAUSULA DEctMA: AGENTE FIDUGIARIo

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduci5rio, que formalmente aceita a sua nomeagio, para
desempenhar os deveres e atribuig6es que lhe competem, sendo-lhe devida uma remuneragio nos
termos da leie deste Termo de SecuritizagSo.

10.2. Atuando como representante dos titulares dos CRl, o Agente Fiduci5rio declara que:

a) aceita a fungSo para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuig6es
previstas na legislagSo especifica e neste Termo, bem como aceita integralmente o presente
Termo de SecuritizagSo, em todas as suas cl6usulas e condig6es;

b) estS devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigag6es aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatut6rios necess5rios para
tanto;

a celebragSo deste Termo e o cumprimento de suas obrigag6es aqui previstas nio infringem
qualquer obrigagSo anteriormente assumida pelo Agente Fiducidrio;

ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a EmissSo, para verificaqdo
de sua legalidade e aus6ncia de vicios da operag6o, al6m da veracidade, consist6ncia,
corregio e sufici6ncia das informag6es, conforme disponibilizadas pela Emissora no Termo
de SecuritizagSo.;

e) ndo tem qualquer impedimento legal, conforme pardgrafo terceiro do artigo 66, da Lei no

6.404176 e artigos 40 e seguintes da lnstrugSo CVM no 583 para exercer a fungSo que lhe 6
conferida; e

c)

d)

0 nio se encontra em nenhuma das situagOes de conflito de
lnstrugSo CVM no 583.

'10.3. lncumbe ao Agente Fiduci6rio ora nomeado, principalmente:

interesse previstas no artigo , 

Y^

a)

b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRl, empregando no exercicio da fungSo o

cuidado e a diligEncia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administragSo
de seus pr6prios bens;

c) renunciar d fungSo, na hip6tese de superveniOncia de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidSo e realizar a imediata convocagSo da assembleia para

deliberar sobre sua substituigSo;
J

k
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d)

e)

conservar em boa guarda toda a documentagSo relativa ao exercicio de suas fung6es;

verificar, no momento de aceitar a fungSo, a veracidade das informag6es relativas ds
Garantias, e a consistBncia das demais informag6es contidas neste Termo de SecuritizagSo,
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omiss6es, falhas ou defeitos de que
tenha conhecimento;

diligenciar junto A Emissora para que este Termo de SecuritizagSo e seus eventuais
aditamentos, sejam registrados nos 6rg5os competentes, neste caso, registrado na
lnstituigSo Custodiante, adotando, no caso da omissSo da Emissora, as medidas
eventualmente previstas em lei.

acompanhar a prestagSo das informag6es peri6dicas pela Emissora e alertar os titulares dos
CRl, no relat6rio anual, sobre inconsist6ncias ou omiss6es de que tenha conhecimento;

manter atualizada a relagSo de titulares dos CRI e seus enderegos;

acompanhar a atuagSo da Emissora na administragSo do Patrim6nio Separado por meio das

informag6es divulgadas pela Emissora;

opinar sobre a suficiOncia das informag6es prestadas nas propostas de modificagSo das

condig6es doa CRI;

verificar a regularidade da constituigSo das Garantias, bem como o valor dos bens dados em

garantia, observando a manutengSo de sua suficiEncia e exequibilidade nos termos das

disposig6es estabelecidas neste Termo de Securitizag6o;

examinar proposta de substituigSo de bens dados em garantia, manifestando sua opiniSo a

respeito do assunto de forma justificada;

intimar a Cedente a reforgar as Garantias, na hip6tese de sua deterioragio ou depreciagSo;

solicitar, quando julgar necess6rio para o fiel desempenho de suas fun96es, certid6es

atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda P(blica, cart6rios de protesto,

das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pfblica, da localidade onde se situe o bem

dado em garantia ou o domicilio ou a sede da Emissora ou da Cedente, conforme o caso,

solicitar, quando considerar necess5rio, auditoria externa da Emissora ou do Patrim6nio

Separado;

calcular, em conjunto com a Emissora, diariamente o Valor Nominal Unit6rio dos CRl,

disponibilizando-o aos titulares dos CRI e aos participantes do mercado, atrav6s de sua

central de atendimento e/ou de seu websitei

fornecer d Emissora termo de quitagSo, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s satisfeitos os

cr6ditos dos titulares a comprovagSo de quitagSo dos CRI em circulagSo i 6poca da extingSo

do Regime FiduciArio;

s)

h)

k)

?

(

m)

n)

o)

p)

q)
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s)

u)

v)

convocar, quando necess6rio, a Assembleia Geral de titulares de CRl, conforme prevista no

Termo de SecuritizagSo, respeitadas as regras relacionadas As assembleias gerais

constantes da Lei no 6.404176;

comparecer A Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informag6es que lhe

forem solicitadas;

fiscalizar o cumprimento das cl6usulas constantes no Termo de SecuritizagSo,

especialmente daquelas impositivas de obrigag6es de fazer e de nio fazer;

comunicar aos titulares do CRl, em at6 7 (sete) Dias Uteis contados da sua ci6ncia, qualquer

inadimplemento, pela Emissora, de obrigagSes financeiras assumidas neste Termo de
SecuritizagSo, incluindo as obrigag6es relativas as Garantias e a cl6usulas contratuais
destinadas a proteger o interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condig6es que n6o
devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequ6ncias para os titulares do
CRI e as provid6ncias que pretende tomar a respeito do assunto; e

dever5 divulgar em sua p6gina na rede mundial de computadores, em at6 4 (quatro) meses
ap6s o fim do exercicio social da Emissora, relat6rio anual descrevendo os fatos relevantes
ocorridos durante o exercicio relativos a presente EmissSo, conforme o conte0do minimo
abaixo:

cumprimento pela Emissora das suas obrigag6es de prestagSo de informag6es
peri6dicas, indicando as inconsist6ncias ou omiss6es de que tenha
conhecimento;

alterag6es estatut6rias ocorridas no exercicio social com efeitos relevantes para

os titulares dos CRI;

coment5rios sobre indicadores econ6micos, financeiros e de estrutura de capital

da Emissora relacionados a cl6usulas contratuais destinadas a proteger o
interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condig6es que n5o devem ser

descumpridas pela Emissora;

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulagSo e saldo cancelado

no periodo;

(v) resgate, amortizagSo, conversSo, repactuagSo e pagamento de juros dos CRI

realizados no periodo;

(vi) constituigSo e aplicag6es do fundo de amortizagSo ou de outros tipos fundos,

quando houver;

(vii) destinagSo dos recursos captados por meio da EmissSo, conforme informag6es

prestadas pela Emissora;

(viii) relagSo dos bens e valores entregues dr sua administragSo, quando houver;

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

{

J
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cumprimento de outras obrigag6es assumidas pela Emissora ou Cedente, neste
Termo

manutengio da suficiBncia e exequibilidade das Garantias;

existBncia de outras emiss6es de valores mobili6rios, p0blicas ou privadas, feitas
pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do

mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado no mesmo exercicio como
agente fiduci6rio, bem como os seguintes dados sobre tais emiss6es:

denominagSo da companhia ofertante;

valor da emissSo;

quantidade de valores mobili6rios emitidos;

esp6cie e garantias envolvidas;

prazo de vencimento e taxa de juros; e

inadimplemento financeiro no periodo.

7. declaragSo sobre a n6o exist6ncia de situagSo de conflito de interesses
que impega o agente fiduci6rio a continuar a exercer a fungSo.

10.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condig6es da Emiss6o, o Agente Fiduci5rio

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 Fiduci6rio receber6 da Emissora, observada a Cl6usula D6cima Terceira abaixo, como
remuneragSo, parcela [nica no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo devida no 50 (quinto)

Dia Otil a contar da data de liquidagSo dos CRI data de assinatura do presente Termo, e as demais, nas

mesmas datas dos anos subsequentes.

10.4.1 . A remuneragSo definida no item 10.4 acima continuar6 sendo devida, mesmo ap6s o

vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduci6rio ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua

fungio em relagSo i EmissSo.

10.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerag6es previstas no item

10.4.3 acima, estar6 sujeita d multa morat6ria de2o/o (dois por cento) sobre o valor do d6bito,

bem como a juros morat6rios de 1o/o (um por cento) ao m0s, ficando o valor do debito em atraso

sujeito ao reajuste pelo IPCA/IBGE, o qual incidir5 desde a data de mora at6 a data de efetivo

pagamento, calculado pro rata dle, se necess5rio.

10.4.4. As parcelas de remuneragSo referidas acima serSo atualizadas, anualmente, pela

variaqio acumulada do IPCA/IBGE, ou ainda na impossibilidade de atualizagSo, pelo indice que

(ix)

(x)

(xi)

1.

3.

4.

6.

f
(

J
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vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro pagamento, at6 as datas de pagamento seguintes,
calculadas pro rata die, se necess5rio.

10.4.5. Os valores referidos acima serSo acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestagSo

desses servigos, tais como ISS (lmposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza), CSLL
(Contribuig6o Social Sobre o Lucro Liquido), PIS (Contribuigso ao Programa de lntegragSo
Social), COFINS (ContribuigSo para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de
Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneragSo
do Agente Fiduci6rio nas allquotas vigentes nas datas de cada pagamento, quando emitidos pela

Vortx Servigos Fiduci5rios, a primeira parcela de implantagSo, totalizam a aliquota de 16,330/o e
quando emitidos pela V6rtx DTVM com aliquota totalde 9,65%.

10.4.6. O pagamento da remuneragSo do Agente Fiduci5rio ser6 feito mediante dep6sito na conta
corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do dep6sito
como prova de quitag6o do pagamento.

10.4.7. A remuneragEo referida no item 10.4 acima, n6o inclui as despesas mencionadas na

Cl6usula D6cima Terceira abaixo.

10.4.8. A remuneragSo prevista no item 10.4 supra n5o incluias despesas incorridas na vig6ncia

da prestagSo dos servigos e que sejam consideradas necess6rias ao exercicio da fungSo do

Agente FiduciArio, exemplificativamente, as publicag6es em geral, como edital de convocagSo de
assembleia geral dos titulares dos CRl, ata da assembleia geral dos titulares dos CRl, an(ncio
comunicando que o relat6rio anual do Agente Fiduci6rio encontra-se i disposigSo, bem como
notificag6es, extragSo de certid6es, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentagSo
de seus agentes, contratagSo de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizag5o, entre outros,

ou assessoria legal ao Agente Fiduci6rio, despesas com conference call e contatos telef6nicos,

bem como custas e despesas cartor5rias relacionadas aos termos de quitagSo e

acompanhamento das Garantias, as quais serSo cobertas pelo Patrim6nio Separado, ou, na sua

insuficiOncia, pelos lnvestidores, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas

dos respectivos comprovantes, ou mediante reembolso, a exclusivo crit6rio do Agente Fiduci5rio,

ap6s, sempre que possivel, previa aprovagSo da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade

de administradora do Patrim6nio Separado, e, na insuficiOncia do Patrim6nio Separado, pelos

lnvestidores, observando-se, neste 0ltimo caso, a Emissora ser6 comunicada sobre tais

despesas, sempre que possivel, previamente e por escrito, sendo o ptazo de 05 (cinco) dias 0teis
para pagamento das despesas incorridas ao Agente Fiduci5rio.

10.4.9. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o

Agente Fiduci6rio venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares dos CRI deverSo

ser previamente aprovadas, se assim possivel, e adiantadas pelos titulares dos CRl. Tais

despesas a serem adiantadas pelos titulares dos CRI incluem tamb6m os gastos com honor6rios

advocaticios de terceiros, dep6sitos, custas e taxas judici6rias nas ag6es propostas pelo Agente

Fiduci6rio, enquanto representante da comunhSo dos titulares dos CRl. As eventuais despesas,

dep6sitos e custas judiciais decorrentes da sucumb6ncia em ag6es judiciais serSo igualmente

suportadas pelos titulares dos CRl, bem como a remuneragSo do Agente Fiduci5rio na hip6tese

de a Emissora permanecer em inadimpl6ncia com relagio ao pagamento desta por um periodo

{
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superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduci6rio solicitar garantia dos titulares dos CRI
para cobertura do risco de sucumb6ncia.

10.4.10. No caso aditamentos aos Documentos da OperagSo, inadimplemento no pagamento dos
CRI ou reestruturagSo ou da participagSo em reuni6es ou conferdncias telef6nicas, ser6o devidas
ao Agente Fiduci6rio, adicionalmente, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por hora-homem
de trabalho dedicado i (a) execugSo das Garantias, (b) comparecimento em reuni6es formais
com a Emissora ou conferBncias telef6nicas com a Emissora e/ou com os Titulares dos CRI; e
(c) implementagSo das consequentes decis6es tomadas em tais eventos, pagas 5 (cinco) dias
ap6s comprovagSo da entrega, pelo Agente Fiduci6rio, de "relat6rio de horas" d Emissora. N6o
havendo questionamento ao relat6rio de horas apresentado dentro do referido prazo, presumir-
se-6 aceito, constituindo-se direito exigivel, liquido e certo.

10.5. O Agente Fiduci6rio poder6 ser substituido nas hip6teses de impedimento, ren0ncia, intervengSo,
ou liquidagSo extrajudicial do Agente Fiduci5rio, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ocorr6ncia de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares dos CRl, para que seja
eleito o novo agente fiduci6rio.

10.6. A Assembleia Geral destinada A escolha de novo agente fiduci6rio deve ser convocada pelo Agente
Fiduci6rio a ser substituido, podendo tamb6m ser convocada por titulares dos valores mobili6rios que
representem 10o/o (dez por cento), no minimo, dos CRI em CirculagSo.

10.6.1. Se a convocagSo da assembleia n5o ocorrerate 15 (quinze) dias antes dofinal do prazo
referido na cl6usula't 0.6, acima, cabe i Securitizadora a imediata convocagSo. Em casos
excepcionais, a CVM pode proceder d convocagSo da assembleia paru a escolha de novo agente
fiduci6rio ou nomear substituto provis6rio.

10.7. O agente fiduci6rio eleito em substituigSo nos termos do item 10.6., acima, assumir6 integralmente
os deveres, atribuig6es e responsabilidades constantes da legislagSo aplic6vel e deste Termo.

10.8. A substituigSo do Agente Fiduci5rio em car6ter permanente dever6 ser objeto de aditamento ao
presente Termo. A substituigSo do Agente FiduciSrio deve ser comunicada a CVM, no prazo de at6 7
(sete) Dias Uteis, contados do registro do aditamento ao Termo.

10.8.1. Juntamente com a comunicagSo do item 'l 0.8, acima, devem ser encaminhadas d CVM a
declaragSo e demais informag6es exigidas na lnstrugSo CVM n' 583.

10.9. Os titulares dos CRI poderSo nomear substituto provis6rio nos casos de vacAncia por meio de voto
da maioria absoluta destes.

10.10. Os atos ou manifestag6es por parte do Agente Fiduci6rio, que criarem responsabilidade para os
Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigag6es para com eles, bem como aqueles
relacionados ao devido cumprimento das obrigag6es assumidas neste instrumento, somente serSo

v5lidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de
Titulares de CRl.

I
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cLAusuLA DEcTMA pRtMEtRA: LlourDAgAo Do pATRtMONTo sEpARADo

1 1.1. Caso seja verificada a insolv6ncia da Emissora com relag6o As obrigag6es da presente EmissSo, o
Agente FiduciSrio, conforme disposto no item 10.3 acima, deverd realizar imediata e transitoriamente a
administragSo do Patrim6nio Separado constituido pelos Cr6ditos lmobili6rios Lastro e pelas Garantias,
ou promover a liquidagSo do Patrim6nio Separado na hip6tese em que a assembleia geral dos titulares
dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidagSo.

11.2. Em at6 30 (trinta) dias a contar do inicio da administragSo, pelo Agente Fiduci5rio, do Patrim6nio
Separado, dever6 ser convocada uma assembleia geral dos titulares dos CRl, na forma estabelecida na
Cl5usula D6cima Segunda abaixo, e na Lei n.o 9.514197.

11.3. A assembleia geral dos titulares dos CRI dever5 deliberar pela liquidagSo do Patrim6nio Separado,
ou pela continuidade de sua administragSo por uma nova securitizadora, fixando, neste caso, a
remuneragSo desta 0ltima, bem como as condig6es de sua viabilidade econ6mico-financeira.

1'1.4. Al6m da hip6tese de insolv€ncia da Emissora com relagSo is obrigag6es da presente Emiss5o, a

crit6rio da Assembleia Geral dos titulares dos CRl, a ocorrOncia de qualquer um dos eventos abaixo
poder5 ensejar liquidaqSo ou n5o conforme itens 11 .1 a 11.3 acima:

pedido de recuperagEo judicial, extrajudicial ou decretagSo de falEncia da Emissora, nio
elidido no prazo legal, liquidagSo, extingSo ou dissolugSo da Emissora;

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigag6es n5o pecuni6rias

previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e n5o justific6vel da Emissora, sendo
que, nessa hip6tese, a liquidagSo do Patrim6nio Separado poder6 ocorrer desde que tal
inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias 0teis, contados do
inadimplemento; ou

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigag6es pecuni5rias

previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e n6o justific6vel da Emissora, sendo
que, nessa hip6tese, a liquidagSo do Patrim6nio Separado poder5 ocorrer desde que tal

inadimplemento ou mora perdure por mais de 20 (vinte) dias, contados da data da

ocorr6ncia do referido inadimplemento.

11.4.1 . A ocorr€ncia de qualquer dos eventos acima descritos dever5 ser prontamente

comunicada ao Agente Fiduci5rio pela Emissora em 1 (um) Dia Util.

11.5. A insufici6ncia dos bens do Patrim6nio Separado n5o dar6 causa i declaragSo de sua quebra. No

entanto, a Emissora convocar6 Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administragio ou

liquidagSo do Patrim6nio Separado, bem como a nomeagSo e remuneragSo do liquidante.

11.6. Os pagamentos dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro ou outros necess6rios d viabilizagSo da

amortizagSo e/ou juros remunerat6rios dos lnvestidores, sob regime fiduci6rio em Patrim6nio Separado,

conforme descrito neste Termo, nio contam com nenhuma esp6cie de garantia nem coobrigagSo da

Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Securitizadora est6limitada ao Patrim6nio Separado.

11.7. O Patrim6nio Separado ser5 liquidado na forma que segue:

a)

b)

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

(b) na hip6tese de n5o pagamento dos Cr6ditos lmobili5rios Lastro e n5o satisfagSo de recursos
na excuss6o das Garantias, e, se for o caso, ap6s deliberagSo da Assembleia Geral
convocada nos termos da lei, com anteced6ncia minima de 20 (vinte) dias em primeira
convocagSo e 8 (oito) dias em segunda convocagSo, mediante transfer6ncia das CCI e dos
demais bens e direitos integrantes do Patrim6nio Separado aos Titulares dos CRl. tleste
caso, as CCI e demais bens e direitos integrantes do Patrim6nio Separado serSo
transferidos imediatamente, em dagSo em pagamento, para fins de extingSo de toda e
qualquer obrigagSo da Securitizadora sob os CRl, aos Titulares dos CRl.

11.7.1. Quando o Patrim6nio Separado for liquidado, ficar5 extinto o Regime Fiduci6rio aqui
instituido. O Agente Fiduci6rio dever5 fornecer d Securitizadora, no prazo de 10 (dez) Dias Uteis a
partir da exting6o do Regime Fiduci5rio a que estSo submetidas as CCl, declaragSo de
encerramento da operagSo, que servir6 para baixa junto a instituigao financeira custodiante das
CCl, das averbag6es que tenham instituido o Regime Fiduci6rio, se for o caso. Tal ato importar5,
no caso de extingSo do Patrim6nio Separado nos termos da alinea "a" da Cl6usula'11.7., acima.
Na hip6tese de extingSo do Patrim6nio Separado nos termos da alinea'b" da ClSusula 11.7.,

acima, os Titulares dos CRI receberSo os Cr6ditos lmobili6r:ios Lastro oriundos das CCI e do

Patrim6nio Separado em dagSo em pagamento pela divida resultante dos CRl, obrigando-se os

Titulares dos CRl, conforme o caso, a restituir prontamente d Cedente eventuais cr6ditos que

sobejarem a totalidade dos valores devidos aos Titulares dos CRl, cujo montante j6 dever5 estar
acrescido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduci6rio ou terceiro ou
pelos Titulares do CRI com relagSo d cobranga das referidos Cr6ditos lmobili6rios Lastro derivados
das CCI e dos demais Documentos da OperagSo.

11.7.2. Caso o pagamento dos Creditos lmobili6rios Lastro nio ocorerem nos prazos previstos

nos Contratos de LocagSo, os bens, direitos e garantias pertencentes ao Patrim6nio Separado,
serSo entregues, em favor dos Titulares dos CRl, observado que, para fins de liquidagSo do
patrim6nio separado, a cada CRI ser6 dada a parcela dos bens e direitos integrantes do patrim6nio

separado dos CRl, na proporg6o em que cada CRI representa em relagio d totalidade do saldo

devedor dos CRl, operando-se, no momento da referida dag5o, a quitag5o dos CRI e liquidagSo do
regime fiduci6rio.

CLAUSULA DEGIMA SEGUNDA: ASSEMBLEIA GERAL

12.1. Os titulares dos CRI poderSo, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim de

deliberarem sobre mat6ria de interesse da comunhSo dos titulares dos CRl.

12.2. Sem prejuizo das demais atribuig6es previstas neste Termo de SecuritizagSo, compete
privativamente d assembleia geral, observados os respectivos qu6runs de deliberagEo, deliberar, dentre

outros, sobre:

a substituigio do Agente FiduciSrio;

ocorr6ncia de inadimpl6ncia das Obrigag6es Garantidas
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a liquidagSo do Patrim6nio Separado;

a modificagSo dos termos e condig6es estabelecidos neste Termo de SecuritizagSo; e

a modificagSo das caracteristicas atribuidas aos CRl.

12.3. A assembleia geral dos titulares dos CRI poder6 ser convocada:

a) pela Cedente;

pelo Agente Fiduci6rio;

pelos diretores da Emissora; ou

por titulares dos CRI representantes de, no minimo, lOo/o (dez por cento) dos CRI em

circulagSo.

12.4. A convocaqSo da assembleia geral dos titulares dos CRI far-se-6 mediante edital publicado por 3
(tr6s) vezes, com a anteced6ncia de 20 (vinte) dias, em um jornal de grande circulagSo, utilizado pela

Emissora para divulgagSo de suas informag6es societArias, sendo que instalar-se-6, em primeira

convocagSo, com a presenga dos titulares dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por

cento) mais um dos CRI em circulagSo e, em segunda convocag6o, com qualquer n0mero, exceto se

previsto de forma distinta neste Termo de SecuritizagSo.

12.5. A presidr3ncia da assembleia geral caber5, de acordo com quem a tenha convocado,

respectivamente:

ao Agente Fiduci6rio;

ao representante da Emissora;

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

d pessoa designada pela CVM.

12.6. Sem prejuizo do disposto no item 12.7 abaixo, a Emissora e/ou os titulares dos CRI poderSo

convoc€lr representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias gerais,

sempre que a presenga de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberagSo da ordem do dia.

'12.7. O Agente Fiduci6rio dever6 comparecer a todas as assembleias gerais e prestar aos titulares dos

CRI as informag6es que lhe forem solicitadas.

12.8. Para os fins deste Termo, as deliberag6es em assembleia geral serSo tomadas por Titulares de CRI

representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulag6o, observado o

disposto no item 12.9 abaixo, sendo certo que as propostas de alterag6es, perdSo tempordrio e ren0ncias

feitas pelos Titulares dos CRI em relagSo a (i) ris Datas de Pagamento dos CRI; (ii) d AmortizagSo dos

CRI; (iii) i ordem de alocagSo de recursos, prevista na Cl6usula Oitava deste Termo, (iv) ao prazo de

vencimento dos CRl, (v) As Condig6es Resolutivas da Cess6o; (vi) quaisquer alterag6es nas Garantias;

c)

d)

e)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)
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e/ou (vii) quoruns de deliberagSo, deverSo ser aprovadas seja em primeira convocagio da assembleia

dos titulares dos CRI ou em qualquer convocagSo subsequente, por titulares dos CRI que representem,

no minimo, 2/3 (dois tergos) dos CRI em circulagSo, caso n5o haja qu6rum especifico para a mat6ria.

'12.8.1. A cada CRI corresponder6 um voto, sendo admitida a constituig6o de mandat6rios,

observadas as disposig6es dos SS 1o e 20 do artigo '126 da Lei n.o 6.404n6.

12.9. Para efeito de c6lculo de quaisquer dos qu6runs de instalagSo e/ou deliberagSo da assembleia

geral dos titulares dos CRl, serSo excluidos os CRI que a Emissora eventualmente possua em tesouraria;

os que sejam de titularidade de empresas Afiliadas d Emissora, bem como qualquer de seus diretores,

conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situagSo de conflito de interesses. Os votos em branco

tamb6m deverSo ser excluidos do c6lculo do quorum de deliberagSo da assembleia geral.

12.10. As deliberag6es tomadas pelos titulares dos CRl, observados os qu6runs estabelecidos neste

Termo de Securitizagio, serSo existentes, v5lidas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarEo a

todos os titulares dos CRl.

12.1 1. lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, ser6 considerada

regularmente instalada a assembleia geral dos titulares dos CRI a que comparecem todos os titulares dos

CRl, sem prejuizo das disposig6es relacionadas com os quoruns de deliberagio estabelecidos neste

Termo.

112.12. As deliberag6es tomadas pelos titulares dos CRI em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI no

Ambito de sua compet6ncia legal, observados os qu6runs neste Termo de SecuritizagSo, vincularSo a

Emissora e obrigarSo todos os titulares dos CRI em Circulagio, independentemente de terem

comparecido A Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias

Gerais de Titulares dos CRl.

i2.B t dispensada a necessidade de convocagSo e realizagSo de Assembleia de Titulares de CRI

sempre que tal alteragSo decorrer exclusivamente: (i) de modificag6es j5 permitidas expressamente nos

Documentos da OperagSo; (ii) da necessidade de atendimento a exig6ncias de adequagSo a normas

legais ou regulamentares, inclusive decorrente de exigEncias cartor6rias devidamente comprovadas,

(iii) quando verificado erro de digitagSo, ou ainda; (iv) em virtude da atualizag6o dos dados cadastrais das

Partes, tais como alteraqAo na razlo social, enderego e telefone; desde que tais alterag6es (a) n6o

representem prejuizo aos Titulares de CRI ou afetem o fluxo dos Cr6ditos lmobiliSrios e (b) n5o gerem

novos custos ou despesas aos Titulares de CRl.

CLAUSULA DECMA TERCEIRA: DESPESAS DO PATRIMoITIO STPIRADO

13.1. S5o despesas de responsabilidade do Patrim6nio Separado:

a) despesas com registros perante a 83, e do Termo e demais Documentos da OperagSo

perante os registros comPetentes;

b) as despesas com a gestSo, cobranga, contabilizagio (registro cont6bil independente),

auditoria, realizagSo, administragSo, cust6dia e liquidagSo dos Creditos lmobili6rios e do
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c)

Patrim6nio Separado e outras despesas indispens6veis i administragSo dos Cr6ditos
lmobili6rios Lastro;

as despesas com terceiros especialistas, advogados, Banco Liquidante, Escriturador, Agente
Fiduci6rio, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos
legais, incluindo, mas sem limitagSo, dep6sito judicial, arbitragem e sucumb6ncia, incorridas
para resguardar os interesses dos titulares dos CRl, do Agente Fiduci6rio e/ou e da
Emissora e realizagSo dos Creditos lmobili5rios Lastro e das Garantias integrantes do
Patrim6nio separado, que deverSo ser sempre que possivel, previamente aprovadas e
pagas pelos titulares dos CRl. Tais despesas incluem tamb6m os gastos com honor5rios
advocaticios, dep6sitos, custas e taxas judici6rias nas ag6es propostas pelo Agente
Fiduci6rio e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduci6rio e/ou contra a Emissora
intentadas, no exercicio de suas fung6es, ou ainda que lhe causem prejuizos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunh6o dos titulares dos CRl, ou Emissora dos
CRl, bem como a remuneragEo e as despesas reembols6veis do Agente Fiduci6rio na
hip6tese de a Emissora permanecer em inadimpldncia por um periodo superior a 30 (trinta)

dias, podendo o Agente FiduciSrio solicitar garantia pr6via do lnvestidor para cobertura do
risco da sucumbdncia;

eventual taxa de administragSo a outros participantes da estruturagio;

os tributos incidentes sobre a distribuigSo de rendimentos dos CRI aos Titulares de CRl, bem
como os eventuais tributos que, a partir da Data de EmissSo, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de c6lculo ou base de incid6ncia alterada, questionada
ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da
tributagio incidente sobre os CRI e/ou sobre os Cr6ditos lmobili6rios Lastro e as Garantias;

as despesas com publicag6es, em geral (por exemplo, edital de convocagSo de Assembleia
Geral, ata da Assembleia Geral, an[ncio de comunicagSo de disponibilidade do relat6rio
anual do Agente Fiduci5rio, entre outros), notificag6es, extragSo de certid6es, fotoc6pias,
despesas cartor6rias, transporte, alimentagSo, viagens, estadias e demais mencionadas no
subitem 10.4.7 acima, necess6rias ao exercicio da fungSo de Agente Fiduci6rio, durante ou

ap6s a prestag6o dos servigos, mas em raz6o desta, ser6o arcadas pelo Patrim6nio
Separado, desde, sempre que possivel, que aprovadas previamente por escrito pela

Emissora, na qualidade de administradora do Patrim6nio Separado;

as despesas de registro nos competentes cart6rios, inclusive cart6rios de registro de
im6veis, cart6rios de titulos e documentos e juntas comerciais, bem como de eventuais
aditamentos deste Termo de SecuritizagSo e dos demais Documentos da OperagSo;

as perdas, danos, obrigag6es ou despesas, incluindo taxas e honor6rios advocaticios
arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da EmissSo, exceto se tais perdas,

danos, obrigag6es ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por
parte da Emissora e/ou do Agente Fiduci5rio, ou de seus administradores, empregados,
consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisSo judicial final proferida

pelo juizo competente, da qual nio caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade

d)

e)

h)

s)
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da Cedente ou puderem ser a ela atribuidos como de sua responsabilidade, nos termos dos
Documentos da Operagio;

as despesas previstas no item 10.4 acima, e subitens, referentes A remuneragio do Agente
Fiduci6rio, bem como aguelas custas e despesas cartor6rias em que o Agente Fiduci6rio
venha a incorrer no decorrer da emissSo relacionada aos termos de quitagSo e
acompanhamento das Garantias;

j) as despesas incorridas pela Emissora com a dep6sito, uso, registro e cust6dia da CCl,
representativa dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro;

k) despesas com a atualizagSo e/ou monitoramento de rating, em caso de solicitagao de
manutengSo deste servigo pelos lnvestidores; e

l) demais despesas previstas em lei ou em regulamentagSo aplic6vel como sendo de
responsabilidade do Patrim6nio Separado.

l0.l.Considerando-se que a responsabilidade da Emissora limita-se ao Patrim6nio Separado, nos
termos da Lei no 9.514197, caso o Patrim6nio Separado seja insuficiente para arc€lr com as
despesas mencionadas no item 13.1 acima, tais despesas serSo suportadas pelos titulares dos
CRl, na proporgSo dos CRI titulados por cada um deles.

13.3. Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2 acima, s5o de responsabilidade dos titulares dos CRI:

a) eventuais despesas e taxas relativas d negociagSo e cust6dia dos CRl, n5o compreendidas
na descrigSo acima; e,

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas.

tributos diretos e indiretos sobre investimento em CRl.

't 3.3.1. No caso de destituigSo da Emissora nos termos previstos neste Termo, os recursos
necess5rios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necess6rias A

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI deverSo ser previamente aprovadas
em assembleia geraldos titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduci6rio, na proporg6o de CRI
detidos, na data da respectiva aprovagSo.

13.3.2. Em razSo do disposto na alinea "b" do item 13.3 acima, as despesas a serem adiantadas
pelos titulares dos CRI d Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares do CRl, incluem (a) as
despesas com contratagSo de servigos de auditoria, assessoria legal, fiscal, cont6bil e de outros
especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honor6rios e despesas
incorridas em decorr6ncia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando
salvaguardar, cobrar e/ou executar os cr6ditos oriundos da CCI; (c) as despesas com viagens e
estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestadores de servigos
eventualmente por ela contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou
extrajudiciais necess6rias d salvaguarda dos direitos e/ou cobranga dos cr6ditos oriundos da CCI;
(d) eventuais indenizag6es, multas, despesas e custas incorridas em decorr6ncia de eventuais
condenag6es (incluindo verbas de sucumb6ncia) em ag6es judiciais propostas pela Emissora,

b)

c)
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podendo a Emissora solicitar garantia pr6via dos titulares dos CRI para cobertura do risco da
sucumbdncia; e (e) a remuneragSo e as despesas reembols6veis do Agente Fiduci6rio.

cLAusuLA DECIMA QUARTA: TRATAMENTo TRIBUTARIo ApucAvEL Aos tNVEsnDoREs

14.1. Ser6o de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados
abaixo' ressaltando-se que os investidores n6o devem considerar unicamente as informag6es contidas a
seguir para fins de avaliar o investimento em CRl, devendo consultar seus pr6prios consultores quanto i
tributagSo especlfica que sofrerio enquanto titulares de CRI:

(i) lmposto de Renda Retido na Fonte - |RRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados
de recebiveis imobili6rios 6 o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, A
incid6ncia do IRRF a aliquotas regressivas que variam de 15o/o (quinze por cento) a 22,5o/o (vinte e
dois e meio por cento), dependendo do prazo dos investimentos. As aliquotas diminuem de acordo
com o prazo de investimento, sendo de 22,5o/o (vinte e dois e meio por cento) para a aplicag6o com
prazo de at6 180 (cento e oitenta) dias;200lo (vinte por cento) para a aplicaqio com prazo de 1g1
(cento e oitenta e um) dias ate 360 (trezentos e sessenta) dias; 17,5o/o (dezessete e meio por
cento) para a aplicagSo com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte)
dias; e 15olo (quinze por cento) para a aplicagSo com prazo de mais de72O (setecentos e vinte)
dias (artigo 1o da Lei no 11.033, e artigo 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995). Estes prazos
de aplicagSo devem ser contados da data em que os investidores efetuaram o investimento, at6 a
data do resgate.

N5o obstante, h6 regras especificas aplic5veis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificag6o
como pessoa fisica, pessoa juridica, fundo de investimento, instituigSo financeira, sociedade de
seguro, de previd6ncia privada, de capitalizagSo, corretora de titulos, valores mobili6rios e cAmbio,
distribuidora de titulos e valores mobili5rios, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor
estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, inclusive em paises com tributag6o favorecida.

Os investidores pessoas fisicas estSo isentos do IRRF e do imposto de renda na declaragio de
ajuste anual com relagSo d remuneragao produzida por CRI a partir de 1o de janeiro de 2005 (artigo
30, ll, da Leino 11.033/04). Essa isengSo, se estende ao ganho de capitalauferido na alienag6o ou
cessSo deste ativo (par6grafo unico do artigo 55 da lnstrugSo Normativa no 1585/201S).

Os investidores, quando forem pessoas juridicas isentas, terSo seus rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, n5o sendo compens5vel com o imposto devido no encerramento de cada
periodo de apuragSo (artigo 76, ll, da Lei no 8.981 , de 20 de janeiro de 1995). As entidades imunes
est6o dispensadas da retengSo do IRRF desde que declarem por escrito esta sua condigio de
entidade imune d fonte pagadora (artigo 71 da Lei no 8.981/95, na redagSo dada pela Lei no 9.065,
de 20 de junho de '1995).

O IRRF, ds aliquotas regressivas acima mencionadas, pago por investidores pessoas juridicas
tributadas pelo lucro presumido ou real 6 considerado antecipagSo, gerando o direito d
compensagSo do montante retido com o imposto de renda devido no encerramento de cada
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periodo de apurag6o (artigo 76, l, da Lei no S.981/95). O rendimento tamb6m dever6 ser
computado na base de c6lculo do IRPJ e da CSLL.

As aliquotas do IRPJ correspondem a 15o/o (quinze por cento) e adicional de 1oo/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 aliquota da CSLL, para pessoas juridicas,
conesponde a 9olo (nove por cento).

As carteiras dos fundos de investimento estSo isentas do imposto de renda (artigo 28, SiO, da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997) e, para os fundos de investimento imobili6rio, nos termos do
artigo 16-A, $'lo, da Lei no 8.668, de 28 de junho de 1993, a isengSo n6o abrange as apticag6es
financeiras, que estSo sujeitas a imposto de renda na fonte, compens6vel com o imposto devido
pelo investidor no momento das distribuig6es feitas pelo fundo. As aplicag6es de fundos de
investimento imobilidrio em CRI n6o estSo sujeitas ao imposto de renda na fonte. Na hip6tese de
aplicagSo financeira em CRI realizada por instituig6es financeiras, sociedades de seguro, entidades
de previd6ncia complementar abertas, entidades de previd6ncia privada fechadas, sociedades de
capitalizagSo, sociedades corretoras de titulos, valores mobili6rios e cimbio, sociedades
distribuidoras de titulos e valores mobili6rios e sociedades de arrendamento mercantil, h6 dispensa
de retengSo na fonte e do pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou
ganhos liquidos auferidos (artigo 77,1, da Lei no 8.981/95, na redagSo da Lei no g.065/95 e artigo 50

da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004). NEo obstante a isengSo de retengSo na fonte, os
rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas entidades, via de regra e d excegao
dos fundos de investimento, serSo tributados pelo IRPJ, A aliquota de 15o/o (quinze por cento) e
adicional de 1070 (dez por cento) e pela csLL, d atiquota de 2oo/o (vinte por cento).

Em relagSo aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como
regra geral, o mesmo tratamento tribut5rio cabivel em relagSo aos investidores residentes ou
domiciliados no Pais (artigo 78 da Lei no 8.981/95). Por sua vez, hA um regime especial de
tributagSo aplic6vel aos investidores externos cujos recursos adentrarem o Pais de acordo com as
normas e condi@es da ResolugSo no 4.373, de 29 de setembro de 20'14 do Conselho Monet6rio
Nacional, e que n6o sejam residentes em pals ou jurisdigSo com tributagSo favorecida. Nessa
hip6tese, os rendimentos auferidos pelos investidores estrangeiros estSo sujeitos d incid6ncia do
imposto de renda A aliquota m6xima de 15o/o (quinze por cento) (artigo 81 da Leino 8.981/95, artigo
'11 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, artigo 16 da Medida Provis6ria no 2.189-49, 23 de
agosto de 2001).

Com base na legislagSo em vigor, ser5 considerado pais ou jurisdigio com tributag6o favorecida: (i)

aquele que nio tribute a renda ou que a tributam d aliquota inferior a 2Oo/o (vinte por cento),
atualmente reduzido para 17o/o (dezessete por cento) para os paises que estejam alinhados com os
padr6es internacionais de transpar6ncia fiscal conforme definido pela lnstrugSo Normativa no

'1.53012014: e (ii) aquele cuja legislagSo n5o permita o acesso a informag6es relativas i
composigSo societ5ria de pessoas jurldicas, i sua titularidade ou d identificag6o do benefici6rio
efetivo de rendimentos atribuidos a n5o residentes. A lnstrugSo Normativa no 1.037120'10 lista as
jurisdig6es consideradas pais ou jurisdigSo com tributagSo favorecida.Com relagio aos investidores
estrangelros 4.373, estes ficam isentos do imposto de renda sobre os ganhos de capital auferidos:
(i) em operag6es realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,

51



com exceqao dos resultados positivos auferidos nas operag6es conjugadas que permitam a
obtengSo de rendimentos predeterminados, e (ii) nas operag6es com ouro, ativo financeiro, fora de
bolsa (artigo 81, SS 10 e 20,'b", da Lei no S.981/95). Outros rendimentos auferidos pelos
investidores estrangeiros, n6o definido como ganho de capital (A excegEo de dividendos,
atualmente isentos no Brasil), sujeitam-se A incid€ncia do imposto de renda d aliquota de (i) 10%
(dez por cento), em relagSo a aplicag6es nos fundos de investimento em ag6es, operag6es de
'swap" e operag6es realizadas em mercados de liquidag6o futura, fora de bolsa; e (iD 15% (quinze
por cento), nos demais casos, inclusive aplicag6es/operag6es financeiras de renda fixa, realizadas
no mercado de balc6o ou em bolsa (artigo 81 da Lei no 8.981/95 e artigo 11 da Leino 9.249195).

E prevista, ainda, aliquotazero de imposto de renda a esses investidores estrangeiros 4.373 sobre
rendimentos proporcionados por CRl, a depender de alguns requisitos, todos cumulativos, a saber:
(i) remuneragio por taxa de juros prefixada, vinculada d indice de prego ou i Taxa Referencial -
TR, vedada pactuagSo total ou parcial de taxa de juros p6s-fixada; e (ii) prazo m6dio ponderado
superior a 4 (quatro) anos (f6rmula a ser definida pelo Conselho Monetdrio Nacional); (iii) vedagSo
d recompra dos CRI pelo emissor (i.e., pela companhia securitizadora) ou parte a ele relacionada e
o cedente ou originador (p.ex., instituigSo financeira) nos 2 (dois) primeiros anos ap6s a emissSo
(salvo conforme regulamentagSo do Conselho Monet6rio Nacional); (iv) vedagSo d liquidagSo
antecipada dos CRI por meio de resgate ou pr6-pagamento (salvo conforme regulamentagSo do
Conselho Monet6rio Nacional); (v) inexist6ncia de compromisso de revenda assumido pelo
comprador; (vi) se existente o pagamento peri6dico de rendimentos, realizagSo no prazo de, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias; (vii) comprovagSo de que os CRI estejam registrados em
sistema de registro, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas
respectivas 6reas de compet6ncia (viii) procedimento simplificado que demonstre o compromisso
de alocar os recursos captados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou
dividas relacionados a projetos de investimento, inclusive os voltados ir pesquisa, desenvolvimento
e inovaSo (em forma a ser definida pelo Conselho Monet6rio Nacional); e (ix) o projeto de
investimento deve ser capaz de demonstrar que os gastos, despesas ou dividas passiveis de
reembolso ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de

encerramento da oferta p0blica (artigo 1" e $ 1o-B, da Lei n' 12.431 de 24 de junho de 2011).

A mesma aliquota zero se estende tamb6m ds cotas de fundos de investimento exclusivos para

investidores nio residentes que possuam no minimo 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do
patrim6nio liquido do fundo aplicado em CRI e outros titulos previstos no artigo 10 da Lei no

12.43112011. O percentual poder5 ser de 67% (sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos
a partir da oferta p0blica inicial das cotas constitutivas do patrim6nio inicial do fundo.

Os fundos tamb6m deverSo obedecer a requisitos adicionais, a merecer meng6o o requisito
concemente A necessidade do fundo se enquadrar d composigSo de carteira em at6 180 (cento e

oitenta dias) dias ap6s sua constituigSo, ou em 90 (noventa) dias se apenas decidir se reenquadrar
para gozar do tratamento tribut6rio.

O regime privilegiado indicado acima n5o se aplica aos investimentos estrangeiros (ResolugSo no

4.373, de 29 de setembro de 2014 do Conselho Monet5rio Nacional) oriundos de pais ou jurisdig5o

com tributagSo favorecida (conforme descrito acima), hip6tese em que os investidores externos

sujeitar-se-io ds mesmas regras de tributagSo previstas para investidores residentes ou
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domiciliados no Brasil (artigo 29, 51o, da Medida Provis6ria 2.158-35, 24 de agosto de 2001, artigo

16, S2o, da Medida Provis6ria no 2.189-49/01, artigo 24 daLei no 9.430/96 e artigo 8o da Lei9.779'

de 19 de janeiro de 1999, artigo 10, Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011 e artigo 17, Lei no

1Z.B44,de 19 de jutho de 2013). Haver6 tamb6m incidencia do IRRF A aliquota de 0,005% (cinco

mil6simos por cento), como antecipagSo, no caso de operag6es realizadas em bolsas de valores,

de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, no Brasil (artigo 78 da Lei no 8.981/95 c;/c artigo 20,

.caput" e g1o, da Leino 11.033/04 e artigo 85, le ll, da lnstrug6o Normativa no 1585/2015).

E responsdvel pela retengSo do IRRF a pessoa juridica que efetuar o pagamento dos rendimentos

ou a instituigSo ou entidade que, embora nio seja fonte pagadora original, faga o pagamento ou

cr6dito dos rendimentos ao benefici5rio final (artigo 60 do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro

de 1987, e artigo 65, S8o, da Lei no 8.981/95).

No caso de CRI relacionados d captagSo de recursos destinados d implementagSo de projetos de

investimento na 5rea de infraestrutura, ou de produgSo econ6mica intensiva em pesquisa,

desenvolvimento e inovagSo, considerados como priorit5rios na forma regulamentada pelo Poder

Executivo federal, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas residentes ou

domiciliadas no Pais sujeitam-se dr incidencia do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte,

As seguintes allquotas: (i) 070 (zero por cento), quando auferidos por pessoa fisica; e (ii) 1570

(quinze por cento), quando auferidos por pessoa juridica tributada com base no lucro real,

presumido ou arbitrado, pessoa juridica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de

Arrecadagio de Tributos e Contribuig6es devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte (Simples Nacional) (artigo 20, da Lei no 12.431,de24 de junho de 20',11 e artigo 17, Lei no

12.g44, de 19 de julho de 2013). Nos termos do $7o, do artigo 2o, da Lei no 12.431, de 24 de junho

de 2011, os rendimentos produzidos pelo CRI sujeitam-se i aliquota reduzida acima, mesmo que o

valor captado nio seja alocado no projeto de investimento relacionado, sem prejuizo das multas

aplic6veis ao emissor e ao cedente dos cr6ditos origin6rios (artigo 49, S9o, da lnstrugSo Normativa

no 1585/2015).

lmposto sobre Operag6es relativas a Titulos e Valores Mobili6rios (lOF/Titulos): As operag6es com

Certificados de Recebiveis lmobili5rios estSo sujeitas A aliquota zero de lOF, na forma do artigo

32, S2o, Vl do Decreto 6.306/2007, com sua redagSo alterada pelo Decreto 7 '48712011'

Por6m, a aliquota do |OF/Titulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo'

at6 o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta cent6simos por cento) ao dia, relativamente a

operag6es ocorridas ap6s este eventual aumento'

lmposto sobre Operag6es de Cambio (lOF/CAmbio): lnvestimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condig6es do conselho Monet6rio

Nacional(Resolug6o cMN no 4.373) estSo sujeitos drincid6ncia do loF/cambio a aliquota zero no

ingresso e no retorno dos recursos (artigo '15-8, inciso XVI e XVll do Decreto 6.306/2007)' Por6m,

a aliquota do loF/CAmbio pode ser majorada at6 o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a

qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, relativamente a operag6es de cAmbio ocorridas ap6s

esta eventual alteragSo.
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(iii) contribuigSo ao Programa de lntegragSo social - Pls e para o Financiamento da seguridade
Sociat-COFtNS

As contribuig6es para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
juridicas, assim entendido' o total das receitas na sistematica nao-cumulativa, por estas auferidas,
independentemente de sua denominag6o ou crassificagio cont5bir.

o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e servigos nas operag6es em
conta pr6pria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa juridica, ressalvadas
algumas exceg6es, como as receitas nao-operacionais, decorrentes da venda de ativo nio
circulante, classificados nos grupos de investimento, imobilizado ou intangivel (artigos 20 e 30 da
Lei no g'718, de 27 de novembro de 1998, e artigo 10 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, conforme alterada, e da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada).

os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas n6o-financeiras, sujeitas a tributag6o pelo
PIS e CoFINS na sistem6tica nAo-cumulativa, por forga do Decreto no B426t2Ol,s, est6o sujeitas d
aplicagSo das aliquotas de 0,65% para PIS a 4o/o pdra coFlNS, sobre receitas financeiras (como o
seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). Se a pessoa juridica for
optante pela sistematica cumulativa, nao haver6 a incidencia do plS e da COFINS sobre os
rendimentos em CRl, pois, nessa sistem5tica, a base de cdlculo 6 a receita bruta, e nao a
totalidade das receitas auferidas (o que exclui a receita financeira). Sobre os rendimentos auferidos
por investidores pessoas fisicas, n5o h5 incid6ncia dos referidos tributos.

Na hip6tese de aplicagSo financeira em cRl realizada por instituig6es financeiras, sociedades de
seguro, entidades de previddncia complementar abertas, entidades de previd6ncia privada
fechadas, sociedades de capitalizagio, sociedades coretoras de titulos, valores mobili6rios e
c6mbio, sociedades distribuidoras de titulos e valores mobilidrios e sociedades de arrendamento
mercantil, d excegSo dos fundos de investimento, os rendimentos poderio ser tributados pela
coFlNS' d aliquota de 4o/o (quatro por cento); e pelo PlS, A atiquota de 0,65% (sessenta e cinco
cent6simos por cento).

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PUBLICIDADE

15'1 os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares dos cRl, bem como as convocag6es para as
respectivas assembleias gerais, serSo objeto de publicagSo no jornal no qual a Emissora divulga suas
informag6es societ6rias, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

15'2. As demais informag6es peri6dicas da EmissSo e/ou da Emissora serao disponibilizadas ao
mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, atrav6s do sistema de envio de lnformag6es peri6dicas
e Eventuais ('lPE').

CLAUSULA DECIMA SEXTA: REGISTRo Do TERMo

16.1. O presente Termo ser6 registrado na lnstituigSo Custodiante da CCl, nos termos do par6grafo 6nico
do artigo 23 da Lei n.o 10.931/04.
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CLAUSULA DEcIMA SETIMA: RIScos

17 '1 ' o investimento em CRI envolve uma s6rie de riscos que deverio ser observados pelo potencial
investidor, Egsee riscos envolvem fatores de liquidez, cr6dito, mercado, rentabilidade, rogulamentagao
especifica, entre outros, que se relacionam tanto ir Emissora, quanto A Cedente, aos Fiadores, e aos
pr6prios CRl, objeto desta EmissSo. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as
informag6es que estSo descritas neste Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e
outros profissionais que julgar necess6rios antes de tomar uma decisdo de investimento. Estao descritos
a seguir os riscos, n5o exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e A estrutura juridica da
presente EmissSo

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO

a) Politica econ6mica do Governo Federal - A economia brasileira tem sido marcada por frequentes
e' por vezes, significativas interveng6es do Governo Federal, que modificam as politicas
monet5rias, de cr6dito, fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.

As a96es do Governo Federal para controlar a inflagSo e efetuar outras politicas envolveram, no
passado, controle de sal6rios e prego, desvalorizagSo da moeda, controles no fluxo de capital e
determinados limites sobre as mercadorias e servigos importados, dentre outras.

Nio existe possibilidade de controle ou previsSo, com significativo grau de certeza, das medidas
ou politicas que o Governo poder6 adotar no futuro. os neg6cios, os resultados operacionais e
financeiros e o fluxo de caixa dos Locat6rios podem ser adversamente afetados em razio de
mudangas nas politicas priblicas e por fatores como: (a) variagao nas taxas de c6mbio; (b)
controle de cAmbio; (c) indices de inflagSo; (d) flutuag6es nas taxas de juros; (e) falta de liquidez
nos mercados financeiro e de capitais brasileiros; (f) racionamento de energia el6trica; (g)
instabilidade de pregos; (h) mudangas na politica fiscal e no regime tribut6rio; e (i) medidas de
cunho politico, social e econ6mico que possam afetar o pais.

Adicionalmente, o Presidente da Rep0blica tem poder consider6vel para determinar as politicas
governamentais e atos relativos i economia brasileira e, consequentemente, afetar as operag6es
e o desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modificag6es por parte
do Governo Federal nas politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode
contribuir para a incerteza econ6mica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de
valores mobiliSrios brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na
economia brasileira poderSo prejudicar as atividades e os resultados operacionais dos Locat5rios,
e por consequdncia, o desempenho financeiro dos CRl.

b) Efeitos da politica anti-inflacion6ria - Historicamente, o Brasil teve altos indices de inflagio. A
inflagSo e as medidas do Governo Federal para combat6-la, combinadas com a especulag6o de
futuras politicas de controle inflacion5rio, contribuiram paru a incerteza econ6mica e aumentaram
a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da
inflagSo frequentemente t6m incluido a manutengSo de politica monet6ria restritiva com altas
taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de cr6dito e reduzindo o crescimento
econ6mico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros,
intervengSo no mercado de c6mbio e ag6es para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um
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efeito material desfavor6vel sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta
EmissSo.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflagSo no futuro, 6 possivel que os Creditos
lmobiliSrios e as Garantias n6o sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflagio. Como o
pagamento dos lnvestidores est5 baseado na realizag6o destes ativos, isto pode alterar o retorno
previsto pelos lnvestidores.

c) - A moeda brasileira tem historicamente
sofrido frequentes desvalorizag6es. No passado, o Governo Federal implementou diversos
planos econ6micos e fez uso de diferentes politicas cambiais, incluindo desvalorizag6es
repentinas, pequenas desvalorizag6es peri6dicas (durante as quais a frequ6ncia dos ajustes
variou de diSria a mensal), sistemas de c6mbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de
cambio' As desvalorizag6es cambiais em periodos mais recentes resultaram em flutuag6es
significativas nas taxas de cAmbio do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da Am6rica. Nio 6
possivel assegurar que a taxa de cAmbio entre o real e o d6lar dos Estados Unidos da Am6rica
ir5 permanecer nos niveis atuais. As depreciag6es do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da
Am6rica tamb6m podem criar press6es inflacion6rias adicionais no Brasil que podem afetar
negativamente a liquidez dos Locat6rios e a qualidade da presente Emiss6o.

d)-Aaltavariag5odastaxasdejurosjuntoaos
principais agentes do mercado pode criar ambientes econ6micos desfavor6veis e, de igual modo,
afetar negativamente os CRl.

e) - As operag6es de financiamento imobili5rio
apresentam historicamente uma correlagSo direta com o desempenho da economia nacional.
Eventual retragSo no nivel de atividade da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou
crises externas, pode acarretar a elevagSo no patamar de inadimplemento de pessoas juridicas,
inclusive dos Locat6rios.

Uma eventual redugSo do volume de investimentos estrangeiros no pais poder6 ter impacto no
balango de pagamentos, o que poder6 forgar o Governo Federal a ter maior necessidade de
captag6es de recursos, tanto no mercado dom6stico quanto no mercado internacional, a taxas de
juros mais elevadas. lgualmente, eventual elevagSo significativa nos indices de inflagao
brasileiros e eventual desaceleragSo da economia dos Estados Unidos da Am6rica 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 empr6stimos j6 obtidos e custos de novas captag6es de
recursos por empresas brasileiras.

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO INTERNACIONAL

f) o valor de mercado dos titulos e valores mobili6rios emitidos por companhias brasileiras 6
influenciado pela percepgSo de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a
deterioragSo dessa percepgSo poderd ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condig6es de mercado em outros paises de
mercados emergentes, especialmente da Am6rica Latina, poder6o influenciar o mercado em
relagSo aos titulos e valores mobili5rios emitidos no Brasil. Ainda que as condig6es economicas
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nesses paises possam diferir consideravelmente das condig6es econ6micas no Brasil, as
reag6es dos lnvestidores aos acontecimentos nesses outros paises podem ter um efeito adverso
no valor de mercado dos titulos e valores mobili6rios de emissores brasileiros.

Al6m disso, em consequ6ncia da globalizagSo, n5o apenas problemas com paises emergentes
afetam o desempenho econ6mico e financeiro do pais. A economia de paises desenvolvidos,
como os Estados Unidos da Am6rica, interferem consideravelmente no mercado brasileiro.
Assim, em consequ6ncia dos problemas econOmicos em vdrios paises de mercados
desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise imobili5ria nos Estados Unidos da
Am6rica em 2008), os investidores estSo mais cautelosos na realizagao de seus investimentos, o
que causa uma retragio dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasio de
investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem
custos mais altos para captagSo de recursos, tanto nacional como estrangeiro, impedindo o
acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma, 6 importante ressaltar que eventuais
crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar
uma redugS0 0u farta de liquidez para os cRl da presente Emissa0.

FATORES RELATIVOS A ALTERAgOes rua LEGtsLAgAo E REGULAMENTA9Ao TRIBUTARIAS
APLICAVEIS AOS CRt

g) os rendimentos gerados por aplicagSo em CRI por pessoas naturais estio atualmente isentos de
imposto de renda, por forga do artigo 30, inciso ll, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
assim como isentos do IOF Titulos, iseng6es essas que podem sofrer alterag6es ao longo do
tempo.

Eventuais alterag6es na legislagSo tribut6ria eliminando a isengio acima mencionada, criando ou
elevando aliquotas do imposto de renda, do loF ou de demais tributos incidentes sobre os cRl, a
criagao de novos tributos ou, ainda, mudangas na interpretagSo ou aplicagio da legislagio
tribut5ria por parte dos tribunais e autoridades governamentais poderao afetar negativamente o
rendimento liquido dos CRI para seus titulares. A Emissora recomenda aos Subscritores que
consultem seus assessores tributdrios e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos
cRt.

FATORES RELATIVOS A EMISSORA

h) Risco da n6o realizacSo da carteira de ativos - A Emissora 6 uma companhia emissora de titulos
representativos de cr6ditos imobili5rios, tendo como objeto social a aquisigdo e securitizagio de
cr6ditos imobili6rios atrav6s da emissSo de certificados de recebiveis imobili5rios, cujos
patrim6nios s6o administrados separadamente. o Patrim6nio Separado tem como principalfonte
de recursos os Cr6ditos lmobiliSrios Lastro. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento
de tais valores pela Emissora poder5 afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar
as obrigag6es decorrentes dos CRl. Na hip6tese de a Emissora ser declarada insolvente, o
Agente Fiduci5rio dever6 assumir a cust6dia e administragSo dos Cr6ditos lmobilidrios Lastro e
dos demais direitos e acess6rios que integram o Patrim6nio Separado. Em assembleia, os
titulares dos CRI poderio deliberar sobre as novas normas de administragdo do patrim6nio
Separado ou optar pela liquidagSo deste, que poder6 ser insuficiente para o cumprimento das
obrigag6es da Emissora perante os titulares dos CRl.
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i) Fal6ncia' recuoeracio iudicial ou extraiudicial da Emissora - Ao longo do prazo de duragao dos
CRl, a Emissora poder5 estar sujeita a eventos de falBncia, recuperagao judicial ou extrajudicial.
Dessa forma, apesar de terem sido constituidos o Regime Fiduci6rio e o patrim6nio Separado
sobre os Cr6ditos lmobiliSrios Lastro e as Garantias, eventuais contingencias da Emissora, em
especial as fiscais, previdenciSrias e trabalhistas, poderSo afetar tais Cr6ditos lmobiliirios Lastro,
principalmente em razSo da falta de jurisprud6ncia em nosso pais sobre a plena efic6cia da
afetagSo de patrim6nio.

exclusivamente do oaoamento pelos Locat5rios dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro - Os CRI sdo
lastreados pelas CCl, que representam os Cr6ditos lmobili6rios Lastro, cedidos i Emissora por
meio da celebragAo do Contrato de CessSo e vinculadas aos CRI por meio do estabelecimento
de regime fiduci6rio, constituindo Patrim6nio Separado da Emissora. Assim, o recebimento
integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo
depende do cumprimento total, pelos Locat6rios, de suas obrigag6es assumidas no Contratos de
LocagSo, em tempo h6bil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRl. A
ocorr6ncia de eventos adversos em relagSo ao pagamento dos Locat6rios, como aqueles
descritos nesta Cl6usula entre outros, poder6 afetar o pagamento dos CRI pela Emissora.

k) Ac6es Judiciais - A Emissora, no desenvolvimento normal de suas atividades, est6 sujeita a
eventuais condenag6es judiciais, nas esferas civel, fiscal e trabalhista, que podem prejudicar
seus niveis de liquidez com relagio as respectivas obrigag6es assumidas.

FATORES RELATIVOS A EMISSAO DOS CRI

l) Risco da deterioracSo da qualidade de cr6dito do Patrim6nio em Separado podere afetar a
capacidade da Emissora de honrar suas obrioac6es decorrentes dos CRI - Os CRI sio
lastreados pelas CCl, que representam os Cr6ditos lmobili6rios Lastro. As CCI foram vinculadas
aos CRI por meio do Termo, pelo qual foi instituido o Regime Fiduci6rio e criado o patrim6nio
Separado. Os Cr6ditos lmobili5rios Lastro representam cr6ditos detidos pela Emissora contra os
Locat6rios, que compreendem atualizagSo monet6ria, juros e outras eventuais taxas de
remuneragSo, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos
acess6rios.

O Patrim6nio Separado constituido em favor dos titulares dos CRI nio conta com qualquer
garantia flutuante ou coobrigagSo 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 fungSo dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, em tempo h5bil para o pagamento
dos valores decorrentes dos CRl. A oconEncia de eventos que afetem a situag6o economico-
financeira dos Locatirios, como aqueles descritos nesta Segio, poderSo afetar negativamente o
Patrim6nio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos titulares dos CRl.

m) A caDacidade da Emissora de honrar suas obriqac6es decorrentes dos CRI depende
exclusivamente do oagamento pelos LocatSrios. Os CRI sio lastreados pelas CCl, as quais
representam a totalidade dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, tendo sido vinculadas aos CRI por
meio do estabelecimento de regime fiduci6rio, constituindo Patrim6nio Separado da Emissora.
Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos
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n)

conforme o presente Termo depende do cumprimento total, pelos Locat6rios, de suas obrigag6es
assumidas nos Contratos de Locag6o, em tempo h6bil para o pagamento pela Emissora dosvalores decorrentes dos cRl. os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer
posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortizag6es dos cRl, podendo
causar descontinuidade do fluxo esperado dos cRl. Ap6s o recebimento dos referidos recursos e,
se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranga judicial ou
extrajudicial dos Cr6ditos lmobili6rios Lastro, caso o valor recebido nio seja suficiente para
saldar os cRl, a Emissora nio disporS de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o
pagamento de eventuais saldos aos investidores dos CRI

Paqamento Condicionado e Descontinuidade - As fontes de recursos da Emissora para fins de
pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos Cr6ditos
lmobili6rios Lastro; e (ii) da liquidagSo das Garantias da Emissio. Os recebimentos oriundos das
alineas acima podem ocorrer posteriormente As datas previstas para pagamento de juros e
amortizag6es dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl.
Ap6s o recebimento dos sobreditos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os
meios legais cabiveis para a cobranga judicial ou extrajudicial dos cr6ditos lmobili5rios Lastro e
das Garantias' caso estes nio sejam suficientes, a Emissora n6o dispor6 de quaisquer outras
verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores.

Riscos Financeiros - H6 tr6s esp6cies de riscos financeiros geralmente identificados em
operag6es de securitizagSo no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis
descompassos entre as taxas de remuneragSo de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de
garantia por ac(mulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez;

antecipacSo dos paoamentos - A ocorr6ncia de qualquer evento de amortizagio extraordin5ria ou
resgate antecipado dos CRl, acarretar6 o pr6-pagamento total da operagio, podendo gerar
dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos investidores i mesma taxa estabelecida
para os CRl.

Risco de lnteoralizacSo dos CRI com Aoio - os CRI poderSo ser integralizados pelo investidor
com 5gio, calculado em fungSo da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo do prazo de
amortizagSo dos CRI originalmente programado. Em caso de (i) antecipagao do pagamento dos
Cr6ditos lmobili6rios Lastro, os recursos decorrentes dessa antecipagao serao imputados pela
Emissora nas amortizag6es extraordin5rias dos CRl, nos termos previstos neste Termo, hip6tese
em que o valor a ser recebido pelo investidor poder6 n6o ser suficiente para reembolsar
integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o
pagamento do Sgio' Neste caso, nem o Patrim6nio Separado, nem mesmo a Emissora, disporio
de outras fontes de recursos para satisfagAo dos interesses dos investidores;

Risco de Estrutura - A presente EmissSo tem o car5ter de "operagio estruturada"; desta forma e
pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econ6mico e
juridico considera um conjunto de rigores e obrigag6es de parte a parte, estipulados atrav6s de
contratos p(blicos ou privados tendo por diretriz a legislagSo em vigor. No entanto, em raz6o da
pouca maturidade e da falta de tradigEo e jurisprud6ncia no mercado de capitais brasileiro, no
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s)

que tange a operag6es de CRl, em situag6es de sfress, poder6 haver perdas por parte dos
investidores em razSo do disp€ndio de tempo e recursos para efic6cia do arcabougo contratual;

N6o existe iurisorud6ncia firmada acerca da securitizacSo - Toda a arguitetura do modelo
financeiro, econ6mico e juridico desta EmissSo considera um conjunto de rigores e obrigag6es
estipuladas atrav6s de contratos elaborados nos termos da legislagio em vigor. Entretanto, em
razAo da pouca maturidade e da falta de tradig6o e jurispruddncia no mercado de capitais
brasileiro no que tange a este tipo de operagSo financeira, em situag6es de estresse poderd
haver perdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentes do disp6ndio de tempo e recursos
necess6rios para fazer valer as disposig6es contidas nos Documentos da opera96o.

Risco em FuncSo da Dispensa de Reoistro - A Oferta Restrita, distribuida nos termos da
lnstrugSo CVM n.o 476109, est6 automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de
forma que as informag6es prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider n6o foram objeto
de an6lise pela referida autarquia federal;

lnconecSo ou Aus6ncia na Prestacdo de lnformac6es aos Titulares dos CRI - Considerando que
a Emissora nio ser5 respons6vel pela administragSo, cobranga e coleta dos Recebiveis
lmobili6rios objeto da Cessio Fiduci6ria de Recebiveis, os relat6rios a serem colocados i
disposigSo dos titulares dos CRl, nos termos do item 7.2 acima conterdo informag6es a serem
prestadas pela Cedente, de forma que a Emissora estarS isenta de qualquer responsabilidade
decorrente das informag6es prestadas ou n5o prestadas nos relat6rios acima descritos, conforme
estas venham ou n5o a lhe ser fornecidas pela Cedente.

Risco de recompra facultativa - Os CRI est6o sujeitos, na forma definida neste Termo, a
Recompra Facultativa pela Cedente. A efetivag6o deste evento poder5 resultar em dificuldades
de reinvestimento por parte dos investidores A mesma taxa estabelecida como remuneragio dos
cRt.

Baixa liouidez no mercado secund6rio - Atualmente, o mercado secund5rio de certificados de
recebiveis imobili6rios no Brasil apresenta baixa liquidez e n5o h6 nenhuma garantia de que
existir6, no futuro, um mercado para negociagSo dos CRI que permita sua alienagio pelos
subscritores desses valores mobili6rios caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma,
o lnvestidor que adquirir os CRI poder5 encontrar dificuldades para negoci6-los no mercado
secund6rio, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da
EmissSo.

RestricSo A neqociagdo - Os CRI s5o objeto de esforgos restritos de distribuigEo, nos termos da
lnstrufio CVM no 476109, ficando sua negociagSo no mercado secund6rio sujeita ao periodo de
vedag6o previsto no artigo '13 da citada instrug6o.

Credores orivileqiados - A Medida Provis6ria no 2.158-35, de24 de agosto de 2001, ainda em
vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabelegam a afetagdo ou a separagflo,
a qualquer titulo, de patrim1nio de pessoa fisica ou juridica ndo produzem efeitos com relag1o
aos ddbitos de natureza fiscal, previdencidria ou trabathista, em especial quanto ds garantias e
aos pivil6gios gue /hes sdo atribuidos". Ademais, em seu par5grafo fnico, ela prev$ que "desta
forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totatidade dos bens e das rendas
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do suieito passfuq seu esp,lio ou sua massa falida, inclusive os gue tenham sido objeto de
separagdo ou afetagdo."

Por forga da norma acima citada, os cr6ditos lmobili6rios Lastro e os recursos deles decorrentes,
inclusive as Garantias, n6o obstante o disposto no art.4g, S 30, da Lei no 11.101/0s e a
constituigSo do Patrim6nio Separado, poderSo ser alcangados por credores fiscais, trabalhistas e
previdenci6rios da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenci6rios de
pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo econ6mico da Emissora, tendo em
vista as normas de responsabilidade solidSria e subsidi6ria de empresas pertencentes ao mesmo
grupo econOmico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorerio os detentores destes
cr6ditos com os detentores dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realizagio dos
Cr6ditos lmobiliSrios Lastro, em caso de falOncia. Nesta hip6tese, 6 possivel que os Cr6ditos
lmobiliSrios Lastro n5o venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o
pagamento daqueles credores.

Cabe salientar que a Emissora nio possui empregados. o objetivo 6 evitar que a Emissora gere
contingencias trabalhistas ou previdenci6rias. Neste sentido, todos os servigos necess6rios para
o funcionamento da Emissora s6o realizados por terceiros contratados, tais como auditores
independentes, contadores, consultores juridicos, ou pelos seus administradores estatutdrios.

deliberag6es a serem tomadas em Assembleias Gerais s5o aprovadas por maioria absoluta dos
CRI' ressalvados os quoruns especificos estabelecidos neste Termo de Securitizagao. O titular
de pequena quantidade de cRl pode ser obrigado a acatar decis6es da maioria, ainda que se
manifeste voto desfavor6vel. Nio h5 mecanismos de venda compuls6ria no c€rso de dissid6ncia
do titular do CRI em determinadas mat6rias submetidas A deliberagao em Assembleia Geral.

o pagamento dos CRI est5 sujeito aos riscos normalmente associados a concessaJ-oe
empr6stimos, incluindo, mas n5o se limitando a tanto, deficiOncias na an6lise de risco dos
Locat5rios, aumento de custos de outros recursos que venham a ser captados pelos Locat6rios e
que possam afetar os seus respectivos fluxos de caixa, bem como riscos decorrentes da
ausencia de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do principal e juros pelos Locatdrios.
Adicionalmente, Portanto, a inadimpl6ncia dos Locat5rios pode ter um efeito material adverso no
pagamento dos CRl.

bb) Risco de credito dos Locat5rios - Uma vez que o pagamento das remunerag6es dos CRI
depende do pagamento integral e tempestivo, pelos Locat6rios, dos respectivos Cr6ditos
lmobili5rios Lastro, a capacidade de pagamento dos Locat6rios poder6 ser afetada em fungio de
sua situagSo econ6mico-financeira, em decorr6ncia de fatores internos e/ou externos, o que
poderi afetar o fluxo de pagamentos dos CRl.
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OO) - A constituig6o do Fundo de Conting6ncias
Trabalhistas pode ensejar entendimento dos competentes juizos respons6veis pelas reclamag6es
trabalhistas contingenciadas que a presente OperagSo, seus lnvestidores e o patrim6nio
Separado s5o solidariamente respons6veis pelos pagamentos devidos nesse contexto.

ee) Exist6ncia de Pedido de Fal6ncia em face da Cedente - O credor da Divida Aflanta formulou, no
6mbito da execugSo da Divida Atlanta, pedido de fal6ncia em face da Cedente em razAo do n6o
pagamento da Divida Atlanta, o qual somente ser6 baixado se e quando do efetivo e integral
pagamento da Divida Atlanta, dependendo, ainda, da respectiva homologagio judicial. A
exist6ncia de tal pendOncia judicial impacta diretamente na devida formalizagao e efic6cia da
constituigSo dos Documentos da Operagio.

fD Hipoteca Constituida em Favor da Divida Desenbahia - Existe hipoteca sobre o lm6vel objeto de
garantia da presente Emissio bem como agSo de execugSo de tal divida, sendo certo que esta
somente ser5 baixada se e quando do pagamento da Divida Desenbahia, dependendo, ainda, da
respectiva homologagSo judicial e do registro no competente cart6rio de registro de im6veis.

oarantias reais da OoeracSo - Conforme estabelecido no Contrato de Cessao, o pagamento da
Divida Desenbahia e da Divida Atlanta ser6 realizado para fins de constituigao de Alienagio
Fiduci5ria sobre o lm6vel, perante o cart6rio de registro de im6veis competente, sendo certo que
at6 o efetivo registro do referido contrato, o pagamento dos Cr6ditos lmobili6rios nio estar6
devidamente garantido pela AlienagSo FiduciSria, de forma que, caso seja executada, apenas a
Fianga, a qual 6 uma garantia fidejuss6ria, ter5 sido devidamente constituida. Nesse sentido, a
Fianga poder6 nio ser suficiente para recuperar o valor necess6rio para amortizar integralmente
os CRl.

A n5o obtengSo da constituigSo de Alienagio Fiduci6ria ocasionaria a Recompra Compuls6ria
dos CRl, frustrando, portanto, a expectativa dos investidores dos CRI quanto ao investimento
realizado, inclusive no que diz respeito ao ptazo e i rentabilidade esperados.

FATORES RELATIVOS AOS LOCATANIOS E AO IMOVEL

hh) A capacidade dos Locat6rios de honrar suas obriqag6es - A Emissora n6o realizou qualquer
an6lise ou investigagSo independente sobre a capacidade dos Locat6rios de honrar com as suas
obrigag6es. N5o obstante ser a presente emissSo de CRI realizada com base em uma operag6o
estruturada, a existEncia de outras obrigag6es assumidas pelos Locat6rios poder5 comprometer
a capacidade dos Locat5rios de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Cr6ditos lmobili6rios
Lastro.

ii) Risco de Descasamento. As atualizag6es monet5rias dos CRI (corrigidos monetariamente por
IGP-DI) enquanto que os Contratos de LocagSo nio sio atualizados monetariamente, de modo
que os recursos arrecadados pela Emissora em decorr6ncia do pagamento pelos Locat6rios dos
Cr6ditos lmobili6rios Lastro poderSo n6o ser suficientes para o pagamento dos CRl, notadamente
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em razeo do descasamento a menor entre os indices de atualizag6o monet6ria dos CRI e a
ausdncia destes nos Contratos de Locagio.

jj) Risco de cumorimento de normas ambientais - Os Locat5rios, a Cedente e os lm6veis poderio
infringir a legislagSo ambiental, caso n5o ocora A renovagSo das licengas e autorizag6es
ambientais expedidas pelos 6rgdos competentes.

kk) Riscos de DesapropriacSo e Sinistro do lm6vel - Existe o risco de o lm6vel ser desapropriado
pelo poder p[blico, no todo ou parte, bem como de sofrer sinistro total ou parcial durante o prazo
desta operagSo, podendo prejudicar, assim, a Cessdo Fiduci6ria de Recebiveis ou os Cr6ditos
lmobili5rios Lastro, conforme o caso.

de lm6vel. Em razdo do previsto no $5o, artigo 27 da Lei n'9.514, existe o risco de que na
excussEo da AlienagSo Fiduci6ria do lm6vel, caso, ap6s o segundo leil6o do lm6vel, nio haja
nenhum arrematante e seja necess5rio a Emissora adjudicar o lm6vel em beneficio do
Patrim6nio Separado mediante dag6o em pagamento com as CCl, seja considerada extinta a
divida no 6mbito da oferta Restrita, sendo que, nesse caso, em razdo da quitagio concedida,
todas as demais Garantias deverSo ser liberadas, ficando os Titulares dos CRI prejudicados na
cobranga dos seus cr6ditos.

mm)

da OperacSo - Conforme estabelecido no Contrato de CessSo, o pagamento do Valor da Cess6o
ser6 liberado para a Cedente quando for apresentado d Emissora evidEncia da prenotagio da
constituigSo de AlienagSo FiduciSria de lm6vel, perante o cart6rio de registro de im6veis
competente, sendo certo que at6 o efetivo registro do referidos contrato, o pagamento dos
Cr6ditos lmobili6rios Lastro n5o estar6 devidamente garantido pela Alienagio Fiduci6ria de
lm6vel, de forma que, caso sejam executadas, apenas a Fianga, a qual 6 uma garantia
fidejuss6ria, ter6 sido devidamente constituida. Nesse sentido, a Fianga poder6 nio ser suficiente
para recuperar o valor necess6rio para amortizar integralmente os cRl.

A n5o obtengSo da constituigSo de AlienagSo Fiduci6ria de lm6vel ocasionaria o vencimento
antecipado dos CRl, frustrando, portanto, a expectativa dos investidores dos CRI quanto ao
investimento realizado, inclusive no que diz respeito ao ptazo e A rentabilidade esperados.

Al6m disso, as Garantias da OperagSo estSo prejudicadas pela exist6ncia de pend6ncia para a
efic6cia plena da AlienagSo Fiduci5ria, a qual dependerS do registro pr6vio do termo de liberag6o
das garantias constituidas em favor da Desenbahia, perante o 20 Oficio de Registro de lm6veis
da Comarca de ltabuna - Estado da Bahia.

nn) Risco de VacAncia das Frac6es ldeais do lm6vel - Tendo em vista que os Cr6ditos Locaticios
oriundos do lm6vel constituem-se em garantia dos CRl, a rentabilidade dos Cr6ditos lmobili6rios
Lastro poder6 sofrer oscilagSo em caso de vac6ncia do qualquer dos espagos loc6veis do lm6vel,
pelo periodo que perdurar a vacincia.

oo) Riscos Relacionados ao Sequro oatrimonial do lm6vel - Ficou ajustado que todo e qualquer
recurso, decorrente da indenizagSo paga pelo seguro patrimonial do lm6vel em razSo de sinistro
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total, nos termos da AlienagSo Fiduci6ria, dever6 ser repassado A Emissora, para que sejam
utilizados para a liquidagSo das obrigag6es Garantidas. Tal indenizagao, entretanto, poder6 nio
ser (i) transferida para 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 prejuizo do acima, a destinag6o dos recursos decorrentes
da indenizagSo paga pelo seguro patrimonial do lm6vel em razfuo de sinistro parcial ser5
submetido A deliberagio aos Titulares de Cri.

pp) Demais Riscos - os cRl estSo sujeitos ds variag6es e condig6es dos mercados de atuag6o dos
Locat6rios, que s6o afetados principalmente pelas condig6es politicas e econ6micas nacionais e
internacionais. os CRI tamb6m poderSo estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos
alheios ou ex6genos, tais como morat6ria, guerras, revolug6es, mudangas nas regras aplic6veis
aos cRl, arteragSo na poritica econ6mica, decis6es judiciais etc.

CLAUSULA DECTMA otrAVA: DtsposlgoEs GERATS

18'1' Sempre que solicitada pelos titulares dos CRl, a Emissora lhes dar6 acesso aos relat6rios de
gestao dos Cr6ditos lmobiliSrios vinculados pelo presente Termo de Secur1izag6o, no prazo mdximo de 5
(cinco) Dias Uteis.

18'2' Na hip6tese de qualquer disposigSo do presente Termo de Securitizagio ser julgada ilegal, ineficaz
ou invdlida, prevalecerSo as demais disposig6es n6o afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as
partes a substituir a disposigSo afetada por outra que, na medida do possivel, produza efeitos
semelhantes.

18'3' o Agente Fiduci5rio n5o ser6 obrigado a efetuar nenhuma verificagio de veracidade nas
deliberag6es societSrias e em atos da administragSo da Emissora ou ainda em gualquer documento ou
registro que considere aut6ntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu
pedido, para se basear nas suas decis6es.

18'4' os atos ou manifestag6es por parte do Agente FiduciSrio, que criarem responsabilidade para os
Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigag6es para com eles, bem como aqueles
relacionados ao devido cumprimento das obrigag6es assumidas neste Termo, somente serio v6lidos
quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral.

18.5. Sem prejuizo do dever de diligEncia do Agente FiduciSrio, o Agente Fiducidrio assumir6 que os
documentos originais ou c6pias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por
terceiros a seu pedido n6o foram objeto de fraude ou adulteragio. Nio ser6 ainda, sob qualquer
hip6tese, respons5vel pela elaboragSo de documentos societ6rios da Emissora, que permanecer6o sob
obrigagSo legal e regulamentar da Emissora elabor6-los, nos termos da legislagio aplic6vel.

18.6 o Agente Fiduci6rio e a Emissora nio emitirio qualquer tipo de opiniao ou fario qualquer juizo
sobre a orientagSo acerca de qualquer fato da EmissSo que seja de competencia de definig6o pelos
titulares dos CRl, comprometendo-se t5o-somente a agirem em conformidade com as instrug6es que lhe
forem transmitidas pelos Titulares de CRl. Neste sentido, o Agente Fiduci6rio e a Emissora nio possuem
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientag6es Titulares de CRI a eles transmitidas, conforme definidas pelos Titulares de
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CRI e reproduzidas perante os Locat6rios, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser
causados em decorr6ncia disto aos Titulares de CRl. A atuagSo do Agente Fiduci6rio limita-se ao escopo
da lnstrugSo CVM no 583, e dos artigos aplicdveis da Lei no 6.404n6, estando este isento, sob qualquer
forma ou pretexto' de qualquer responsabilidade adicional que nio tenha decorrido da legislagao
aplic5vel.

'18.7. A Emissora n5o realizou qualquer confirmagSo da exist6ncia, validade e formalizagio dos Cr6ditos
Locaticios, tendo baseado sua avaliagSo nas informag6es que lhe foram prestadas pelos Locatirios,
exclusivamente.

18.8. Fica desde j6 dispensada a realizagilo de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a corregio de
erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitag6o ou aritm6tico, (ii) alterag6es a quaisquer
Documentos da OperagSo j6 expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da
operag5o, (iii) alterag6es a quaisquer Documentos da operagSo em raz6o de exigencias formuladas pela
CVM, pela 83, ou (iv) em virtude da atualizagSo dos dados cadastrais das partes, tais como alterag6o na
razSo social, enderego e telefone, entre outros, desde que as alterag6es ou correg6es referidas nos itens
(i)' (ii)' (iii) e (iv) acima, n5o possam acarretar qualquer prejuizo aos Titutares dos CRI ou quatquer
alteragSo no fluxo dos CRl, e desde que nio haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares
dos CRl.

cLAusuLA DEctMA NoNA: NoflFtcAgoES

19.1. Todas as comunicag6es ou notificag6es realizadas nos termos deste Termo de Securitizaqio
devem ser sempre realizadas por escrito, para os enderegos abaixo, e poderio ser feitas por qualquer
meio de correspond€ncia disponivel, incluindo, correios, portadores ou ainda, de forma digital, por meio
do envio de correio eletr6nico (e-mait). As comunicag6es serSo consideradas recebidas quando
entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de
Correios e Teldgrafos, nos enderegos abaixo. As comunicag6es realizadas por correio eletr6nico serao
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de
indicativo (recibo emitido pela m6quina utilizada pelo remetente). A alteragao de qualquer dos enderegos
abaixo dever6 ser comunicada As demais partes pela parte que tiver seu enderego alterado:

Para a Securitizadora
HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.
Enderego: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2994 - cj. s2 - 50 andar, cEp 014s1-902
At.: Rodrigo Faria Estrada
e-mail: roestrada@habitasec.com.br; monitoramento@habitasec.com.br
Tel: 11 3074-4900

Para o Agente Fiduci1rio
VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILTARTOS LTDA.
Enderego: : Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2277, coilunto 202, cEp 014s2-0oo
At.: Eug6nia Queiroga
e-mail: aqentefiduciario@Yortx.com.br ou pu@vortx.com.br (apenas para precificagao d ativo)
Tel: 11 3030-7177
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cLAusuLA ucEstMA: Do FoRo E DA LEGtsLAgAo ApLtcAvEL

20'1' Este instrumento 6 regido, materiale processualmente, pelas leis da Rep[blica Federativa do Brasil.

20.2. Fica eleito o foro da Comarca de S5o Paulo, Estado de Sio Paulo, com renfncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer drividas que se originarem deste instrumento.

O presente Termo de SecuritizagSo 6 firmado em 3 (tr6s) vias, de igual teor e forma, na presenga de 2
(duas) testemunhas.

S5o Paulo, 03 de Jutho de 2018.

(assrnafuras nas pr6ximas pdginas)
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(PAgina de assinaturas 112 do Termo de SecuritizagSo de Cr6ditos lmobili6rios referente a 1034 S6rie da

1a EmissSo de Certificados de Recebiveis lmobili6rios da Habitasec Securitizadora S.A., firmado em 03

de Julho de 2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores

Mobili6rios Ltda.)

Emissora

Nome:

Cargo:

\noeoEPostipNogu€ira
RG:877836
CPF: 076.811.148'07

Rodrigo Faria Estrada
cPF O45.294.047-8r
ct 09.835.866-6-RJ

Nome:

Cargo:
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(P6gina de assinaturas 212 do Termo de Securitizagio de Cr6ditos lmobiliArios referente a 1034 S6rie da

1a EmissSo de Certificados de Recebiveis lmobilidrios da Habitasec Securitizadora S.A., firmado em 03

de Julho de 2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores

Mobilidrios Ltda.)

DISTRIBUIDORA DE

Agente Fiducidio

Nome:

Cargo: Cargo:

RG n.o: Renato Gouveia Borgonove
RG:19.896.765'2

CPF/MF n.o: CPF:ls7'716'178'57

Nome:

RG n.o:

CPF/MF n.o:

Mara Cristina Lima
RG: 23.199.9'17'3

CPF: 148.236.208-28

rl
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(Anexo I do Termo de securitizagdo de cr1ditos lmobiti,rios referente d 1o3a s6rie da la Emissdo de
Certificados de Receblveis tmobili1rios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 0S de Julho de
2018, entre a Habitasec securitizadora s.A. e a v6ftx Distribuidora de Titutos e valores Mobitidrios Ltda.)

RELA9AO DAS CCt
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4, Titulo

Contrato de Locagio, celebrado
em 29 de junho de 2004 e aditado

em 01 de setembro de 2010,
entre a JPS ADMTNTSTRACAO E

cOMERctO LTOA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Itabuna, Estado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 101 do Shopping
JequitibS, G6es Calmon, CEp

45605-415, inscrita no CNpJ/MF
sob o ne 05.829.666/0OAL-7O

("Cedente") e a LOJAS

AMERICANAS S.A. ("Devedora,,)
("Contrato de LocagSo"), por meio
da qual a Cedente, na qualidade

de proprietSria e legitima
possuidora da FragSo ldeal do

lm6vel (conforme abaixo
definido), locou 5 Devedora a

Frageo ldeal do lm6vel (conforme
abaixo definido), a ser pago na

forma, prazos e demais condig6es
pactuados no contrato de

/
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fi 4 5 6

Dados da CCI

Data de
Emissao: 03/07/2018 0310712078

S6rie: Unica 1=5.iffi.:=,?)HffiE*i$.$lltl,ii'l:*7i1ffi ffi i Unica
Ns cct: 004 i?#milil,lilililiio 006
Tipo de CCI: lntegral t#,{flwM

ifr'

lntegral

1. Emissora

RazSo Social: HABITASEC SECURITIZADORA S.A. ffi.dEffi HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.304.427/0001-58 09.304.42710001-58

Enderego:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894

Complemento:
5e andar, conjunto 52, Jardim

Paullstano
5e andar, conjunto 52, iardim

Paulistano
Cidade/UF: S3o Paulo/SP Sao Paulo/SP

CEP 01.451-902 rit0I: 1-904 01.451-902

2. lnstituigao
Custodiante

RazSo Social:

VORTX DISTRIBUIDORA DE

TTTULOS E VALoREs MoBILIARIos
LTDA

VORTX DISTRIBUIDORA DE

TITULos E VALoRES MoBILIARIos
LTDA

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 22.610.500/0001-88

Enderego:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nq

2277
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2277

Complemento: 2e andar, conjunto 202 2e andar, conjunto 202

Cidade/UF: S5o Paulo/SP S5o Paulo/SP

CEP 01452-000 01452-000

3. Devedora

Nome/Razeo
Social:

LOJAS RENNER S.A. RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

CPF/CNPJ: 92.754.738/cf]01-62 tr^+$N 13.481.309/0001-92

Enderego: Av. Joaquim Porto Villanova,401 Rua Luigi Galvani, T0

Complemento: Bairro Jardim Carvalho Andar 9, sala 01

4
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

/
I

J
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Prazo Total:

E o n0mero de meses contados
entre a data de emiss5o desta CCI

at6 a Data de vencimento Final
descrita no item abaixo.

10 ll 1')

Dados da CCI Data de 03/o7/2078 ffiW=:,:.$S#i.:E*1ffi $6 l}$,#ffiS 03107/2078
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EmissSo:
:fl,:'#$#llEi.t#i, i![

S6rie: Unica ffi Unica
No cct: 010

tlrr'l

oL2
Tipo de CCI: lntegral lntegral

1. Emissora

RazSo Social: HABITASEC SECURITIZADORA S.A. HABITASEC SECURITIZADORA S.A-
CNPJ/MF: 09.304.427/Wt-58 09.304.427/eo07-58

Enderego:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ng

2494
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894
Complemento: 5s andar, conjunto 52, Jardim

Paulistano
5e andar, conjunto 52, Jardim

Paulistano
Cidade/UF: S5o Paulo/SP S5o Paulo/SP
CEP 01.451-902 01.451-902

2. lnstituigio
Custodiante

Razio Social:
VORTX DISTRIBUIDORA DE

TITULos E vALoREs MoBILIARIos
LTDA

VORTX DISTRIBUIDORA DE

TfTULos E VALoRES MoBILIARIoS
LTDA

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 22.610.s00/0001-88

Enderego: Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne
2277

:: :'t. i

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne
2277

Complemento: 2s andar, conjunto 202 rfflli*.{Uhl$}*ffi 2e andar, conjunto 202
Cidade/UF: S5o Paulo/SP $., 'fl SidFrulolsp " 

' :"P
56o Paulo/SP

CEP 01452-000 01452-OOO

3. Devedora

Nome/Raz6o
Social:

ANDRADE E KOWALSKI LTDA. EPP ERrxe olrvernn rnauco
FONSECA

CPFlCNPJ: 16.861.42510001-25

#ffid;x*mJIffiTffi

002.689.22s-19

Enderego: Av. Aziz Maron s/n Rua Piaui,245

Complemento: Goes Calmon Ap-101, Jardim Vit6ria

Cidade/UF: Itabuna/BA Itabuna/BA

CEP 45605-4t2 45605-50s

4, Titulo

Contrato de Locagao, celebrado
em 27 dejaneiro de 2017, entre a

JPS ADMTNTSTRACAO E

COMERCTO LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Conirato {e
ern 10 daievi
'ffi1ffiu
,itrcd|iifBitt
,iimitE*#cor

ft#ry;,q

t?,--W.i6#*.U';lti

l?gtt'ent*
fr6cu.:lh

Contrato de Loca96o, celebrado
em 22 de fevereiro de 201& entre

a JPS ADMTNTSTRACAO E

COMERCTO LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Itabuna, Estado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 101 do Shopping
Jequitib6, G6es Calmon, CEp

45605-415, inscrita no CNPJ/MF
sob o ns 05.829.666/Cff7-7O
("Cedente") e €ntKA oLtvEtRA

FRANCO FONSECA ("Devedora")
("Contrato de Locageo"), por meio
da qual a Cedente, na qualidade

de proprietdria e legitima

Avenida Aziz Maron, s/n,
sobreloja, loja 101 do Shopping

iequitib6, G6es Calmon, CEp
45605-415, inscrita no CNPJ/MF

sob o ns 05.829.666/0001-70
("Cedente") e a ANDRADE DE

KOWALSKI LTDA. EPP

("Devedora") ("Contrato de
LocaqSo"), por meio da qual a

Cedente, na qualidade de
propriet6ria e legitima possuidora

da FragSo ldeal do tm6vel
(conforme abaixo definido), locou

e Devedora a Fragdo ldeal do
lm6vel (conforme abaixo

definido), a ser pago na forma,
prazos e demais condig6es
pactuados no Contrato de

Locacao.

ir'r ny:!!!:s1f16..!
io}"relsH ldHi{
d&iiirrfftii;6rtuc

"a$663!i5, insu_f

. sobbnSoS.qAf

-r{r(-e"{elnte") e a

?p:::::::

Sr=i

j::.i$s*.f::I:l

$Btrfi,ffi

)i.1ffi
1i:,. 1**
i$ 'h$d

,i:r, $!a

#tffir#

a

lm6vel (conforme abaixo
definido), locou ) Devedora a

FragSo ldeal do lm6vel (conforme
abaixo definido), a ser pago na

rro, Pro4uJ E ucttldrJ luilut!,ue)
pactuados no Contrato de

Locagao.
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5, Valor
AtuallEdo e
Fragto dos
Cr6dltos
lmobili6rios

R$ 343.595,50 (trezentos e
quarenta e tres mil, quinhentos e
noventa e cinco reais e cinquenta
centavos) que representa a fraqao

de 100% (cem por cento) dos
crdditos imobiliiirios oriundos do

Contrato de LocagSo, de
titularidade da Emissora.

RS 261.800,00 (duzentos e
Sessenta e um mil e oitocentos

reals) que representa a fraggo de
100% (cem por cento) dos

crdditos imobiliCrios oriundos do
Contrato de Locagao, de
titularidade da Emissora.
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4, Titulo

Contrato de Locageo, celebrado
em 27 de abril de 2018, entre a

JPS ADMINISTRACAO E

COMERctO LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Itabuna, Estado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 101 do Shopping
JequitibS, G6es Calmon, CEp

45605-415, inscrita no CNpJ/MF
sob o ne 05.829.6661O0OL-7O

("Cedente") e a CINEMARK BRASTL

S.A. ("Devedora") ("Contrato de
LocagSo"), por meio da qual a

Cedente, na qualidade de
proprietdrla e legitima possuidora

da FraEeo ldeal do tm6vel
(conforme abaixo definido), locou

i Devedora a FragSo ldeal do
lm6vel (conforme abaixo

definido), a ser pago na forma,
prazos e demais condig6es
pactuados no contrato de

Locageo.
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i+ 16 77 18

Dados da CCI

Data de
Emissdo: 03/o7/2018 03lo7/2018

S6rie: Unica Unica
NC CCI: 016 ::t- ,n .aL:djr llfJ.'ffiiffi 018
Tipo de CCI: lntegral lntegral

1. Emissora

Razeo Social: HABITASEC SECURITIZADORA S.A. lilhBiTAsEqs! cuB [TlEhbns4 s,A"ffi HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: 09.304.427/Cf/07-58 09.304.42710001-s8

Endereqo:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2A94 iffiffiifldffiflm
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894

Complemento:
5e andar, conjunto 52, Jardlm

Paulistano
*, 5r andi"ricggJilnto s2,%(ifii".
... .' ;nP1455* ::1:' 

rdj*
5e andar, conjunto 52, Jardim

Paulistano
Cidade/UF: S5o Paulo/SP S5o Paulo/SP
CEP 01.451-902 01.451-902

2. lnstituig5o
Custodiante

RazSo Social:

VORTX DISTRIEUIDORA DE

TITULos E vALoREs MoBtLIARtos
LTDA

VORTX DISTRIBUIDORA DE

TITULos E VALoRES MoBILIARIos
LTDA

CNPJ/MF: 22.610.s00/0001-88 22.610.s00/0001-88

Enderego:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2277
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2277

I
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Complemento: 2e andar, conjunto 202 2e andar, conjunto 202
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Valor de
Principal:

RS 3.355.000,00 (trCs milhoes e
trezentos e cinquenta e cinco mil

reais)

RS 1.632.250,59 (um milh6o,
seiscentos e trinta e dois mll,
duzentos e cinquenta reais e
cinquenta e nove centavos)
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Av. Aziz Maron, s/n, Jardim Vit6ria
- ltabuna/BA - CEp 45605-905



22 23 24

Dados da CCt

Data de
Emissao: 03/07/2078 03lo7/2078
S6rie: 0nica Unica
NS CCI: o22 o24
Tipo de CCI: I ntegral lntegral

1. Emissora

Razeo Social: HABITASEC SECU RITIZADORA S.A. jthaffisrcieciinll#AfT[ HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: 09.3O4.427/Cf/O7-sg €$IF *i?ll,ffirffi.:,?lc 09.304.42710001-s8

Enderego:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n9

2894
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne

2894[:idlXun .ji"i$Pa6ffi,f;ffi.f,l

Complemento: 5e andar, conjunto 52, Jardim
Paulistano

rT=#1+#ffi 5e andar, conjunto 52, Jardim
Paulistano

Cidade/UF: S6o Paulo/SP iffi :r?ff.nli',ili#dii1.fl,*a,alHi'.ti\rl S5o Paulo/SP
CEP 01.451-902 01.451-902

2. lnstituigao
Custodiante

RazSo Social:
VORIX DISTRIBUIDORA DE

IITULos E VALoREs MoBILIARIoS
LTDA

VORfi DISTRIBUIDORA DE
TiTULoS E VALoREs MoBIUARIos

I TDA

22.610.s00/0001-88
CNP/MF: 22.610.500/0001-88

Enderego: Avenida Brigadeiro Faria Llma, ne
2277 i#'$raffi,ffiiffi Avenida Brigadeiro Faria Lima, nB

2277
2e andar, conjunto 202

rlij;#ialilili
2e andar, conjunto 202

Cidade/UF: S5o Paulo/SP Hfi S,]7{lIYl$'*H'i{8ti,zi; S5o Paulo/SP
CEP 01452-000 01452-000

3. Devedora

Nome/Raz5o

Social:
SORAIA ALMEIDA SOUZA (AGUA

DOCE)
soRA|A ALMETDA SOUZA (AGUA

DOCE)

CPFICNPJ: 21.65s.323/0001-94 27.6s5.323/@Ot-g4

Endereqo: Av. Aziz Maron s/n Av. Aziz Maron s/n

Complemento: Shopping Jequitibd loja 80/81 Shopping JequitibS loja 80/81

Cidade/UF: Itabuna/BA Itabuna/BA

CEP 4s60s-905 illr,'i'lili=. .E ,.ni:iffi# ,l 45605-905

4. Titulo

Contrato de Locageo, celebrado
em 03 dejulho de 2018, entre a

JPS ADMTNTSTRACAO E

COMERCTO LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Itabuna, Estado da Bahia. na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 101 do Shopping
lequitibd, G6es Calmon, CEp

45605-415. inscrita no CNpJ/MF
sob o ns 05.829.666/000I-70

("Cedente") e a SORAIA ALMETDA

souzA (AcuA DOCE)
("Devedora") ("Contrato de

Locag5o"), por meio da qual a
Cedente, na qualidade de

proprietdria e legitima possuidora
da FraESo ldeal do lm6vel

(conforme abaixo definido), locou
) Devedora a FragSo ldeal do

lm6vel (conforme abaixo
definido), a ser pago na forma,

prazos e demais condic6es

Contrato de LocaEeo, celebrado
em 03 de julho de 2018, entre a

JPS ADMINISTRAEAO E

COMERCTO ITDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de

Itabuna, Estado da Bahia, na
Avenida Aziz Maron, s/n,

sobreloja, loja 101 do 5hopping
Jequitibd, G6es Calmon, CEp

45605-415, inscrita no CNPj/MF
sob o ne 05.829.666/0001-70

("Cedente") e a SORAIAALMETOA
souzA (AGUA DOCE)

("Devedora") ("Contrato de
Locagao"), por meio da qual a

Cedente. na qualidade de
pr upr rstot td c tcE,tUtnd pu55utoora

da Frageo ldeal do lm6vel
(conforme abaixo definido), locou

) Devedora a Fragao ldeal do
lm6vel (conforme abaixo

definido), a ser pago na forma,
prazos e demais condic6es

{
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pactuados no contrato de
LocagSo.

FffiM:,a|,.*7,1

W

pactuados no contrato de
Locageo.

ilii:,rffi,

,,,'..-1

Hr$

ffiffiffi
5. Valor
Atualizado e
Frag5o dos
Cr6ditos
lmobiliJrlos

RS 563.496,62 (quinhentos e
sessenta e tr6s mil, quatrocentos

e noventa e seis reais e sessenta e
dois centavos) que representa a
fragao de 100% (cem por cento)

RS 2.749.951,82 (dois mith6es,
setecentos e quarenta e nove mil,

novecentos e cinquenta e um
reais e oitenta e dois centavos)

que representa a fragao de 100%
(cem por cento) dos cr6ditos

imobiliSrios oriundos do Contrato

creorlos oriundos
do Contrato de Locagao, de
titularidade da Emissora. 'E-?,ffi de Locageo. de titularidade da

Emissora.

5.

ldentificagSo
da Fragio
ldeal do
lm6vel

Proprietdria JPS ADMINISTRA9AO E

COMERCIO LTDA

,*" JPs AIIMUtE@qp E{L' -
..- rr C$,\4EROO[TDA ,,'',- "*

JPS AOMINISTRAEAO E

COMERCIO ITDA

LocalizagSo
Av. Aziz Maron, s/n, Jardim Vit6ria

- ltabuna/BA - CEp 45605-905
ai.gi,*laryfuq#j;ffi
6 - hebu,io/BA_ cEP 456(

,ffi
)gSlii;+:J
i;l. *F

Av. Aziz Maron, s/n, Jardim Vit6ria
- ltabuna/BA - CEP 45605-gos

Loja Lojas n.es 67 e 68 i #,ffi,1;ffii#$t}",$#a{ixffi Lojasn.es2L/24
Matricula 10.168

*css*&ffirqfflri
.Jfl' ,='- ' das.d

10.168
Cart6rio de
Registro de
lm6veis

2P Oficio de Registro de lm6veis
da Comarca de ltabuna - Estado

da Bahia

2e Oficio de Registro de lm6veis

*m*:tsra-dc
ary ,d i:,,

da Comarca de ltabuna - Estado

da Bahia

7. Condig6es
Originais da
EmissSo

Prazo Total:

6 o nimero de meses contados
entre a data de emiss5o desta CCI

at6 a Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

E o n0mero de meses contados
entre a data de emissao desta CCI

at6 a Data de Vencimento Final
descrita no item abaixo.

Valor de
Principal:

RS 563.496,62 (quinhentos e Rs 2.749.951.82 ldois mith6es
sessenra e tres mal, quatrocentos

e noventa e seis reais e sessenta e
dois centavos)

setecentos e quarenta e nove mil,
novecentos e cinquenta e um

reais e oitenta e dois centavos)
AtualizagSo
Monetdria: IGP-DI

IGP.DI

Juros

Remunerat6rios N3o hii
N6o h6.

Data do
Primeiro
Vencimento:

30109/2027 rol02/2021

Data de
Vencimento
Final

30/06/2029 tu#*.,#piffi&'ffi,
ffiffi'

7O/O7/2029

Multa N5o h6.
N6o hd.

Encargos

Morat6rios N6o hii. N5o hd.

Periodicidade Mensal Mensal
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de Pagamento: *ffi#ffi M&ffi8Lffi;:H
Local de
Emisseo: 55o Paulo/SP

Sto Paulo/SP

8. Garantias N5o hl.
N5o hr.

9. Fluxo de
Pagamento

Mensal: prestaCOes iguais,
mensais e sucessivas, no valor de

Mensal: prestag6es iguais,
mensais e sucessivas, no valor de
RS26.960,31 cada uma, as quais
sereo anualmente atualizadas
pela Atualizagdo Monetdria.

\f e.e, L|JL Ldud uIM, d5 quals
sereo anualmente atualizadas
pela Atualizageo Monetdria.
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Nome/Razeo
Social:

SORAIA ALMEIDA SOUZA (AGUA

/

{

I
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fi 28

Dados da CCI

Data de EmissSo: 03107120L8

56rie: Unica

Ne cct: 028

Tipo de CCI: lntegral

1. Emissora

RazSo Social: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.304.427/WOt-58
Enderego: Avenida Brigadeiro Faria Lima, np 2894

Complemento: 5e andar, conjunto 52, Jardim paulistano

Cidade/UF: S5o Paulo/SP

/
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CEP 01.451-902

2. lnstltuigto
Custodiante

RazSo Social: V6RTX DISTRIBUIDoRA DE T[TULos E

VALORES MOBILIANIOS ITOA
CNPJ/MF: 22.610.s00/m01-88

Enderegol Avenida Brigadeiro Fafia Lima, ne 2277

Complemento: 2e andar, conjunto 202
Cidade/UF: S5o Paulo/SP

CEP 01452-000

3. Devedora

Nome/Raz5o Social: SORAIA ALMEIDA SOUZA (AGUA DOCE)

CPF/CNPJ: 21.65s.323/@07-94

Endereqo: Av. Aziz Maron s/n

Complemento: Shopping Jequitibd loia 80/81

Cidade/UF: Itabuna/BA

CEP 4s60s-905

4. Titulo

Contrato de LocaESo, celebrado em 03 de
julho de 2018, entre a JpS

ADMTNTSTRACAO E COMERCTO LTDA.,
sociedade limitada, com sede na Cidade de
Itabuna, Estado da Bahia, na Avenida Aziz

Maron, s/n, sobreloja, loja 101 do
Shopping Jequitibii, G6es Calmon, CEp

45605-415, inscrita no CNPJ/MF sob o ne
0s.829.666/0001-70 ("Cedente,,) e a

SORAIA ALMEIDA SOUZA (AGUA DOCE)
("Devedora") ("Contrato de Locag6o,,), por
meio da qual a Cedente, na qualidade de

propriet6ria e legitima possuidora da
Fra95o ldeal do lm6vel (conforme abaixo

definido), locou ) Devedora a Frageo tdeal
do lm6vel (conforme abaixo definido), a

ser pago na forma, prazos e demais
condig6es pactuados no Contrato de

LocagSo.

5, Valor
Atualizado e

Fragio dos
CrCditos
lmobili6rios

RS 1.026.327,75 (um milhio, vinte e seis
mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta
e cinco centavos) que representa a frageo

de 100% (cem por cento) dos cr6ditos
imobiliiirios oriundos do Contrato de
LocaEao, de titularidade da Emissora.

5,

ldentfficagEo

da Fragio
ldeal do
lm6vel

Proprietiiria JPS ADMTNTSTRACAO E COMEROO LTDA

Localizagao Av. Aziz Maron, s/n, Jardim Vit6ria -

Itabuna/BA - CEP 45605-905

Loja Loja n.s 10A

Matricula 10.168

Cart6rio de Registro de
lm6veis

2E Oficio de Registro de tm6veis da
Comarca de ltabuna - Estado da Bahia

4
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7. Condig6es
Originais da
EmissSo

Prazo Total:
E o numero de meses contados entre a

data de emissSo desta CCt at6 a Data de
Vencimento Final descrita no item abaixo,

Valor de Principal:
RS 1.026.327,75 (um milhSo, vinte e seis

mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta
e cinco centavos)

Atualizagao Monetdria: IGP-DI

Juros Remunerat6rios N6o hd.

Data do Primeiro Vencimento: 3uO812021

Data de Vencimento Final 30/06/2029

Multa N6o h6.

Encargos Morat6rios N5o h;i.

Periodicidade de Pagamento: Mensal

Local de Emiss5o: S6o Paulo/SP

8. Garantias N5o hd.

9. Fluxo de
Pagamento

Mensal: prestag6es iguais, mensais e
sucessivas, no valor de RS 10.803,45 cada

uma, as quais serSo anualmente
atualizadas pela AtualizagSo Monetdria.
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(Anexo ll do Termo de Securitizagdo de Cr6ditos lmobiliilrios referente e 103a S6rie da la Emissio de
Certificados de Receblveis lmobilidios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 03 de Julho de

2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6ftx Distribuidora de Titulos e Valores Mobilidrios Ltda.)

Descrigio do lm6vel

Matricula 10.168 do 2o Oficio de Registro de lm6veis da Comarca de ltabuna - Estado da Bahia.

ldentificagSo do lm6vel. Uma 6rea de terra situada na Av. Aziz Maron, nesta cidade, com 6rea de

34.615,72 m2, sendo 119,81 metros de frente, 271,15 metros de fundo confrontando com im6vel da

Macro Construtora Ltda., 176,54 metros do lado direito confrontando-se com diversos im6veis urbanos

residenciais de quem de direito que comp6e o Bairro G6es Calmon, e 323,03 metros do lado esquerdo
para rua A do Loteamento Jardim Brasil, que comp6e o bairro Jardim Vit6ria. lnscrigSo Municipal no

01 0431 82539001 .
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(Anexo lll do Termo de Securitizagdo de Crdditos lmobiliSios referente e 103a S6rie da la Emissdo de
Certificados de Recebiveis lmobiliilrios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 03 de Julho de
2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6ftx Distribuidora de Titulos e Valores Mobili1rios Ltda.)

CURVA DE AMORTTZA9AO DOS CRr

Periodo Anivers6rio PMT AmortizagSo Juros Saldo Devedor
lncorpora

Juros?

Pagamento

0 20106120t8 23.000.000,00
1 20/07120L8 t43.512,66 143.s12,66 23.000.000,00 0,0000% N5o 24/07/2078

2 20/o8/20L8 L43.512,66 143.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% N5o 22/08/2018

3 20/o9120L8 143.512,66 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% Ndo 24109120L8

4 20/70/2078 743.5L2,66 143.512,66 23.000.000,00 0,0000% N5o 23ltolz1r8
5 20/1112078 743.5L2,66 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% Neo 22lLuzo7e
6 20/12/2078 1,43.5L2,56 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% N5o 2417212078

7 20/0u2079 t43.5t2,66 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% N5o 22lOtl2079

8 20/o212079 743.5L2,66 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% Ndo 2210212019

9 2010312079 143.5L2,66 L43.5t2,66 23.000.000,00 0,0000% Nio 22103/2019

L0 20/o4/2019 743.5L2,66 L43.5L2,66 23.000.000,00 0,0000% Nao 23104/2019

11 2010s12079 t43.5L2,66 L43.5t2,66 23.000.000,00 0,0000% Neo 22lOs/20t9
72 2010612079 143.512,66 t43.572,66 23.000.000,00 0,0000% Neo 2410612079

13 20/0712019 200.000,00 56.487,34 L43.572,66 22.943.5t2,66 0,2455yo Nio 2310712079

74 201o8120L9 200.000,00 56.839,80 L43.760,20 22.886.672,86 o,2477/o N6o 22108/2079

15 20/09/20L9 200.000,00 57.t94,46 142.805,54 22.829.478,40 0,2499/o N5o 24l09l2079

16 20/to/20L9 200.000,00 57.551,34 L42.448,66 22.77L.927,06 0,2520% N5o 2U70/2019
L7 20htl20L9 200.000,00 57.910,44 142.089,56 22.7L4.016,62 0,2543Yo Nao 22hL/2079
18 20/1212079 200.000,00 58.271,78 !4L.728,22 22.655.744,84 0,2565% Nao 24h2/2019
19 20101/2020 200.000,00 s8.635,38 14L.364,62 22.s97.L09,46 Q,25880/o Nio 22l01l2O2O

20 20/0212020 200.000,00 59.001,25 140.998,75 22.538.t08,22 o,26Lt% N5o 261O212O20

2L 20/03/2020 200.000,00 s9.369,39 140.530,61 22.478.738.82 0,2634% N5o 24103/2020

22 2010412020 200.000,00 59.739,84 L40.260,t6 22.4t8.998,98 o,2657% N6o 23/04/2020

23 20/0512020 200.000,00 60.112,60 139.887,40 22.358.886,38 o,2681% N5o 22/Os/2O2C

24 20/06/2020 200.000,00 60.487,68 r39.5L2,32 22.298.398,70 0,2705% Nao 23/0612020

25 20107/2020 200.000,00 60.865,11 139.134,89 22.237.533,60 o,2729/o N5o 22107/2020

26 2010812020 200.000,00 6L.244,88 t38.755,t2 22.L76.288,71 o,2754% Nao 24/O812020

27 20lo9l2O2O 200.000,00 6L.627,O3 !38.372,97 22.L14.66L,68 0,2778% Nio 22/0912020

28 20i1012020 200.000,00 62.07L,57 L37.988,43 22.052.650,12 o,2804% Ndo 22hO/2020

29 20/7712020 200.000,00 62.398,50 137.601,50 21.990.25t,62 0,2829% Ndo 24/1717020

30 20/72/2020 200.000,00 62.787,U 137.2L2,76 27.927.463,77 0,2855% N5o 22h2l2O2O

31 20/ou202t 200.000,00 63.179,62 136.820,38 27.864.2U,15 0,2887% Nio 2210112021

32 2010212027 292.489,67 156.063,51 L36.426,t6 2L.704.220.64 0,7t37% N5o 2310212021

33 201031202t 292.489,67 L57.037,29 L3s.452,37 21.551.183,35 0,7234% N5o 23103/2021

34 2O/O4/2021 292.489,67 1.58.017,16 134.472,5L 2t.393.766,20 0,7332% Neo 2310412021

35 20/0s12021 292.489,67 159.003,13 133.486,53 2t.234.163,06 0,7432% N5o 24lOs/2021

36 20/06/2o2t 292.489,67 159.995,26 L32.494,40 2t.o74.767,80 o,7534% N5o 22106/2027

37 20107/2021 292.489,67 160.993,58 131.496,08 20.9t3.774,22 o,7639% Nao 22107/2021

38 20/0812027 292.489,67 L61.998,13 130.491,54 20.75L.776,O9 o,7746% Nio 24108/2021

39 20/0912021 292.489,67 163.008,9s L29.480,72 20.588.L67,15 o,7855/o Nao 22109/202L

40 20lLOl202t 292.489,67 t64.026,07 r28.463,60 20.424.L4L,08 0,7967% Nao 221L012021

4L 20lLLl202t 292.489,67 165.049,54 L27.440,t3 20.259.09L,54 0,8081% N5o 23hr/2021
42 20/L2/2021 292.489,67 166.079,40 L26.4L0,27 20.093.012,1.4 0,8L97Yo N5o 22172/2021
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43 2O/0L/2022 292.489,67 167.L15,68 125.373.99 19.925.896,46 o,83L7% Neo 241071202)
44 20/o2/2022 292.489,67 168.158,43 L24.331,24 t9.757.738,03 o,8439/o Ndo 2210212022
45 20/o3/2022 292.489,67 L69.207,68 L23.28L,98 19.588.530,35 0,8s64% Nao 22lot/2022
46 20/04/2022 292.489,67 L70.263.48 L22.226,L8 19.418.256,86 o,869Lyo N5o 2s/o412022
47 20/0s12022 292.489,67 L7L.325,87 12L.L63,79 L9.246.940,99 o,8822% N5o 24lOs/2022
48 20i06/2022 292.489,67 L72.394,89 L20.O94,77 19.074.546,L0 0,8957% Neo 22106/2022
49 2010712022 292.489,67 773.470,58 119.019,08 18.901.075,51 o,9094yo N5o 22107/2022
50 2010812022 292.489,67 L74.552,98 117.936,68 L8.726.522,53 o,923syo N5o 2310812022
51 20/o9/2022 292.489,67 L75.642,L4 116.847,53 18.550.880,39 o,9379% Neo 22/09/2022
52 2OlLOl2022 292.489,67 L76.738,09 115.751,58 L8.374.L42,30 o,9527yo N5o 24lLO/2022
53 20/lU2022 292.489,67 177.840,88 1].4.648,79 18.196.301,43 o,9678% Ndo 22ht/2022
54 20/L212022 292.489,67 178.950,55 113.539,12 18.017.350,88 o,9834% N5o 22112/2022
55 2010112023 292.489.67 180.067,14 71'2.422,52 L7.837.283,73 o,9994yo Nao 241OU2023
56 20/0212023 292.489,67 181..190,70 111.298,96 17.656.093,03 L,0157% N5o 231O2/2O23
57 20/03/2023 292.489,67 182.32L,28 110.L68,39 L7.473.77L,75 7,0326/o Nao 22/03/2023
58 20/0412023 292.489,67 183.458,90 109.030,76 t7.290.312,85 L,0499% N5o zsl04/2023
59 20/os/2023 292.489,67 184.603,63 107.886,04 t7.L05.709,22 L,0676% N5o 23/Os/2023
60 20/06/2023 289.989,67 183.255,50 t06.734,L7 16.922.453,72 L,0713% N5o 22106/2023
61 20/0712023 292.489,67 186.898,95 10s.590,71 16.73s.554,77 !,t044% Nao 24107/2023
62 20/08/2023 292.489,67 188.065,14 t04.424,52 L6.547.489,63 t,L237% Nao 22108/2023
63 20/09/2023 292.489,57 189.238,61 103.251,06 L6.358.251,02 L,!4360/o N5o 22/09/2023
64 20/t0/2023 292.489,67 190.419,40 702.070,27 76.L67.83L,62 L,L640% Ndo 24hol2023
65 201LU2023 292.489,67 191.607,55 100.882,11 15.976.224,07 L,t85L/o N5o 22h7/2023
56 20/1212023 292.489,67 192.803,L2 99.686,54 75.783.420,9s 1,2068% N5o 22/1212023
67 20l0L/2024 292.489,67 194.006,15 98.483,51 L5.589.474,79 L,229L% N5o 23107/2024
58 20/o2/2024 292.489,67 195.216,69 97.272,98 15.394.198,10 7,2522% N5o 22/02/2024
69 20/0312024 292.489,67 t96.434,78 96.054,89 ts.L97.763,32 t,2760% N5o 22103/2024
70 20/o4/2024 292.489,67 197.660,47 94.829,20 1s.000.102,8s L,300s% Nio 23/04/2O2A
7t 20/os12024 292.489,67 198.893,81 93.595,86 t4.80L.209,04 L,3259% Neo 22lOs/2024
72 20106/2024 292.489,67 200.L34,84 92.354,82 L4.60L.O74,20 L,3527% N5o 24106/2024
73 2010712024 292.489,67 201.383,62 91.106,05 14.399.690,58 t,3792% N5o 23107/2024
74 20/0812024 292.489,67 202.640,L9 89.849,48 t4.797.050,39 L,4072/o Nio 22/08/2024
75 201o9/2024 292.489.67 203.904,60 88.585,07 13.993.145,79 'J.,4362Yo Nao 24/09/2024
76 20/7012024 292.489,67 20s.t76,90 87.3L2,77 1.3.787.968,89 L,4662/o N5o 22lLO/2024
77 20/LLl2024 292.489,67 206.457,L4 86.032,53 13.581.511,76 L,4973% Nio 2217U2O24
78 20/t2/2024 292.489,67 207.745,36 84.744,30 L3.373.766,39 1,5296% Nio 24172/2024
79 20/07/202s 292.489,57 209.041,63 83.448,04 73.L64.724,76 L,5630/o N5o 22/07/202s
80 20/02/202s 292.489,67 210.345,98 82.143,68 t2.954.378,78 L,5978% N5o 24102/202s
81 20/o3/202s 292.489,67 2!L.658,47 80.831,19 L2.742.720,31 L,6338% Neo 24103/2O2s
82 20104/2o2s 292.489,67 2t2.979,16 79.510,51 t2.529.747,Ls L,67L3yo N5o 23104/202s
83 2OlOs/202s 292.489,67 21.4.308,08 78.181,59 L2.3t5.433,07 t,7L03% Nao 22lOs/202su 20/06/202s 292.489,67 215.64s,29 76.844,37 12.099.787,78 L,7510/o N5o 241061202s
85 2010712025 292.489,67 216.990,85 75.498,82 LL.882.796,93 L,7933/o N5o 22107/202s
86 201o8/202s 292.489.67 2L8.344,80 74.t44,86 L]..664.452,L3 L,8374% N5o 22108/2O7s
87 20/09/202s 292.489,67 219.707,20 72.782,46 LL.444.744,92 t,883s% N5o 231O912025
88 20/t0/202s 292.489,67 22t.078,LL 77.4Lt,56 L1.223.666,82 t,9376% N5o 22170/202s
89 20/LL/202s 292.489,67 222.4s7,s6 70.032,70 11.001.209,2s L,9820% N5o 24/71/2025
90 20/72/202s 292.489,67 223.845,63 68.644,04 10.777.363,62 2,0347yo Nao 23172/202s
91 20/o7/2026 292.489,67 225.242,35 67.247,3L lo.552.t2t.27 2,0899Yo Nio 22lOr/2026
92 20/0212026 292.489,67 226.647,79 65.84t,87 t0.325.473,47 2,74780/o N5o 24/OZl2026
93 20/03/2026 292.489,67 228.062,OO 64.427,66 to.097.4LL,47 2,2087% Ndo 241O3/2026
94 20/o4/2026 292.489,67 229.485,O4 63.004,63 9.867.926,43 2,2727% N5o 2310412026
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95 20/0s12026 292.489,67 230.916,95 67.572,7L 9.637.009,48 2,3400% Nao 22los12026
96 2010612026 292.489,67 232.357,80 60.131,86 9.404.651,68 2,41tO% Neo 23106/2026
97 2010712026 292.489,67 233.807,64 58.682,03 9.t70.844,O4 2,4860% N5o 22107/2026
98 20108/2026 292.489,67 235.266,52 57.223,t4 8.935.577,52 2,5653Yo N6o 2410812026
99 20/o9/2026 292.489,67 236.734,5L 55.755,15 8.698.843,00 2,6493yo Nao 22t09t2026
100 2011012026 292.489,67 238.211,66 54.278,O7 8.460.631,34 2,7384% N3o 2217012026
101 201LL12026 292.489,67 239.698,02 52.79t,64 8.220.933,32 2,8330% N5o 2417L/2O26
702 20172/2026 292.489,67 241.L93,66 51.296,00 7.979.739,66 2,9338y" Nao 22172/2026
103 2010u2o27 292.489,67 242.698,64 49.791,03 7.737.O4L.O2 3,O4t4yo Nio 221Or12027

to4 20/02/2027 292.489,67 244.213,00 48.276,67 7.492.828,02 3,t564yo N5o 23lOZlZ027

105 2010312027 292.489,67 245.736,8I 46.752,86 7.247.09L,2t 3,2796yo Nio 23l03lZO27
105 20/04/2027 292.489,67 247.270,L3 45.2L9,54 6.999.821,09 3,41L9% N5o 23104/2027
107 20/0s12027 292.489,67 248.8L3,0L 43.676,65 6.751.008,07 3,55450/o N5o 24los/2027
108 20/0612027 292.489,67 2s0.36s,s3 42.L24,t4 6.500.642,s4 3,7085% Neo 22106/2027

109 20/0712027 292.489,67 25L.927,73 40.561,94 6.248.7L4,8L 3,8754% N5o 2210712027

110 2010812027 292.489,67 253.499,68 38.989,99 5.99s.215,14 4,O568/o Nio 24108/2027
1L1 2010912027 292.489,67 255.O8L,44 37.408,23 5.740.L33,70 4,2547% Nao 22/O9/2027

tt2 2011012027 292.489,67 256.673,06 3s.816,60 5.483.460,64 4,47t5% Neo 221tO12027

113 20/11,12027 292.489,67 258.274,62 34.215,05 5.22s.786,O2 4,7700% Neo 2317U2027

LL4 20/L2/2027 292.489,67 259.886,17 32.603,49 4.965.299,85 4,9737% N5o 22172/2027

115 20/o1/2028 292.489,67 26t.507,78 30.981,89 4.703.792,07 5,2667% N5o 24/0u2028
116 20/0212028 292.489,67 263.139,50 29.350,16 4.440.6s2,57 5,5941% Nao 2210212028

LL1 20/o312028 292.489,67 264.781,4L 27.108,26 4.175.87L,L6 5,9626% N5o 22103/2028

118 2010412028 292.489,67 266.433,56 26.056,10 3.909.437,60 6,3803/o N5o 2s10412028

119 2010s12028 292.489,67 268.096,02 24.393,64 3.64t.34r,57 6,8576/o N5o 231Os12028

L20 2010612028 292.489,67 269.768,86 22.720.8t 3.371.572,72 7,4085% N5o 22106/2028

r2t 20/07/2028 292.489,67 27t.452,L3 2L.037,54 3.100.1.20,s9 8,O5L2Y, N5o 2410712028

122 20/o8/2028 292.489,67 273.t45,90 L9.343,76 2.826.974,69 8,8108% Nao 2210812028

123 20/o912028 292.489.67 274.850,24 17.639,42 2.552.t24,44 9,7224% Nao 22t09/2028
L24 2011012028 292.489,67 276.56s,22 t5.924,44 2.275.559,22 LO,8366% Nf,o 2417012028

t25 201LL12028 292.489,67 278.290,90 t4.L98,76 1.997.268,32 12,2295% N5o 2211712028

L26 20/L212O28 292.489,67 280.027,35 12.462,32 L.717.240,97 t4,0205% N5o 221L2/2028

L27 20loLl2029 292.489.67 28L.774,63 LO.715,U t.435.466,34 16,4085% N5o 2310712029

L28 20/0212029 292.489,67 283.532,81 8.956,8s 1.151.933,53 1.9,75t9% N5o 22102/2029

L29 2010312029 292.489,67 285.30t,97 7.L87,70 866.631,56 24,7672% N5o 22101/2029

130 20/0412029 292.489,67 287.082,16 5.407,50 579.549,40 33,L262/o Nao 24104/2029

131 20l0sl2029 292.489.67 288.873,46 3.616,20 290.67s,94 49,8444% N5o 22lOs/2029
L32 2A10612029 292.489,67 290.675,94 1.813,73 (0,00) 100,0000% Ndo 20t06t2029
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(Anexo lv do Termo de securitizagdo de criditos lmobilidrios referente e loga s6rie da la Emissdo de
Ceftificados de Recebiveis tmobiliilrios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 03 de Jutho de
2018, entre a Habitasec securitizadora s.A. e a v6rtu Distribuidora de Titulos e valores Mobitifurios Ltda.)

DEcLARAqAo oe lNsTlrutcAo cusroDIANTE DA cctpARA os FrNS Do pARAcRAFo uNtco
DO ARTTGO 23 DA LEt N.o 10.931/04

voRTx DlsrRlBUlDoRA DE TiTULos E VALORES MoBrLrARtos LTDA., instituigio financeira, com
sede na cidade de Sio Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 227z,2.andar,
conjunto 202, CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/OOO1-SE, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social ("lnstituicSo Custodiante"), na qualidade de instituigdo
custodiante do lnstrumento Particutar de Emissdo de Cddula de Cr^dito tmobiliilio lntegral e
Fraciondrias, com Garantia Reat tmobilidia, sob a Forma Escriturat, firmado em 03 de Julho de 201g
("Escritura de EmissSo"), pelo qual foi emitida as c6dulas de cr6dito lmobiliSrio de s6rie Unica e
N(meros 001 a 028 ("CCl"), DECLARA, para os fins do par5grafo 0nico do artigo 23 da Lei no j0.931/04,
que lhe foi entregue para cust6dia a Escritura de EmissSo da CCI e que sua vinculagio aos Certificados
de Recebiveis lmobili6rios da 103a S6rie da 1a EmissSo ("CRl" e "Emissao,,, respectivamente) da
HABITASEG SECURITIZADORA S.A., sociedade por ag6es, com sede na Cidade de 56o paulo, Estado
de 56o Paulo' na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, S"andar, conjunto 52, Jardim paulistano, CEp
0'1.451-902, inscrita no GNPJ/MF sob no og.3o4.427looo1-5g ("Emissora,), foi realizada por meio do
Termo de securitizagSo de creditos lmobili5rios da EmissSo, firmado em 03 de Julho de 201g entre a
Emissora e esta lnstituig6o Custodiante, na qualidade de agente fiduci5rio da Emiss6o (,.Termo de
SecuritizagSo"), tendo sido instituido o regime fiduci5rio pela Emissora, conforme Termo de
SecuritizagSo, sobre as CCI e os cr6ditos imobili6rios que ela representa, nos termos da Lein.o g.s14lg7.
Regime fiduci6rio este ora registrado nesta lnstituigSo Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de
SecuritizagSo e a Escritura de EmissSo, por meio da qual as CCI foram emitidas, encontram-se
registrados e custodiados, respectivamente nesta lnstituig6o Custodiante, nos termos do artigo 1g, S 40,
da Lein.o 10.931/04. 

..,,..n 
'.,

i,
S5o Pauto, 03 de Julho de 2019.

I nstituigdo Custodi a nte
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(Anexo V do Termo de Securitizag1o de Cr6ditos lmobilidrios referente e 103a Sdrie da la Emissio de

Certificados de Recebiveis lmobili1ios da Habitasec Secuitizadora 5.A., firmado em 03 de Julho de

2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6ftx Distribuidora de Tltulos e Valores Mobilidrios Ltda.)

DECLARACAO OO COORDENADOR LiDER PREVTSTA NO ITEM 15 DO ANEXO l[ DA TNSTRU9AO

cvM N'414

H.COMMCOR DtSTRtBUIDORA DE T|TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, instituigSo financeira,

com sede A Rua Boa Vista,254, 11o andar, Cjto 1101 e 1108, Centro, 56o Paulo, SP, CEP: 01014-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.788.14710001-50, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social ("Coordenador Lider"), na qualidade de instituig6o intermedi6ria lider da oferta p(blica de

distribuiso dos Certificados de Recebiveis lmobili5rios da 103a S6rie da 1a EmissSo da HABITASEG

SECURITIZADORA S.A., sociedade por ag6es, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, Soandar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-

902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ('Emissora'), nos termos das lnstrug6es CVM n.os

476109 e 414104, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o

agente fiduci5rio da Emiss6o, a legalidade e aus6ncia de vicios da operagSo, al6m de ter agido com

dilig6ncia para assegurar a veracidade, consist6ncia, correSo e suficiOncia das informag6es prestadas

pela Emissora no Termo de SecuritizagSo de Cr6ditos lmobili6rios Lastro da EmissSo.

S5o Paulo, 03 de Julho de 2018.

ICOMMCON DISTRIBUTDORA DE T|TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Nome:

Cargo:

Coordenador Lider

Nome:

Cargo:
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(Anexo Vl do Termo de Securitizag1o de Cndditos lmobitiirios referente e llga S6rie da la Emissdo de
Ceftificados de Recebiveis lmobiti1rios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 03 de Jutho de
2018, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores Mobilidios Ltda.)

DEcLARAgAo oo AGENTE FtDUcrAruo (pREVtsrA NA FoRMA Do ITEM 15 Do ANExo nt DA
INSTRU9AO CVM No 414t}4l

voRTx DISTRIBUIDoRA DE TiTULos E VALORES MoBtLtARtos LTDA., instituigdo financeira, com
sede na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 22Z7,2"andar,
conjunto 202, CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social ("Aqente FiduciSrio"), na qualidade de agente fiduci6rio da
oferta p0blica de distribuig6o dos Certificados de Receblveis lmobili6rios da 103a S6rie da 1a Emissio da
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ag6es, com sede na Cidade de Sio Paulo, Estado
de 56o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894,Soandar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), nos termos do ltem 15 do
Anexo lll d lnstrugSo CVM no 41412004, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto
com a Emissora e o coordenador lider da emissSo, a legalidade e aus6ncia de vicios da operagSo, al6m
de ter agido com dilig6ncia para verificar a veracidade, consistBncia, corregSo e suficiBncia das
informag6es prestadas pela Emissora no Termo de Securitizag6o de Cr6ditos lmobili6rios Lastro da
EmissSo.

56o Paulo, 03 de Julho de 2018.

VORTX

,f
j

DE riruLos E vALoREs rufarr-lfros LrDA.

t/
tnstituigdo Custodiante 
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(Anexo Vll do Termo de Secuitizagdo de Crdditos tmobilidrios referente d loga S6ie da la Emissdo de
Certificados de Recebiveis lmobitidrios da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado em 03 de Julho de
2018, entre a Habitasec securitizadora s.A. e a v6rtx Distibuidora de Titulos e valores Mobitifurios Ltda.)

OUTRAS EMISSoES DO AGENTE FIDUCIARIO

Nos termos da instrugSo cvM No 583 de 20 de dezembro de 2016, em seu Artigo 60, par6grafo 20, o
Agente Fiduci6rio identificou que presta servigos de agente fiduci6rio nas seguintes emiss6es:

{

(

J

certificados de Recebiveis Imobilidrios da Gga s6rie da r.e Emiss6o

Habitasec Securitizadora S.A
Valor Total da Emissio

IPCA/IBGE + LO,SOo/o aa

17 de asosto de 2015

17 de agosto de2O2O

Aval; CessSo Fiduciaria ;Alienagao Fiduciaria de
lm6veis;
Fundo de Liquidez; Fundo de Obras; Regime
Fiduciario; Patrimonio Se

Nos termos da Cldusula 7.1.2 do Termo de

Nos termos da Cldusula 7.1 do Termo de Securiti

certificados de Recebiveis tmobilidrios daToa s6rie da 1o Emissdo

Valor Total da Emiss5o Rs 200.000.000,00

CDI + 100%

2,40%

Data de EmissS0 2L de novembro de 2016

25 de novembro de 2019

Fiduciaria de Quotas

Nos termos da Clausula 5.3 do TS

certificados de Recebiveis tmobilidrios da 7le s6rie da 1e Emissao



Valor Total da EmissSo Rs 31.250.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE +8,29%oa.a

Quantidade 31.250

Data de EmissSo 7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 203L

Garantias

CessSo Fiduciaria de Direitos Creditorios;
AF de frag5o ideal;
AF cotas

Resgate Antecipado N/n
AmortizacSo Nos termos da Clausula 5.1 do Termo de Securitizac5o

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliSrios da72e S6rie da 1a Emissao

Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo Rs 31.250.000,00

7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 2031

CessSo Fiduciaria de Direitos Creditorios;
AF de fragSo ideal;
AF cotas

Nos termos da Clausula 5.1 do Termo de Securiti

Certificados de Recebiveis lmobilidrios da74e S6rie da Ls EmissSo

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo
Rs 55.000.000,00

Taxa de Juros LL3%DI

Quantidade 65.000

Data de EmissSo 8 de maio de2077
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Data de Vencimento 25 de maio de 2020

Garantias

AF Quotas
CF Recebiveis

CF direitos

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 5.1 do TS

AmortizacSo Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebiveis lmobili6rios da 75e S6rie da 13 EmissSo

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo
Rs 13.150.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE+LO,5OYo aa

Quantidade 13.150

Data de EmissS0 30 de Novembro de 2016

Data de Vencimento 30 de Novembro de 2020

Garantias

AlienagSo Fiduciaria de Quotas; Alienagdo FiduciSria

de lm6vel, Promessa de Alienagio Fiduciaria de lm6vel

e a Promessa de CessSo Fiduciaria de Receb(veus

lmobiliarios.

Resgate Antecipado N/A

AmortizacSo Nos termos da Clausula 5 do TS.

Enouadramento lnadimolente

Certificados de Recebiveis lmobili6rios da 75a S6rie da 1a EmissSo

lt
4

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo Rs 25.000.000,00

Taxa de Juros

CDI + 100%

6%aa

Quantidade 25.000

Data de Emiss5o 15 de dezembro de 20L5

Data de Vencimento 22 de iunho de2O2O

Garantias

Ndo hii garantias constituidas no CRl. Nio obstante,

foram constituidas em favor da Emissora para garantir

as obrigag6es assumidas pela Devedora na C6dula de

Cr6dito Bancdrio, as seguintes garantias: (1) a

AlienagSo Fiduciiiria de Ag6es; (2) a AlienagSo

Fiducidria de Cotas; (3) a Cessio Fiducidria; (4) a

Alienacdo Fiducidria de Bens lm6veis; e (5)

(
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o Aval.

Ressate Antecioado N/A

AmortizacSo N/A

Enouadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobilidrios da 83a S6rie da 1a EmissSo

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo Rs 6.200.000,00

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

Quantidade 5.200

Data de EmissS0 07 de iulho de2Ot7

Data de Vencimento 15 de iulho de2024

Garantias

AlienagSo FiduciSria de Ag6es, a AlienagSo Fiduci5ria

de Ag6es *SPE SJC e o Contrato de CessSo Fiducidria

de Conta Centralizadora;

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS

AmortizaESo Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliSrios da 84e S6rie da 1p EmissSo

Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo

100% CDI + L,$Yo a.a

16 de maio de2OL7

17 de maio de2027

Nos termos da Clausula 5.1 do TS

Nos termos da Clausula 5.1 do TS

Certificados de Recebiveis lmobiliSrios da 86a S6rie da 13 EmissSo

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da EmissSo Rs 60.000.000,00

Taxa de Juros IGP-M + L2% a.a

Quantidade 60.000

Data de EmissSo 9 de asosto de 2017

Data de Vencimento 20 de aeosto de2022
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CoobrigagSo, a Fianga, a Alienag5o fiAr.i,iri. Au eCO",
e a CessSo Fiduciiiria
Nos termos da Clausula 10.1 do TS
Nos termos da Clausula 10.1 do TS

SdriJ. 
" 

Erisab%

Habitasec Securitizadora S.A
Valor Total da Emiss6o Rs 6.200.000,00

IPCA/IBGE + t2% a.a

07 de julho de 2OL7

15 dejulho de2024
S5o: AlienagEo fiarci;ii@
Fiducidria de Ag6es - SpE SJC e o Contrato dL Cessao
Fiducidria de Conta Centr
Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Nos termos da Clausula 6.1 do TS

e s6rie da la Emissdo
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emiss5o

28 de setembro de 2Ot7
Data de Vencimento 09 dejulho de2021

Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Certificados de Recebiveis lmobilidrios da 96r s6rie da 1a Emissdo
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissio

Taxa de Juros

Data de EmissSo 0L de novembro de 2017:

(
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23 de novembro de 2020

Nos termos da Clausula 6.1 do TS
Nos termos da Clausula 5.1 do TS

certificados de Recebiveis lmobilidrios da 9ge s6rie da 1e Emissdo

IPCA + 9,5O0OO%o

Data de Vencimento

S5o: Coobrigagdo; Fundo dffi
Fiduciiirio e consequente constituig6o do patrim6nio

Nos termos da Clausula 5.3 do TS

certificados de Recebiveis lmobilidrios da 105a s6rie da 1a Emissio
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emiss5o

Data de EmissSo

S5o: Aval, AF de lm6vel, AF de am
Nos termos da Clausula 6.3 do TS

certificados de Recebiveis lmobiliiirios da 109e s6rie da 1e Emiss5o
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissao Rs 1s.000.000

INCC-DI + L2,OO%

Data de EmissSo

{
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S5o: Aval, af Ae lm
Recebiveis

Nos termos da Qlausula G.3 do TS
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