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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDIOS tMOBtLÉRrcS DA tO6" SÉNE DA't.
CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBLIÁROS DA HABITASEC SECURITIZADORÂ S.A.

EMISSÃO DE

Pelo presente instrumento particutar, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Pauto, Estado

de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,5o andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no

09.304.4271000í -58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou

"Securitizadora "); e

vÓRTx DISTRIBUIDORA DE TíTULos E VALORES MoBtLtÁRloS LTDA., instituiçáo financeira com sede

na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.277, 2o andar,

conjunto 202, CEP 0í452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.6í 0.500/000í -88, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ( "Aqente Fiduciári o"

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

individualmente, como "Parte" )

RESOLVEM firmar este "Termo de Securitização de Créditos lmobiliarios da 106o Série da 10 Emissão

de Certificodos de Recebiveis lmobiliários do Habitasec Securitizadora 5.Á." ("Termo de

SecuritizaÇão" ou "Termo"), para formalizar a securitizaçáo dos Creditos lmobitiários (conforme

abaixo definidos) representados integralmente pela CCI (conforme abaixo definida) e a

correspondente emissão dos CRI (conforme abaixo definido) peta Emissora, de acordo com o artigo 8.,

da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme atterada l"Lei n" 9.514197 "), com a lnstruçáo

da Comissão de Valores Mobitiários ("CVM") no 476, de í6 de janeiro de 2009, conforme alterada

("lnstrucão CVM n'47ó109"), e com as seguintes cláusutas e condiçóes:

cúusulA PRil^ErRA - DAs DEFtNtçôEs

1.1 Definicões: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuizo

daquelas que forem estabelecidas a seguir:
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'Agente Fiduciário" ou "lnstituiÇão

Custodiante":

Significa a voRTx DtSTRtBUtDoRA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRlos LTDA. acima quatificada;

"Assembteia de Titulares de CRl": Significa a assembleia geral de Titutares de CRl, realizada na

forma da Cláusula Quinze deste TeÍmo de Securitização;

"Banco Liquidante": Significa o ITAU UNIBÂNCO S.4., instituição financeira, com

sede na cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na Praça

Atfredo Egydio de Souza Aranha, n' í00, Torre Otavo Setúbat,

CEP 04726-170, inscrito no CNPJ/MF sob o no

60.70í . 1 90/000'l -04, responsável pela tiquidação financeira

dos CRI;

"83": 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento UTVM), instituição

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a

prestaçáo de serviços de depositária de ativos escriturais e

liquidação financeira;

"Botetim de Subscrição": Significa cada botetim de subscriçáo por meio do qual os

Titutares de CRI subscreverão os CRI;

..CCI": Significa í (uma) Cédula de Crédito lmobitiário integral

emitida peta Emissora sob a forma escritural, sem garantia

real imobiliária, nos termos da Escritura de Emissão de CCl,

para representar a totalidade dos Créditos lmobitiários;

"Cedente" Significa a LANGDON E^4PRE=ND|^4ENTOS tMOBtLtÁRtOS

LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Pauto, à Rua Hungria n' 1.400, 2" andar,

conjunto 21, sala 7-X, Jardim Europa, CEP 0í455-000 e

inscrita no CNPJ/MF sob o no 29.702.003/0001-59;
..CNPJ/MF": Significa o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério

da Fazenda;

"Codieo Ciüt": Significa a Lei n'í0.40ó, de í0 de janeiro de 2002, conforme

em vigor;

"Condiçóes Precedentes": São as condições precedentes do pagamento de quatquer

parceta do Vator de Cessão à Devedora está condicionado,

termos do artigo í25 do Código Civit, à imptementação

seguintes condiçôes precedentes, observada ainda

nos

{'
l\"

{
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necessidade de integralização dos CRI nos termos do item

2.1 .2. do Contrato de Cessáo:

(i) apresentaçáo da comprovação de que as Debêntures

são de titularidade da Emissora, mediante apresentaçáo de

cópia do Livro de Registro de Debêntures da Devedora e da

respectiva averbaçáo, que deve constar a Emissora como

debenturista;

(ii) inscrição, na Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo da

Escritura de Emissão de Debêntures, bem como arquivamento

da ata de Reuniáo do Consetho de Administração da Devedora

que aprova a emissão das Debêntures;

(iii) registro da Escritura de Emissáo de Debêntures em

Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de

Sáo Pauto, Estado de São Paulo;

(iv) formatização dos Documentos da Oferta Restrita;

(v) comprovação do atendimento da Razão de Garantia;

(ü) apresentação, pela Devedora, da lista preliminar de SPE

lnvestidas (conforme definidas na Escritura de Emissão de

Debêntures) e respectivos Empreendimentos lmobiliários

(conforme definidos na Escritura de Emissão de Debêntures)

nos quais os recursos das Debêntures serão destinados. A lista

preliminar de SPE lnvestidas aqui mencionada poderá ser

alterada de tempos em tempos;

(üi) registro do Contrato de Cessão no Cartório de Registro de

Titulos e Documentos na Cidade de Sáo Pauto, Estado de Sá

Paulo;
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(üii) cumprimento, por parte da Cedente e da Devedora, de

todas as obrigaçóes firmadas no Contrato de Cessáo, bem

como inocorrência de qualquer Evento de Vencimento

Antecipado;

(ix) conctusão da auditoria jurídica das Fiadoras e dos

respectivos empreendimentos objeto de investimento por

estas, em termos satisfatórios à Emissora e ao Coordenador

Líder; e

(x) recebimento, pela Emissora, de opinião [ega[ acerca dos

Documentos da Operação em termos satisfatórios à Emissora

e ao Coordenador Líder.

"Conta do Patrimônio Separado": Significa a conta corrente no '13.ó1ó-3, agência 7307, mantida

junto ao Banco ltaú Unibanco S.A. de titularidade da

Emissora;

"Contrato de Cessão": Significa o "lnstrumento Particular de Contrato de Cessõo de

Créditos, Transferência de Debêntures e Outras Avenços",

celebrado entre a Cedente, a Emissora, a Devedora, e as

Fiadoras, por meio do qual a Cedente cedeu e transferiu à

Securitizadora a titularidade, os direitos e as obrigações das

Debêntures;

"Contrato de Distribuicão": Significa o "Contrato de Coordenação, Subscrição e

Cotocaçáo Pública, sob o Regime de Melhores Esforços, da

106" Série da í". Emissáo de Certificados de Recebíveis

lmobitiários, de Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Securitizadora S.4.", celebrado entre a Emissora e o

Coordenador Líder, por meio do quat a Emissora contratou o

Coordenador Líder para realizar a distribuição dos CRl, sob

regime de methores esforços de colocaçáo;

"Coordenador Líder" Significa a BRASIL PLURAL S.A. BANCO t ULT\PL/í

instituiÇão financeira com sede na Cidade do Rio de Janeirf,

(
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Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n" 228,9'
andaÍ, CEP 22210-065, inscrito no CNPJ/MF sob o no

45.246.410tOOO1-55;

"Créditos lmobitiários": Os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures, que

compreendem a obrigação de pagamento pela Devedora do

Vator Nominal Unitário, da Remuneração (conforme definidos

na Escritura de Emissão de Debêntures), bem como todos e

quaisquer outros direitos creditórios devidos peta Devedora

por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos

acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penatidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e

demais encargos contratuais e [egais preüstos nos termos da

Escritura de Emissáo de Debêntures;

"CRt": Significa os certificados de recebíveis imobitiários da 106"

Série da 1" Emissão da Emissora, emitidos com lastro nos

Creditos lmobitiários, nos termos dos artigos 6'a 8'da Lei

n" 9.514197;

"CVM" Significa a Comissão de Vatores Mobitiários;

"Data de Emissáo dos CRl": Significa o dia 0í de março de 2018;

"Data da Primeira lnteqratizaÇão

dos CRl":

Significa a data da primeira integralização dos CRI feita por

seus investidores, e que será realizada no dia 19 de novembro

de 2018;

"Data da Sequnda lnteqratizaçáo

@slBI":

Significa a data da segunda integratização dos CRI feita por

seus investidores, e que será realizada no dia 17 de maio de

2019;

"Data da Terceira lntesÍalização

dos CRl":

Significa a data da terceira integralização dos CRI feita por

seus investidores, e que será realizada no dia í9 de novembro

de 20í9;

"Data de Vencimento dos CRl": Significa o dia 17 de novembro de 2022;

"Debêntures": Significam as 200.000 (duzentas mit) Debêntures emitidas

privadamente pela Devedora mediante celebraçáo da

Escritura de Emissão de Debêntures;
/

"Devedora": Significa a EVEN CONSTRUTORÂ E INCORPORADORA S.A.\
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com registro de companhia aberta perante a CVM, sociedade

por açóes com sede na Cidade de São Pauto, Estado de São

Paulo, à Rua Hungria n" 1.400, 2' andar, conjunto 22, JaÍdim

Europa, CEP 0í455-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n'

43.470.988/000í -65;

"Dia Utit": Para o cômputo dos prazos referentes aos eventos da 83 e/ou

de quatquer obrigação pecuniária ou não pecuniária, será

considerado como dia útil qualquer dia que não seja sábado,

domingo ou feriado declarado nacional na Repúbtica

Federativa do Brasit. Para efeitos de prorrogação de prazo,

serão prorrogados para o dia útit subsequente quando os

pagamentos coincidirem com sábado, domingo, feriado

dectarado nacionat ou dias em que, por quatquer motivo, não

houver expediente bancário ou náo funcionar o mercado

financeiro na sede da Emissora, ressatvados os casos em que

o pagamento deva ser reatizado através da 83, onde somente

serão prorrogados se coincidirem com sábado, domingo ou

feriado dectarado nacionat;

"Documentos da Oferta Púbtica

Restrita ":

Significam os seguintes documentos, quando mencionados

conjuntamente: (i) a Escritura de Emissão de Debêntures; (ii)

a Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv)

este Termo de Securitização; (v) o Contrato de Distribuição;

e (ü)os Boletins de Subscrição;

"Emissão": Significa a presente emissão de CRl, a qual constitui a 106"

série da í' emissão de Certificados de Recebiveis lmobitiários

da Emissora;

"Emissora" ou "Securitizadora": Significa a HABITASEC SECURITIZADORÂ S.4., acima

quatificada;

"Escritura de Emissão de CCl": Significa o " lnstrumento Porticular de Emissõo de Cedula de

Crédito lmobiliario Sem Garantia Real lmobiliária sob o

Forma Escritural", cetebrado entre a Emissora e a lnstituição

Custodiante, por meio do qual a CCI foi emitida peta Emissorf

para representar a totatidade dos Créditos lmobitiários; \
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"Escritura de Emissão de

Debêntures":

Significa o lnstrumento Particular de Escrituro do 11a Emissão

de Debêntures, Nõo Conversíveis em Ações, Do Espécíe

Quirografário, em Série Único, Poro Colocação Privada, da

Even Construtora e lncorporodora 5.A.", celebrado entre a

Devedoro, o Cedente e, no quolidode de intervenientes

garantidoras, as Fiadoros;

"Escriturador": Significa a ITAU CORRETORÂ DE VALORES S.4., instituição

financeira com sede na Cidade de São Pauto, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n' 3.500, 3" andar,

parte, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.194.353/0001-64,

responsável pela escrituração dos CRI;

"Evento de Vencimento

AnteciDado":

Significa qualquer um dos eventos que podeÍão gerar o

vencimento antecipado das Debêntures, conforme preüstos

no item 6.í. da Escritura de Emissão de Debêntures e no item

í1.í. deste Termo;

"Eryentas de Liquidação do

Patri nt Separado":

Significa qualquer um dos eventos preüstos no item 12.1.

abaixo, os quais ensejarão a assunção imediata da

administração do Patrimônio Separado peto Agente

Fiduciário, se apticávet;

"Fiadoras" ou "Sociedades": A SPE í, SPE 2, SPE 3 e SPA 4, abaixo quatificadas, quando

referidas em conjunto;

"Fianca": Garantia fidejussória prestada petas Fiadoras, como

principais pagadoras e so[idariamente responsáveis, de forma

irrevogável e irretratável, pelo pagamento pontual, quando

deüdo, nos termos do artigo 275 e seguintes da Lei n'

í0.40ó, de í0 de janeiro de 2002, conforme atterada e em

ügor, de todas as Obrigações Garantidas, conforme disposto

na Escritura de Emissão de Debêntures;

"Garantias": Significa as garantias constituídas para assegurar o

cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, que sáo as

seguintes: (i) a Fiança; e (ii) a eventuat alienaçáo fiduciária,

de quotas e cessão fiduciária de dividendos o, " eu"nt,.u,/

fiança por novos fiadores, caso venha a ser necessária {
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reatização do Reforço de Garantia, nos termos do item 4.5.

deste Termo;
,.IGP.M/FGV": Significa o indice Geral de Preços - Mercado, apurado e

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

"lnstrução CVM n" 358/02": Significa a lnstruçáo da CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002,

conforme alterada;

"lnstruçáo CYM n' 476109": Significa a lnstrução da CVM n" 476/09, de í6 de janeiro de

2009, conforme atterada;

" lnstruÇão CVM n" 539/ 13 ": Significa a lnstrução da CVM no 539, de í3 de novembro de

20í 3, conforme atterada;

"lnstrução CVM n" 583 / í 6": Significa a lnstrução da CVM n' 583, de 21 de dezembro de

20í 6, conforme atterada;

"lnvestidores Profissionais",

"lnvestidores" ou "lnvestidor":

Significam os investidores que atendam às caracteristicas de

investidor profissional, assim definidos nos termos da

lnstruçáo CVM n" 539/ í 3;

..IPCA/IBGE": Significa o Índice Nacional de Preços ao Consumi<lor Ampto,

pubticado peto lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Juros Remuneratórios": Significa os juros remuneÍatórios incidentes sobre o Valor

Nominal Unitário, coníorme previstos no item 5.2. abaixo;

"Lei das Sociedades por AÇôes": Significa a Lei n' 6.404, de í5 de dezembro de 1976,

conforme em ügor;

"Lei n' 10.931/11": Significa a Lei n' 10.93í, de 2 de agosto de 20M, conforme

alterada;

"Lei n" 9.514197": Significa a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conforme alterada;

"Obrieaçôês Garantidas": Significam (i) todas as obrigaçóes assumidas pela Devedora

por ocasião da Emissão de Emissáo de Debêntures, inctuindo,

mas não se limitando, ao adimptemento das obrigações

pecuniárias, principais ou acessórias, conforme previsto na

Escritura de Emissão dê Debêntures, tais como os montantes

deüdos a título de valor nominat unitário, juros,

remuneratórios, prêmios ou encargos de qualquer natureru(

(ii) cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias (o que'
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inctui a obrigaçáo de pagamento de Despesas da Operação

(conforme definidas no Contrato de Cessão) e nâo

pecuniárias, assumidas pela Devedora no âmbito do Contrato

de Cessão; e, ainda, (iii) o ressarcimento de toda e qualquer

importância desembolsada por conta da constituição, do

aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas

decorrentes das Fianças e eventuais outras garantias que

venham a ser prestadas, incluindo honorários advocatícios

razoavetmente incorridos, custas e despesas judiciais,

despesas condominiais e eventuais tributos e comissóes;

"0ferta Púbtica Restrita": Significa a distribuiçáo pública dos CRl, que será realizada

com esforços restritos de cotocação, em regime de melhores

esforços de cotocaçáo, nos termos da lnstrução CVM n'

476t09;

"Paqamento Antecipado": Significa a amortização antecipada dos CRI;

"Partes ": Significam as partes deste Termo de Securitização, quais

sejam, a Emissora e o Agente Fiduciário;

"Patrimônio Separado": Significa o patrimônio constituido, após a instituição do

Regime Fiduciário, composto petos Créditos lmobitiários

representados integralmente peta CCl, pelas Garantias e pela

Conta do Patrimônio Separado, o qual não se conÍunde com o

patrimônio comum da Emissora e se destina exctusivamente à

tiquidação dos CRI a que estão afetados, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e

obrigaçóes fiscais;

"Razão de Garantia": Até o adimptemento integral das Obrigações Garantidas, fica

estabelecido que o ftuxo dos recebíveis de titularidade das

Fiadoras e/ou de outras sociedades que vierem a substituir

e/ou comptementar referidas Fiadoras, descontado por uma

taxa real de í2% a.a. (doze por cento ao ano) e diüdido por

1,5, somado ao caixa, deverá representar, no minimo, 100%,

(cem por cento) do valor das Obrigações Garantidas, n{
termos da Escritura de Emissão de Debêntures, conforme\
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fórmuta descrita no item 4.5.í. deste Termo;

"ReforÇo de Garantia": Caso venha a ser constatado o inadimptemento da Razão de

Garantia, o Agente Fiduciário notificará a Devedora que

poderá, a seu exclusivo criterio: (a) realizar aporte de capital

nas Fiadoras, de forma tal a recompor a Razáo da Garantia;

(b) amortizar extraordinariamente as Debêntures, o que irá

resuttar no Pagamento Antecipado dos CRI; ou (c) prestar

novas garantias, de forma a reestabetecer a Razão de

Garantia, sendo certo que tais novas garantias podem ser

prestadas através da (i) atienação fiduciária de quotas

(inctuindo direitos creditórios) das Fiadoras; (ii) atienação

fiduciária de quotas de outras sociedades; ou (iii) fiança a seÍ

pÍestada por Novas Sociedades, sendo que, em qualquer

hipótese dentre as novas garantias prestadas peta Devedora,

ficará a critério dos investidores dos CRI a sua aceitação;

"Reqime Fiduciário": Significa, na forma do artigo 9o da Lei n" 9.514197, o regime

fiduciário instituído sobre os Créditos lmobitiários,

representados peta CCl, suas Garantias e sobre a Conta do

Patrimônio Separado, segregando-os do patrimônio comum da

Emissora, até o pagamento integral dos CRl, para constituição

do Patrimônio Separado;

..RCA": Reuniào do Conselho de Administração da Devedora realizada

em 28 de fevereiro de 2018, nos termos do artigo 59,

parágrafo 1", da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme atterada, que aprovou a emissáo de Debêntures;
..SPE í ": Significa a I{OFARREJ 1215 EIúPREENDIMENTOS

IMOHLIÁRIOS LTDA., sociedade empresária [imitada, inscrita

no CNPJ/MF sob o n' 13.597.878/000í-06, com sede na Rua

Hungria, 1400, 7" andar, conjunto 2'1, Sata 05 P, Jardim

Europa, CEP 0í455-000, na Cidade de São Pauto, Estado de

São Paulo;
..SPE 2'': Significa a CARRICERO EMPREENDIMENToS lMoBlLlÁRIOS(

LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF
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sob o no 18.167.2071000í-í0, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1400,2o andar,

conjunto 21 , sala 24 V, Jardim Europa, CEP 0í 455-000;
..SPE 3": Significa a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF

sob o no 18.525.713 /000í -34, com sede na Cidade de São

Pauto, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, í400, 2'andar,

conjunto 2'l , sala í 0 W, Jardim Europa, CEP 01455-000;
,,SPE 4'': Significa a TAPEREBA EI PREENDIIENTOS IMOBILIARIOS

LTDA., sociedade empresária [imitada, sociedade empresária

[imitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.522.330/0001-02,

com sede na Cidade de Sáo Pauto, Estado de São Paulo, na

Rua Hungria, 1400,2" andar, conjunto 21, Sata 07 W, Jardim

Europa, CEP 01455-000;

"Taxa Dl": Taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl cle

um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

catcutada e divulgada peta 83, no informativo diário

disponivel em sua página na internet (www.cetip.com. br);

"Termo" ou "Termo de

Securitização":

Significa o presente "Termo de Securitizaçõo de Créditos

lmobiliórios da 1060 Série da 10 Emissõo de Certilicodos de

Recebiveis lmobiliórios da Hobi tasec Securitizodoru S. A." ;

"Titulares de CRl": Significam os detentorês de CRl, a quatquer tempo;

"Valor de Cessão": Significa o valor de RS 200.000.000,00 (duzentos milhoes de

reais) na Data de Emissáo dos CRl, a ser pago pela

Securitizadora à Devedora, em uma ou mais parcetas,

conforme as Condiçóes Precedentes sejam cumpridas e

também conforme os CRI venham a ser integra[izados, para

aquisição da totatidade dos Créditos lmobitiários, o qual será

utilizado para fins de integralização das Debêntures;

"Valor Nomina nitário dos CRl":t Significa o valor nominal unitário dos CRl, de RS 1.000,00 (mit,

reais) na Data de Emissão dos CRl.

t
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cúusuLA SEGUNDA - DA vtNcuLÀçÃo Dos cRÉD[os illoHlÁruos

2.1. Vincutação: A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratávet, a
vinculação da totatidade dos Créditos lmobitiários, representados pela CCl, aos CRI de sua 1" emissão

da'106" série, conforme as características descritas na Ctáusuta Terceira abaixo.

CúUSULA TERCEIRA - DAs cARAcTERísTIcAs Dos cRÉD[os IA4oHLÉRIos

3.1 . Valor Nominal: Os Créditos lmobiliários representados integralmente peta CCI vinculados à

presente Emissáo têm, na Data de Emissão dos CRl, o valor nominal de RS 200.000.000,00 (duzentos

mithões de reais).

3.2. CCI: A CCI representativa dos Créditos lmobitiários foi emitida sob a forma escritural,

conforme Escritura de Emissáo de CCl, que se encontra custodiada na lnstituiçáo Custodiante. A CCI

será deüdamente registrada na 83 nos termos do Contrato de Cessão, na forma prevista nos

parágrafos 3'e 4" do artigo 'Í8 da Lei no 10.931111.

3.3. Cessão dos Créditos lmobiliários: 0s Creditos lmobitiários foram transferidos pela Cedente à

Emissora, nos termos do Contrato de Cessáo.

3.4. Valor de Cessão: A Emissora pagará à Devedora, pela aquisiçáo dos Créditos lmobiliários, o

Valor de Cessão, conforme disposto no Contrato de Cessão.

3.4.1.Tendo em vista que, nesta data, as Debêntures não foram ainda integralizadas peta

Cedente, o Valor de Cessão será pago pela Emissora diretamente em favor da Devedora,

observados os termos do Contrato de Cessão, sendo esse pagamento considerado como

integralizaçáo das Debêntures.

3.5.2. Em razâo do Valor de Cessão a ser pago peta Emissora à Devedora ser considerado como

integratizaçáo das Debêntures, o pagamento será acrescido da Remuneração das Debêntures

(conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures) desde a data de integratização atlz

o efetivo pagamento de cada parceta do Valor de Cessão. 
1

J
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4.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo tastro constitui-se petos

Créditos lmobitiários representados integralmente peta CCl, possuem as seguintes características:

(i) Emissão: í ".

(ii) Série: í06".

(iii) Quantidade de CRI: 200.000 (duzentos mit) CRl.

(iv) Forma: 0s CRI serão emitidos de forma nominativa e escriturat e sua titularidade será

comprovada por extrato emitido pela 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83.

Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titutaridade dos CRI o extrato em nome dos

Titulares de CRI emitido peto Escriturador, com base nas informaçóes prestadas peta 83, quando os

CRI estiverem eletronicamente custodiados na 83.

(v) Valor Totat dos CRI: RS 200.000.000,00 (duzentos mithóes de reais), na Data de Emissáo dos

cRt.

(vi) Valor Nominal Unitário dos CRI: RS 1.000,00 (mit reais), na Data de Emissão dos CRl.

(üi) Atualização Monetária dos CRI: 0s CRI não seráo objeto de atualização monetária.

(viii) Juros Remuneratórios dos CRI: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros

remuneratórios, a contar da primeira Data da Primeira lntegratizaçáo dos CRl, correspondentes a

100% (cem por cento) da variaçáo acumutada da Taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa equivalente a

3,00% (três por cento), calculado conforme fórmuta constante do item 5.2. abaixo.

(ix) Periodicidade de Pagamento de Juros Remuneratórios dos CRI: Conforme preüsto neste

Termo de Securitização.

(x) Periodicidade de Amortização de Principat dos CRI: Os CRI serão amortizados em 36 (trinta e

seis) parcetas mensais e sucessivas, sendo que a primeira amortizaÇáo será realizada em í7 de

dezembro de 2019 e a ú[tima em 17 de novembro de 2072.

(xi) Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobitiários

representados integratmente pela CCl, sobre as Garantias e sobre a Conta do Patrimônio Separado,

nos termos deste Termo de Securitização.

(xii) Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Sistema de Registro, Custódia Etetrônica e

Liquidação Financeira: 83.

(xiii) Loca[ de Emissão dos CRI: São Pauto - 5P.

(xiv) Data de Emissão dos CRI: 0í de março de 20í8.

(xv) Data de Vencimento dos CRI: 17 de novembro de 2022.

(xvi) Prazo: O prazo tota[ de í722 (mit setecentos e vinte e dois) dias corridos.

(
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(xüi) Garantias dos Créditos lmobitiários: a Fiança prestada petos Fiadores, sem prejuizo de outras

garantias que venham a ser aprovadas petos titutares dos CRI em caso de Reforço de Garantia ou

substituição de Garantias.

(xviii) Garantia ftutuante e Coobrigação da Emissora: Não.

(xix) Riscos: Conforme Anexo lV deste Termo de Securitizaçáo

4.2. Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integratização dos CRI serão

utitizados exctusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor de Cessão, conforme o disposto

no Contrato de Cessão.

4.3. Paqamentos: Os pagamentos dos Créditos lmobitiários seráo depositados diretamente na

Conta do Patrimônio Separado.

4.4. Ctassificacão de Risco: Os CRI desta Emissáo não serão objeto de classificação de risco por

empresa de rating.

4.5. Garantias: Os CRI não contam com garantias. No entanto, foi prestada a Fiança, na Escritura

de Emissão de Debêntures, em garantia das Obrigaçóes Garantidas.

4.5.1. Para apuração da Razão de Garantia, utitizar.se-á a fórmula abaixo:

. LV alor de cada uma d.as Sociedades
Kazao de Larantla

Saldo Deued.or do CRI

Onde:

Vator de cada uma das Fiadoras e/ou das Novas Sociedades = Somatório do vator de cada Fiadora

e/ou das Outras Sociedades, conforme cá[culo abaixo:

L
,'ni=1

FCi
n

(7,72)n

I

Onde:

Valor de coda rma das Sociedades --
1,5

+ Caixa

't5
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FCi = Ftuxo de Caixa projetado para a iésima parceta, considerando a soma de todas as

entradas e saídas naquele período;.

Caixa = Total de recursos em disponibilidade; e

Saldo Devedor do CRI = Saldo devedor dos CRI da í06" Série da 1" Emissáo da Habitasec

Securitizadora S.A. na data de cátculo.

4.5.2. A Razáo de Garantia será calculada peta Emissora, nas mesmas Datas de Verificação

dos indices financeiros referidos na alínea xüii, do item 11.1. deste Termo de Securitização,

com base nas inÍormaçóes previstas no item 7.1 . da Escritura de Emissão de Debêntures.

4.5.3. Caso venha a ser constatado o inadimplemento da Razáo de Garantia, a Securitizadora

notificará a Devedora que poderá, a seu exclusivo critério: (a) reatizar aporte de capital nas

Fiadoras, de forma tal a recompor a Razão da Garantia; (b) amortizar extraordinariamente

as Debêntures; ou (c) prestar novas garantias, de forma a reestabetecer a Razão de

Garantia, sendo certo que tais novas garantias podem ser prestadas através da (i) alienação

fiduciária de quotas (inctuindo direitos creditórios) das Fiadoras; (ii) atienação fiduciária de

quotas de outras sociedades; ou (iii) fiança a ser prestada por novas sociedades.

4.5.4. O Reforço de Garantia deverá ser implementado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data de recebimento, pela Devedora, de notificação efetuada peta Emissora

nesse sentido, sendo certo que o Reforço de Garantia, conforme o caso, deverá ser realizado

por meio de cessão ou alienação fiduciária em garantia de outros direitos ou bens,

respectivamente, de titularidade da Devedora (ou de terceiros apontados por esta),

observados os seguintes critérios de etegibitidade a serem observados pela Emissora: (a) o

empreendimento tenha sede na Cidade de 5áo Paulo e Porto Alegre; (b) o empreendimento

imobitiário já tenha financiamento bancário contratado; (c) o empreendimento já tenha

atingido de 30% (trinta por cento) de comerciatizaçáo de suas unidades; (d) o vator presente /'
tíquido do ftuxo de recebíveis desse empreendimento imobitiário (descontado a taxa real de

12% a.a.l seja de no minimo RS IO.OOO.OO0,OO (dez mithôes de reais); e (e) seja Íei{
auditoria jurídica no empreendimento imobiliário, por qualquer um dos seguintes escritóri{s

de advocacia: (í ) PMKA Advogados; (2) Amaral e Nicolau Advogados; ou (3) Bicalho e Mottica

J
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Advogados, de forma a atestar, entre outros: (e.1 . ) a inexistência de pendências que possam

impedir a inclusão do empreendimento em garantia; (e.2.) o regular registro do

empreendimento no cartório de registro de imóveis; e (e.3.) a ausência de diüdas que

possam afetar o vator presente líquido mínimo de que trata o subitem "d" acima.

4.5.5. Liberação Parciat: Caso venha a ser constatado que a Razão de Garantia está superior

a '100% (cem por cento) do vator das Obrigaçôes Garantidas, fica autorizada a exoneração da

Fiança prestada por quaisquer das Fiadoras e/ou de atguma garantia real que tenha sido

prestada na hipótese de Reforço de Garantia, a critério a ser determinado a exclusivo

critério da Devedora, sempre, desde que: (a) a tiberação seja total de uma das Fiadoras

e/ou total ou parcial de imóvel ou quotas/ açóes de sociedades (conforme aplicávet); e/ou
(b) a tiberação parcial não venha a descumprir com a Razão de Garantia.

4.6. Ordem de Paeamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade em retação

aos pagamentos das amortizaçóes programadas previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, de

forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item

anterior:

(i) despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a data da amortizaçáo mensat

programada; e

(ii) Juros Remuneratórios acumulados dos CRl.

CLAUSU|á QUTNTA - REMUNERÁçÃO DOS CRt

5. í . Atualizacão Monetária: 0 Valor Nominal Unitário não será objeto de atualizaçáo monetária.

5.2. Juros Remuneratórios: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemptará juros

Íemuneratórios, a contar da primeira Data da Primeira lntegÍatização dos CRl, correspondentes a

í00% (cem por cento) da variação acumutada da Taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa equivatente a

3,00% a.a. (três por cento ao ano). Os Juros Remuneratórios serão calcutados de forma exponencial y(
cumutativo pÍo rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Vator Nominat Unitári(
não amortizado dos CRI desde a primeira Data da Primeira lntegratizaçáo dos CRl, até a data do seu

efetivo pagamento, de acordo com a fórmuta definida no item 5.2. í abaixo.

(
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5.2.1 O cálcuto dos Juros Remuneratórios obedecerá à seguinte fórmuta:

J = [Gator Dl x Fator d"e Spread) - 7] xVNB

Onde:

J = Valor dos juros acrescido de "Spread" acumutado no período, calcutado com 8 (oito)

casas decimais sem arredondamento;

Fator Dl = Produtório equivatente a í00% (cem por cento) das Taxas Dl entre a Data da

Primeira lntegralização do CRl, incorporaçáo ou última Data de Pagamento do CRl, se

houver, inctusive, e a data de atuatização, cátculo ou Data de Pagamento do CRl, exctusive,

catculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, catculado peta fórmula:

n

Fator Dt = fl{r + roru)
k-1-

Onde:

n = Número de taxas Dl over utitizadas

k = Número de ordem da taxa Dl over variando de 1 até n

TDlu = 13*. Dl over de ordem k, expressa ao dia, catcutada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurada conforme fórmuta:

1

TDIk - (r*&* ')- -1

L
Onde:

Dlk = Taxa Dl over divutgada peta 83, utitizada considerando idêntico número de casas

decimais divutgada peta 83.

I
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Fator de Spread = corresponde ao spread (Sobretaxa) de juros fixos catcutado com 9 (nove)

casas decimais, sem arredondamento, conforme íórmula abaixo:

tSnread \
Fator de Spread. = (.-r* * ,J

dut
,ír.

Onde:

Spread = 3,0000 (três)

dut = Número de dias úteis entre a Data da Primeira lntegratizaçáo do CRI ou úttima Data de

Pagamento do CRl, inclusive, e a data de cálculo ou próxima Data de Pagamento do CRl,

exctusive.

VNB = Vator Nominal Unitário de emissão ou da úttima data de amortização ou incorporação

de juros, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

Observaçóes:

A taxa Dl over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada

pela 83;

O fator resuttante da expressáo (7 + TDIà é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais

sem arredondamento;

||l. efetua-se o pÍodutório dos fatores diários (1 + TDIà, sendo que a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resuttado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo

fator diário, e assim por diante até o último considerado;

uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resuttante do produtório Fa

Dl com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

o fator resultante da expressão (Fator DI x Fotor Spread) deve ser considerado com 9 (nove)

It

J19
DOCS - 907460v6

(



casas decimais, com arredondamento; e

para a apticaçáo de "Dlk" será sempre considerado a Taxa Dl divutgada no 5' (Quinto) Dia Útit

imediatamente anterior à data de cálculo (exempto: para cálculo dos Juros Remuneratórios

no dia í 5, a Taxa Dl considerada será a publicada no dia 10 pela 83, pressupondo-se que tanto

os dias í0, 11 ,12, 13 e í4são Dias Úteis);

5.2.3 Para fins de cátculo da Remuneração, define-se "Período de Capitatização" como o

intervalo de tempo que se inicia: (i) na primeira Data da Primeira lntegralização dos CRI

(inctusive), no caso do primeiro Período de Capitatização, ou (ii) na úttima Data de

Pagamento dos Juros Remuneratórios (inctusive), no caso dos demais Períodos de

Capitatizaçáo, e termina na Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (exclusive). Cada

Período de Capitalização sucede o anterior sem sotuçáo de continuidade, até a Data de

Vencimento.

5.2.3.1 No caso de indisponibitidade temporária da Taxa Dl, será utilizada, em

sua substituição, a mesma taxa diária produzida peta úttima Taxa Dl divutgada até a

data do cátcuto, não sendo deüdas quaisquer compensações financeiras da Emissora

quando da divutgaçáo posterior da Taxa Dl respectiva.

5.2.3.2 Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa Dl por prazo superior

a 10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para apuração e/ou divutgação

("Período de Ausência da Taxa Dl") ou, ainda, na hipótese de extinção ou

inapticabi lidade por disposição [ega[ ou determinaçáo judiciat da Taxa Dl, os

titulares dos CRI definirão, de comum acordo com a Emissora e com a Devedora,

mediante reatizaçáo de assembleia geral de titulares dos CRl, a ser convocada pela

Debenturista, nos termos do Termo de Securitização, observada a regutamentação

aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, a qual deverá reftetir parâmetros

utitizados em operações simitares existentes à época ("Taxa Substitutiva"). Até a

detiberaçáo desse parâmetro será utitizada, para o cálcuto do valor de quaisquery'

obrigaçoes pecuniárias preüstas na Escritura de Emissão de Debêntures, a mesríf

taxa diária produzida peta úttima Taxa Dl divutgada.

5.2.3.3 Caso a Taxa Dl venha a ser divulgada antes da reatização da assembteia

(
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geral de titulares dos CRl, a referida assembleia gerat não será mais realizada, e a

Taxa Dl, a partir de sua divutgaçáo, vottará a ser utitizada para o cátcuto dos juros

remuneratórios dos CRI desde o dia de sua indisponibitidade.

5.2.3.4 Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e a

Devedora, a Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, optará, a

seu exc[usivo critério, por uma das alternativas a seguir estabetecidas, obrigando-se

a Devedora a comunicar por escrito à Emissora, no prazo de 2 (dois) dias contados a

partir da data da realizaçáo da respectiva assembleia geral de titutares dos CRl,

qual a alternativa escolhida:

(i) a Devedora deverá resgatar antecipadamente e, consequentemente,

cancelar antecipadamente a totalidade das Debêntures, sem mutta ou prêmio de

quatquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão da Devedora,

pelo seu Valor Nominal Unitário não amortizado nos termos da Escritura de Emissão

de Debêntures, acrescido da Remuneração (conforme definida na Escritura de

Emissão de Debêntures) deüda ate a data do efetivo resgate e consequente

cancelamento, calcutada pro rota temporis, a partir da primeira Data da Primeira

lntegralização dos CRI ou da úttima Data de Pagamento da Remuneração, conforme

o caso. Nesta alternativa, para cátculo da Remuneração apticável às Debêntures a

serem resgatadas e, consequentemente, cancetadas, para cada dia do Período de

Ausência da Taxa Dl será utitizada a mesma taxa diária produzida pela úttima Taxa

Dl divulgada; ou

(ii) o prazo de amortização das Debêntures e a periodicidade do pagamento

da Remuneração continuaÍão sendo aquetes estabelecidos abaixo, observado que,

até a amortização integral das Debêntures será utilizada a mesma taxa diária

produzida peta úttima Taxa Dl divutgada.

5.3. Paeamento da Amortizacáo do Valor Nominal Unitário: Os CRI serão amortizados em 3l/
(trinta e seis) parcetas mensais e sucessivas, sendo que a primeira amortização será realizada em í?

de dezembro de 201 9 e a última em í 7 de novembro de 2022, conforme a seguinte fórmuta:
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AMi--vNB " (#)

Onde:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, catcutado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNB = Conforme definido acima;

Tai = i-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais. Conforme definido na

curva de amortização no Anexo ll

5.4. Multa e Juros Moratórios: Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia deüda aos

Titulares de CRl, aplicar-se-á os mesmos encargos moratórios preüstos na Escritura de Emissão de

Debêntures, contado do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do respectivo vencimento.

5.5. Local de Paqamentos: Os pagamentos dos CRI referentes aos valores a que fazem jus os

Titulares de CRI serão efetuados pela Emissora utitizando-se os procedimentos adotados peta 83,

observado a Ctáusuta Sétima abaixo. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam

custodiados na 83 nas Datas de Pagamento dos CRl, os pagamentos seráo realizados por meio do

Escriturador. Nesta hipótese, a partir da referida data de pagamento, não haverá quatquer tipo de

atuatização ou juros sobre o valor a ser recebido pelo respectivo Titutar de CRl.

5.6. Atraso no Recebimento dos Paeamentos: O não comparecimento do Titular de CRI para

receber o valor correspondente a quatquer das obrigaçoes pecuniárias deüdas pela Emissora, nas

datas preüstas neste Termo de Securitizaçáo ou em comunicado pubticado peta Emissora nos termos

da Cláusula Dezessete abaixo, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo retativo ao

atraso no recebimento, sendo-the, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do {
respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente. /

l
5.7. Prorroqaçãodos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pecuniária retativa aos CRI (inclusive, referentes ao pagamento de qualquer

obrigação pecuniária da Emissora no âmbito deste Termo de Securitização), sem que haja quatquer
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acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útit imediatamente subsequente, caso a

respectiva data de pagamento não seja Dia Útit.

5.8. Paqamento Antecipado: os CRI poderão ser amortizados antecipadamente, de forma parcial

ou total, a partir do dia í6 de dezembro de 2019, desde que a Devedora comunique a Securitizadora

com prazo de 15 (quinze) dias corridos de antecedência da data da realização da amortização

antecipada e a Securitizadora, por sua vez, (a) comunique aos Titutares de CRI com prazo de í0 (dez)

dias corridos de antecedência da data da realização da amortização antecipada; (b) pague o Vator

nominal Unitário dos CRl, acrescido da Remuneração deüda até a data da efetiva amortização

antecipada ("Vator para Amortizacão Antecioada"), acrescido de um prêmio de 1,50% (um inteiro e

cinquenta centésimos por cento) incidente sobre o Valor para Amortizaçáo Antecipada.

cúusul-A sÉThA - DA FoR^4A DE DtsrRtBulçÃo Dos cRt

7.1 . Reqistro: Os CRI seráo para distribuição primária e negociaçáo secundária na 83, sendo a

distribuição primária reatizada com a intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do

sistema de distribuição de vatores mobitiários, nos termos do artigo 2o da lnstruçáo CYMn'476109.

7.2. Oferta Púbtica Restrita: Os CRI serão objeto da Oferta Púbtica Restrita, em conformidade

com a lnstrução CVM n' 476109, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição

na CVM, nos termos do artigo 6' da lnstrução CVM n' 476109.

7.2.1. A Oferta Púbtica Restrita é destinada apenas a lnvestidores Profissionais.

7.2.2. O início da distribuição pública será informado pelo Coordenador Líder à CVM, no

prazo de 05 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos

termos do Contrato de Distribuição e do artigo 7-A da lnstruçáo CVM n" 476109.

7.2.3. Em atendimento ao que dispôe a lnstrução CYMn'476109, os CRI da Oferta Púbtica

Restrita serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e

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

/
7.2.4. Os CRI serão subscritos e integralizados à üsta petos lnvestidores Profissionais,[ nos

termos da Cláusula Oitava, abaixo, devendo os lnvestidores, por ocasião da subscrição,
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fornecer, por escrito, declaração a ser prevista no Botetim de Subscrição e a ser prevista na

dectaração de investidor profissionat dos Titutares de CRl, atestando que estão cientes de

que, dentre outras questões: (i) a Oferta Púbtica Restrita não foi registrada na CVM; e (ii) os

CRI ofertados estáo sujeitos às restriçóes de negociação previstas na lnstruçáo CVM n'

476t09.

7.3. Encerramento: A Oferta Pública Restrita será encerrada quando da subscriçáo e

integralização da totalidade dos CRI petos lnvestidores, ou a exctusivo critério da Emissora em

conjunto com o Coordenador Líder, o que ocorrer primeiro.

7.3.1. Em conformidade com o artigo 8'da lnstrução CYM n' 4761O9, o encerramento da

Oferta Púbtica Restrita será informado pelo Coordenador Lider à CVM, no prazo de até 5

(cinco) dias contados do seu encerramento, devendo referida comunicaçáo ser encaminhada

por intermédio da página da CVM na rede mundiat de computadores e conter as informaçoes

indicadas no anexo I da lnstrução CYMn'476109.

7.3.2. Caso a Oferta Púbtica Restrita não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data

de seu início, o Coordenador Líder realizará a comunicação à CVrú com os dados disponíveis

à epoca, complementando-os semestralmente até o seu encerramento.

7.4. Lock Uo: Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Púbtica Restrita,

somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de vatores mobiliários depois de

decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição peto lnvestidor.

7.4.1. Observadas as restriçoes de negociação acima, os CRI da presente Emissão somente

poderão ser negociados entÍe lnvestidores Profissionais, a menos gue a Emissora obtenha o

registro de oferta púbtica perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n' 6.385,

de 7 de dezembÍo 1976, conforme atterada, e da lnstrução CVM n" 400, de 29 de dezembro

de 2003, conforme em ügor, e apresente prospecto da referida oferta à CVM, nos termos da

regutamentaçáo apticávet.

/
7.5. Mercado Secundário: Observado o item 7.3. acima, os CRI poderão ser negociados nLs

mercados de batcão organizado, devendo a Emissora cumprir com o disposto no artigo í7 da

lnstrução CY M n" 47 6 I 09.
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7.6. DeclaraÇóes: As declara çóes a serem emitidas peto Coordenador Líder, peta Securitizadora,

pelo Agente Fiduciário e peta lnstituição Custodiante, encontram-se anexas ao presente Termo como

Anexos V, Vl, Vll e Vlll, respectivamente.

cúusuLA orrAvA - DA suBscRrçÂo E TNTEGRALTZAçÃo Dos cRt

8.1. Subscriçáo e lnteqralizaÇão: Os CRI serão subscritos e integratizados na forma do item 8. 1 . í

abaixo, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio no momento da sua subscrição e integralização.

8.1.1. Os CRI serão subscritos após a verificaçáo das seguintes condiçóes suspensivas: (a) o

arquivamento, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da Escritura de Emissáo de

Debêntures e da RCA e (b) o registro do CRI na 83.

8.í.2. A integratização dos CRI será realizada em 3 (três) datas distintas: (i) na Primeira

Data de lntegralização, que será realizada no dia 19 de novembro de 20í8, serão

integratizados 66.666 (sessenta e seis miI e seiscentos e sessenta e seis) CRI; (ii) na Segunda

Data de lntegralização, que será realizada no dia í7 de maio de 20í9, serão integralizados

66.ó66 (sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis) CRI; e (iii) na Terceira Data de

lntegratização, que será realizada no dia í9 de novembro de 2019, serão integralizados

66.667 (sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e sete) CRl.

8.1.3. Os CRI serão integralizados à üsta em moeda corrente nacional, por meio do sistema

de tiquidação financeira da 83, sendo admitido, a critério da Emissora, ágio ou deságio no

momento da integralização.

8.í.4. Os CRI que venham a ser integralizados na Primeira Data de lntegralizaçáo, serão

integralizados peto Vator Nominat Unitário sem quatquer atualizaçáo. Os CRI que venham a

ser integralizados nas Segunda e Terceira Datas de lntegralização, serão integralizados peto

seu Vator Nominat Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desden

a Primeira Data de lntegratização ate a data da efetiva integratizaçáo. (

8.1.5. A integratização da totalidade dos CRI será realizada via 83.
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cúusulA NoNA - DA tNsTrTUtçÃo Do REGTME FIDUqÁRto

9.í. Reeime Fiduciário: Na forma do artigo 9'da Lei n'9.514197, a Emissora institui o Regime

Fiduciário sobre os Créditos lmobitiários, representados integÍalmente peta CCl, ünculados ao

presente Termo de Securitizaçáo, sobre as Garantias e sobre a Conta do Patrimônio Separado.

9.1 .1. O Regime Fiduciário instituído pela Emissora será registrado na lnstituiçáo

Custodiante, conforme preüsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei n' í0.93í111 e nos

termos da declaração constante do Anexo Vlll deste Termo de Securitização.

9.2. Patrimônio Separado: Os Créditos lmobitiários , a CCl, as Garantias e a Conta do Patrimônio

Separado sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído sáo destacados do patrimônio da Emissora e

passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das

demais obrigaçóes relativas ao Regime Fiduciário, nos teÍmos do artigo 1í da Lei n" 9.514197, até o

pagamento integraI dos CRl.

9.3. Acão ou Execucão dos Créditos lmobitiários: Na forma do artigo í1 da Lei n" 9.514197, os

Créditos lmobitiários, as Garantias e a Conta do Patrimônio Separado estáo isentos de quatquer açáo

ou execuÇão pelos credores da Emissora, não se prestando à constituiçáo de garantias ou à execuçáo

por quaisquer dos credores da Emissora, por mais priütegiados que sejam, e só responderão petas

obrigaçóes inerentes aos CRl.

9.4. Vincutacão dos Créditos lmobitiários ao Reqime Fiduciário : A CCI e as Garantias, objeto do

Regime Fiduciário, responderão apenas petas obrigaçoes inerentes aos CRI e peto pagamento das

despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme

preüsto neste Termo de Securitização, estando imunes a quatquer açáo ou execuçáo de outros

credores da Emissora que não sejam os Titulares de CRl, não sendo passiveis de constituição de

outras garantias ou excussão, por mais priütegiadas que sejam, exceto conforme preüsto neste

Termo de Securitizaçáo.

cúusuLA DEz - DA ADMTNTSTRAçÃo Do pATRHôNto sEpARADo

í0.1. Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará o Patrimônio Separado

instituído para os fins desta Emissão, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua
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regutaridade, bem como mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e

elaborando e publicando as respectivas demonstraçóes financeiras, em conformidade com o artigo 12

da Lei n" 9.514/97.

10.2. EeSponsabitiz!çáo por Preiuízos: A Emissora somente responderá petos prejuízos que causar

por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência,

imperícia ou administraçáo temerária ou, ainda, por desüo de finatidade do Patrimônio Separado.

10.2.1 . A Emissora declara que:

(i) a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada peta lnstituição

Custodiante, cabendo à lnstituição Custodiante a guarda e conservação de í (uma) üa
original da Escritura de Emissão de CCI e í (uma) cópia simptes (PDF) da Escritura de

Emissão de Debêntures, assim como caberá ao Agente Fiduciário a guarda e conservação de

cópias simptes (PDFs) dos Documentos da Oferta Pública Restrita;

(ii) a cust&ia de uma üa da Escritura de Emissão de Debêntures e uma üa de cada

Documento da Oferta Pública Restrita será realizada peta Emissora; e

(iii) a administração e a cobrança dos Créditos lmobiliários representados integratmente

peta CCI sáo atividades que seráo realizadas peta Emissora, nos termos do Contrato de

Cessão.

í 0.3. Comoetência da Emissora: Com re lacáo à administraçáo dos Créditos lmobiliários

a:representados integralmente peta CCl, compete à Emissor

(i) controtar a evolução da díüda de responsabitidade da Devedora, observadas as condiçôes

estabelecidas na Escritura de Emissáo de Debêntures e na Escritura de Emissáo de CCI; e

(ii) ditigenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e judiciais que se

tornarem necessárias à cobrança da CCI inadimptida e/ou dos Créditos lmobitiários inadimptidos qqe

a representam integralmente. {
\

patrimônio da Emissora responderá

/

10.4. lnsuficiência do Patrimônio Separado: A totalidade do
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por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposiçáo

legal ou regutamentar, por negtigência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da

finatidade do referido Patrimônio Separado.

í0.4.í. Na hipótese de existência de rendimentos dos recursos depositados no Patrimônio

Separado, a Emissora realizará o repasse destes rendimentos líquidos de tributos, ressalvado

a esta os beneficios fiscais oriundos destes rendimentos.

CúUSULA ONZE - EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO

í1.1. Eventos de Vencimento Antecipado: A Emissora poderá declarar antecipadamente vencidas

todas as obrigaçóes constantes da Escritura de Emissáo de Debêntures e exigir o imediato pagamento

pela Devedora do valor nominat unitário das Debêntures, acrescido da remuneração das Debêntures

deüda ate a data do efetivo pagamento, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

(i) não pagamento, peta Devedora e/ou pelas Fiadoras, no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis após a

data em que tat pagamento tornar-se exigíve[, de qualquer obrigação pecuniária preüsta na Escritura

de Emissão de Debêntures, inctuindo o pagamento da amortização do valor nominal unitário e da

remuneração;

(ii) descumprimento peta Devedora de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às

Debêntures preüsta na Escritura de Emissão de Debêntures, incluindo no caso de descumprimento da

Razão de Garantia, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação do referido

descumprimento: (a) peta Devedora à Emissora, ou (b) peta Emissora ou por quatquer terceiro à

Devedora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aptica às obrigaçôes para as

quais tenha sido estipulado prazo de saneamento especifico;

(iii) pÍovarem-se fatsas ou revetarem-se incoÍÍetas ou enganosas, na data em que foram

prestadas, quaisquer das dectaraçoes ou garantias prestadas pela Devedora e pelas Fiadoras, durante

a vigência das Debêntures, inctusive, mas náo se limitando a, as dectarações ou garantias prestadas

na Escritura de Emissão de Debêntures;

(iv) extinção, tiquidaçáo ou dissolução da Devedora e/ou de qualquer uma das Fiadoras;
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(v) insolvência ou pedido de autofatência da Devedora ou quatquer de suas Controtadas

Relevantes e/ou de quatquer uma das Fiadoras ou pedido de fatência da Devedora ou de qualquer de

suas Controtadas Relevantes e/ou de qualquer uma das Fiadoras, não etidido no prazo legal;

(ü) pedido por parte da Devedora e/ou por qualquer de suas Controtadas Retevantes e/ou de

qualquer uma das Fiadoras, de quatquer ptano de recuperação judicial ou extrajudiciat a qualquer

credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologaçáo

judiciat do referido ptano, ou se a Devedora ou quatquer de suas Controladas Retevantes e/ou de

quatquer uma das Fiadoras, ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial,

independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz

competente;

(üi) distribuição de diüdendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de

quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de

suas obrigaçóes estabetecidas na Escritura de Emissão de Debêntures, ressalvado, entretanto, o

pagamento do dividendo mínimo obrigatório preüsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(üii) transformação da Devedora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 2?0 a 272 da Lei

das Sociedades por Açôes;

(ix) náo cumprimento de qualquer decisão transitada em jutgado contra a Devedora e/ou

qualquer de suas Controladas, inctuindo as Fiadoras, em valor unitário ou agregado superior a R§

25.000.000,00 (ünte e cinco milhôes de reais);

(x) detiberaçáo de redução do capital social da Devedora e/ou das Fiadoras que resulte em um

capital social inferior a 90% (noventa por cento) do capital existente na data de emissão das

Debêntures, exceto nos casos de reduçáo de capital realizada com o objetivo de absorver prejuízos,

nos termos do artigo 173 da Leí das Sociedades por Açóes;

(xi) inadimplemento ou vencimento antecipado de quaisquer obrigaçoes financeiras a que esteja

sujeita a Devedora e/ou quatquer de suas Controtadas, inctusive as Fiadoras, no mercado [oca[ ou

internacional em valor, indiüduat ou agregado, supêrioÍ a RS 25.OOO.OOO,OO (ünte e cinco mi thoes./e

reais); t
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(xii) protestos de títutos contra a Devedora e/ou qualquer de suas Controladas, inclusive contra

quatquer uma das Fiadoras, em valor indiüduat ou agregado superior a RS 25.000.000,00 (vinte e

cinco mithões de reais), por cujo pagamento a Devedora ou qualquer de suas Controtadas e as

F'iadoras sejam responsáveis, salvo se, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do referido protesto,

seja vatidamente comprovado pela Devedora ou quatquer de suas Controtadas e/ou pelas Fiadoras,

conforme o caso, que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto for

cancelado, ou ainda, (iii) forem prestadas garantias em juízo;

(xiii) transferência ou qualquer forma de cessáo ou promessa de cessão a terceiros, pela Devedora

e/ou petas Fiadoras das obrigaçôes assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures, sem a prévia

anuência da Emissora;

(xiv) ocorrência de incorporação da Devedora e/ou das Fiadoras por quaisquer terceiros, e/ou

realizaçáo peta Devedora e/ou pelas Fiadoras, de fusáo, cisão ou qualquer forma de reorganização

societária envo[vendo a Devedora ou as Fiadoras, conforme aplicávet, desde que tal operaçáo resutte

em poder de controte de terceiros sobre a Devedora que não pela Nova Milano lnvestimentos Ltda.

(CNPJ/MF sob noí2.263.3í610001-55) ou pelo Melpar Fundo de lnvestimento em Açôes (CNPJ/MF sob

n'21.662.4761000í -ó8) e, desde que, seja reduzida a classificação de risco atual da Devedora ou das

Fiadoras, conforme apticávet;

(xv) não cumprimento de quatquer decisão administrativa contra a quat não seja obtido efeito

suspensivo dentro do prazo legal para que seja cumprido e que possa, comprovadamente, impactar

de maneira significativa as condiçóes econômicas, financeiras e/ou operacionais da Devedora e/ou

das Fiadoras e que possa afetar a capacidade da Devedora e/ou das Fiadoras de efetuar os

pagamentos preüstos na Escritura de Emissão de Debêntures;

(xü) mudança ou atteração no objeto sociat da Devedora e/ou das Fiadoras que modiíique as

atiüdades atuatmente por ela(s) praticadas de forma relevante, ou que agregue a essas atiüdades

novos negócios que tenham prevatência ou que possam representar desvios significativos e retevantes

em relação as atiüdades atuatmente desenvotüdas; /
L

/
(xüi) não renovação, cancetamento, revogaçáo ou suspensáo das autorizaçóes e ticenças, inctusi(e

as ambientais, necessárias para regular exercicio das atividades desenvotvidas pela Devedora e/ou

das Fiadoras e que possam impactar, comprovadamente de maneira significativa as condiçóes
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econômicas, financeiras e/ou operacionais da Devedora e/ou das Fiadoras, conforme o caso, em, no

mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio tíquido da Devedora e/ou das Fiadoras, conforme o caso,

exceto se, (a) dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal não renovação,

cancetamento, revogaçáo ou suspensão a Devedora e/ou as Fiadoras, conforme o caso, comprove a

existência de provimento jurisdicionaI autorizando a regutar continuidade das atiüdades da Devedora

e/ou das Fiadoras, conforme o caso, até a renovaçáo ou obtenção da referida licença ou autorização;

ou (b) em caso de Reforço de Garantia, de forma que a Razáo de Garantia esteja deüdamente

cumprida;

(xüii) deixar de manter qualquer dos índices financeiros retacionados a seguir, a partir do

trimestre encerrado em março de 2018 inclusive, a serem verificados trimestratmente peta Emissora

nas Datas de Verificação (abaixo definidas), com base nas demonstraçóes financeiras anuais

consotidadas e nas informaçôes trimestrais consolidadas divutgadas regularmente pela Devedora:

a) Razão entre:

a. A Díüda Liquida, somada a Contas a pagar em relaçáo a aquisição de

imóveis e terrenos deduzidas as permutas e b) o Patrimônio Liquido, menor ou igual

a 1,2 (um ürguta dois); e

b. Total dos Recebíveis, somados aos Estoques; e (b) Díüda Liquida, somada a

Contas a Pagar por conta da aquisição de imóveis e terrenos e somados a custos

orçados a incorrer dos empreendimentos em construção maior ou igual a 1,5 (um

vírguta cinco).

Para os fins deste item, considera-se como:

"Data de Verificacão": o dia 10 do mês de abrit, para as informaçôes financeiras relativas ao

exercicio findo em 31112, e sempre no dia 20 dos meses de maio, agosto e novembro,

retativos as informaçôes financeiras dos períodos encerrados em 31/03, 30/0ó e 30/09;

"Díüda Líouida" total de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo totatr'

inctuindo financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitaciona[, aaiciona{
ao saldo de debêntures de curto e tongo prazos, menos as disponibitidades em caixa e

aplicações financeiras da Devedora;
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"Contas a Paqar", o valor indicado nas notas expticativas relativas a contas a pagar por

aquisição de imóveis e compromissos assumidos;

"Patrimônio Líquido" o patrimônio líquido mais a participação de acionistas não

controIadores;

"Total dos Recebíveis" a soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazos

reftetidos ou não nas demonstrações financeiras ou informaçôes financeiras, conforme

indicado nas notas explicativas em funçáo da prática contábil aprovada pelo Conselho

FederaI de Contribuintes 963/03;

"Estooues" vator constante na conta estoque, acrescido do adiantamento para pagamento

de terrenos; e

"custos orcados a incorrer das unidades vendidas", o valor indicado nas notas expticativas.

Para fins da presente cláusuta, o termos (i) "Controtada" significa as sociedades controtadas

peta Devedora, considerando-se a definição de controle do artigo 1í6 da Lei das Sociedades

por Açôes; e (ii) "Controlada Relevante" significa as Controladas cuja parcela do patrimônio

liquido correspondente ao percentual da Devedora, direta ou indiretamente, no capitat

social da respectiva Controtada, seja igual ou superior ao valor correspondente a 5% (cinco

por cento) do patrimônio tíquido da Devedora no encerramento do trimesüe ciüt
imediatamente anterior, em base consolidada.

11.1.1. Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a Devedora

obrigou-se na Escritura de Emissão de Debêntures a efetuar o pagamento do saldo devedor do

valor nomina[ unitário das Debêntures acrescido da remuneração, ca[culada pro rata temporis

desde a primeira data de integralização das Debêntures, ou da última data de pagamento da

remuneraçáo das Debêntures, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, e de

quaisquer outros vatores eventualmente devidos pela Devedora nos termos da Escntura d{
Emissão de Debêntures, em 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação por escrito a sel

enüada pela Emissora à Devedora. A Emissora encaminhará tat notificação em até í (um) Dia

Útit contado da data de tomada de ciência da ocorrência do Evento de Vencimento
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Antecipado, nos termos da Cláusula Sexta da Escritura de Emissão de Debêntures.

CúUSULA DozE - DA LIQUIDAçÃo Do PATRilÂÔNlo SEPARADo

12.1 Eventos de Liouid acao do Patrimônio Seoarado : A ocorrência de qualquer um dos eventos

abaixo ensejará a assunção imediata e transitória da administração do Patrimônio Separado peto

Agente Fiduciário, com exceçáo do disposto no item "vi" abaixo:

(i) pedido por parte da Emissora de qualquer ptano de recuperação judiciat ou extrajudicial a
quatquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida

homologação judiciat do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperaçáo judiciat,

independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz

competente;

(ii) pedido de falência formutado por terceiros em face da Emissora e não devidamente etidido

ou cancetado pela Emissora, conforme o caso, no prazo [ega[;

(iii) decretação de íatência ou apresentação de pedido de autofatência pela Emissora;

(iv) não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias deüdas a quatquer dos Titutares de

CRl, à lnstituição Custodiante e/ou ao Agente Fiduciário, nas datas previstas neste Termo de

Securitização e nos Documentos da oferta Púbtica Restrita, não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias

Úteis, contado da data de vencimento originat, desde que a Emissora tenha recebido os valores

correspondentes para satisfação das obrigaçôes pecuniárias devidas pela Devedora nos termos da

Escritura de Emissão de Debêntures;

(v) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigaçáo não pecuniária prevista neste

Termo de Securitização e nos Documentos da Oferta Púbtica Restrita, não sanada em í 5 (quinze) dias

contados da data do recebimento, peta Emissora, de aviso escrito que the for enüado pelo Agente ,
Fiduciário; " {

I

(vi) náo substituição do Agente Fiduciário no prazo preüsto no item 14.6 abaixo, sendo que,

nessa hipótese, não haverá a assunçáo imediata e transitória da administração do Patrimônio

Separado peto Agente Fiduciário, e sim a imediata obrigação da Emissora de convocar Assembteia de
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Titulares de CRl, nos termos do item 15.2 abaixo.

12.1.1. A Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de quatquer dos eventos

descritos acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.

12.1.2. A Emissora obriga-se, no caso de ocorrência de um dos Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado, auxiliar e continuar gerenciando a Conta do Patrimônio Separado até

que ela seja efetivamente substituída nessas funçóes. Atém disso, a Emissora obriga-se a

fornecer qualquer informação e assinar todos os documentos necessários para a realização

da substituiçáo da Conta do Patrimônio Separado em razão da tiquidaçáo do Patrimônio

Separado.

12.2. Prazo oara ConvocaÇão: Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário

(exceto no caso da alínea "ü" do item í2.1 acima), este deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis

contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titutares de CRI para

deliberar sobre a eventuat tiquidação do Patrimônio Separado. A referida Assembleia de Titulares de

CRI deverá ser realizada no prazo máximo de 20 (ünte) dias contados da data da uttima publicação

do edital de convocação.

12.3. Deliberações: Na Assembteia de Titutares de CRI mencionada no item í2.2 acima ,os
Titutares de CRI deverão detiberar: (a) peta tiquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual

deverá ser nomeado o tiquidante e determinadas as formas de tiquidação; ou (b) peta náo liquidação

do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a continuidade da administraçáo do

Patrimônio Separado peta própria Emissora ou por nova securitizadora, fixando-se, em ambos os

casos, as condições e termos paÍa sua administração, bem como a remuneraçáo da nova instituição

administradora nomeada, se aplicáve[.

í2.3.'l . A deliberaçáo pela não dectaração da tiquidação do Patrimônio Separado deverá ser

tomada peta maioria dos Titutares de CRI presentes na Assembteia Geral. A não realização

da referida Assembleia de Titutares de CRl, por quatquer motivo, no prazo de 30 (trinta) dias

mencionado acima será interpretada como manifestação favorável dos Titulares dos C/ à

tiquidação do Patrimônio Separado. 'l
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12.4. Liouidacáo do Patrimônio Separado : A tiquidação do Patrimônio Separado será reatizada

mediante transferência dos Créditos lmobitiários, da CCl, das Garantias e dos eventuais recursos da

Conta do Patrimônio Separado integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à

instituição administradora que üer a ser nomeada petos Titulares de CRI), na qualidade de

representante dos Titulares de CRl, para fins de extinção de toda e quatquer obrigação da Emissora

decorrente dos CRl. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier

a ser nomeada pelos Titutares de CRI), conforme deliberaçáo dos Titulares de CRI: (a) administrar os

Créditos lmobitiários e suas Garantias, e os eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado que

integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a

reatizaçáo dos créditos oriundos dos Créditos lmobitiários e suas Garantias e dos eventuais recursos

da Conta do Patrimônio Separado que [he foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os

Titutares de CRI na proporção de CRI detidos, e (d) transferir os Créditos lmobitiários e suas Garantias

e os eventuais recursos da Conta Patrimônio Separado eventualmente não transferidos aos Titutares

de CRl, na proporção de CRI detidos.

cúusulA TREZE - DECLARAçóES E oBRtGAçôEs DA EMtssoRA

í 3. í . Declaraçóes da Emissora: A Emissora neste ato dectara que:

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de sociedade

por açôes com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(ii) está deüdamente autorizada e obteve todas as autorizaçôes necessárias à celebração deste

Termo de Securitização e dos Documentos da Oferta Pública Restrita de que seja parte, à emissão

dos CRI e ao cumprimento de suas obrigaçóes aqui previstas e dos Documento da Oíerta Púbtica

Restrita, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os Documentos da

Oferta Púbtica Restrita de que seja parte têm poderes estatutários e/ou detegados para assumir, em

seu nome, as obrigaçóes ora estabetecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pteno ügor;

(iv) é tegitima e única titutar dos Créditos lmobitiários e da Conta do Patrimônio Separado;
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(v) os Créditos lmobiliários, encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames

ou restrições de natureza pessoat, reat, ou arbitrat, não sendo do conhecimento da Emissora, a

existência de qualquer fato que a impeça ou restrinja seu direito de cetebrar este Termo de

Securitizaçáo e os Documentos da Oferta Púbtica Restrita de que seja parte;

(vi) não existem procedimentos administrativos ou açóes judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais

de quatquer natureza em qualquer tribunat, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos

lmobitiários, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização e os Documentos da

Oferta Pública Restrita;

(üi) não há quatquer tigação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exercer ptenamente suas funçóes; e

(üii) este Termo de Securitização e os Documentos da Oferta Pública Restrita de que seja parte

constitui uma obrigação legat, vátida e üncutativa da Emissora, exequivel de acordo com os seus

termos e condiçôes.

13.2. Fatos Retevantes: A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da

própria Emissora, mediante publicaçáo nos termos da Ctáusula Dezessete deste Termo de

Securitização. Adicionatmente, informará tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

comunicação por escrito.

Í 3.3. Exatidão das lnformacões :A Emissora responsabiliza-se pela exatidão das informações e

declarações prestadas ao Agente Fiduciário e aos lnvestidores, ressaltando que anatisou, baseada nos

Documentos da Oferta Pública Restrita, os documentos retacionados aos CRI para verificação de sua

tegatidade, legitimidade, existência, exigibitidade, validade, veracidade, ausência de vícios,

consistência, correção e suficiência das informaçóes disponibitizadas ao lnvestidor e ao Agente

Fiduciário, dectarando que os mesmos encontram-se perfeitamente constituidos e na estrita e fiel
forma e substância descritas peta Emissora neste Termo de Securitização.

13.4. Notificacão dos Titutares dos CRI: A Emissora notificará imediatamente os Titutares de CRY

o Agente Fiduciário caso quaisqueÍ das dectarações aqui prestadas tornem-se total ou parciatme(te

inverídicas, incomptetas ou incorretas.
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13.5. Obricações Adicionais: Adicionalmente , sem prejuízo das demais obrigações previstas neste

Termo de Securitizaçáo, a Emissora cumprirá as seguintes obrigaçoes dispostas no artigo í7 da

lnstrução CYM no 476/09:

(i) preparar demonstraçóes financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso,

demonstraçóes consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, e com as regras

emitidas pela CVM;

(ii) submeter suas demonstraçóes financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;

(iii) divutgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas expticativas e parecer dos

auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 3 (três) meses

contados do encerramento do exercício socia[;

(iv) manter os documentos mencionados no inciso "iii" acima em sua página na rede mundial de

computadores, por um prazo de 3 (três) anos;

(v) observar as disposiçôes da lnstrução CVM n'358/02, no tocante a dever de sigito e vedações

à negociação;

(ü) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante,

conforme definido peto artigo 2o da lnstrução CVM n" 358/02, comunicando imediatamente ao Agente

Fiduciário e ao Coordenador Líder; e

(üi) fornecer as informaçóes solicitadas peta CVM.

13.6. Orqanoqrama: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os

dados financeiros e atos societários necessários à reatização do relatório anuat, conforme lnstrução

CVM n" 583/1ó, que venham a ser solicitados peto Agente Fiduciário, os quais deveráo ser

deüdamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo

para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverfiT

conter, inctusive, controtadores, controtadas, controte comum, cotigadas, e integrante de btoco (e

J

controle, no encerramento de cada exercicio sociat.
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13.7. Acesso aos Relatórios: Sempre que soticitado pelos Titutares de CRl, por escrito e com prazo

de antecedência de 20 (vinte) Dias Úteis, a Securitizadora dar-thes-á acesso aos retatórios de gestão

dos Créditos lmobitiários representados integratmente peta CCl. Os Titutares de CRI poderão soticitar

tais relatórios diretamente ao Agente Fiduciário, que os receberá da Securitizadora mensalmente,

até o 20o (ügésimo) dia de cada mês, referentes ao mês imediatamente anterior.

CúUSULA QUAToRZE - AGENTE FIDUcúruo

14.1. Asente Fiduciário: A Emissora nomeia e constitui a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILúRrcS LTDA. como agente fiduciário da Emissão que, neste âto, aceita a nomeação

para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante a Emissora, os

interesses da comunhão dos Titulares de CRl.

14.2. DectaraÇóes do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a função para a qua[ foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições

preüstas na legistação específica e neste Termo de Securitização;

(ii) aceita integratmente este Termo de Securitizaçáo, todas suas ctáusutas e condiçôes;

(iii) está deüdamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizaçáo e a cumprir com suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários

para tanto;

(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigaÇóes aqui

preüstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(v) não tem qualquer impedimento [ega[, conforme parágrafo terceiro do artigo óó, da Lei das

Sociedade por Açôes, para exercer a função que the é conferida;

(ü) não se encontra em nenhuma das situaçóes de conflito de interesse previstas no artigo 1

lnstrução CVM n" 583/16;

J

(vii) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;
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(üii) verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência,

correçáo e suficiência das informações constantes no presente Termo de Securitização; e

(ix) irá zelar para a regular constituiçáo da Fiança e do Contrato de Cessão.

14.3. Exercicio das FunÇões: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de

assinatura deste Termo de Securitizaçáo devendo permanecer no exercício de suas funçóes até a

Data de Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição.

14.4. Obriqacóes do Aqente Fiduciário: Sáo obrigaçóes do Agente Fiduciário:

(i) zetar pela proteçáo dos direitos e interesses dos Titulares de CRl, acompanhando a atuação

da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;

(ii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

Titutares de CRl, bem como à reatização dos Créditos lmobiliários e suas Garantias e dos direitos

retativos à Conta do Patrimônio Separado caso a Emissora náo o faça;

(iii) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a

administração do Patrimônio Separado, exceto no caso da atínea (ü) do item í2.í acima;

(iv) promover, na forma preüsta neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio

Separado, nos termos da Cláusula Décima acima, exceto no caso da alínea (ü) do item 12.1 acima;

(v) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRl, empregando, no exercício da funçáo, o

cuidado e a ditigência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus

próprios bens;

(vi) renunciar à funçáo na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de quatqrpr

outra modalidade de inaptidáo; (

(üi) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papeis

retacionados com o exercício de suas funções;

J
39

X)CS - 907460v6



(viii) emitir parecer sobre a suficiência das informaçoes constantes das propostas de modificaçôes

nas condiçóes dos CRI;

(ix) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste

Termo de Securitizaçáo, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que

tenha conhecimento;

(x) caso sejam constituídas, verificar a regularidade da constituição da Fiança, observando a

manutenção de sua suficiência e exequibilidade;

(xi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,

atertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais

informaçóes;

(xii) solicitaÍ, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

(xiii) convocar, quando necessário, a Assembleia de Titulares de CRl, mediante anúncio pubticado

conforme previsto na Ctáusula Dezessete abaixo;

(xiv) comparecer à Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informações que the forem

so[icitadas;

(xv) manter atuatizados os contatos dos Titutares de CRl, mediante solicitação de posiçáo de

Titulares dos CRI à 83;

(xü) manter os Titulares de CRI informados acerca de toda ê quatquer informação que possa vir a

ser de seu interesse;

(xvii) convocar Assembleia dê Titutares de CRI no caso de qualquer inadimptência das obrigações

deste Termo de Securitização e na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado,

detiberar sobre a forma de administração ou tiquidação do Patrimônio Separado, bem co

nomeação do [iquidante;

,í^
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(xviii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização e todas

aquelas impositivas de obrigaçóes de fazer e não fazer; e

(xix) disponibilizar aos Titutares de CRI o satdo do Vator Nominat Unitário dos CRI atualizado,

reatizado pela Securitizadora, por meio da página do Agente Fiduciário na rede mundiat de

computadores.

14.5. RemuneraÇão do Aqente Fiduciário: 0 Agente Fiduciário receberá diretamente da Emissora,

às custas da Devedora, até a total quitaçáo dos CRI Trimestralmente, o valor de RS 4.000,00 (quatro

mil reais), sendo que a í" (primeira) parcela deverá ser paga até o 5' Dia Útil após a data de

assinatura deste Termo de Securitização, e as demais parcelas deverão ser pagar no mesmo dia nos

anos subsequentes.

í4.5.1. As parcetas acima preüstas poderão ser faturadas pela Vórtx Serviços Fiduciários

Ltda. ("Vórtx SF"), a titulo de imptementação e as demais parcelas serão faturadas pelo

Agente Fiduciário.

14.5.2 As parcetas acima previstas serão acrescidas dos tributos correspondentes, apticáveis

e vigentes à época da respectiva cobrança, sendo que, na presente data, as atíquotas

apticáveis que serão acrescidas da parcela quando faturada pela Vórtx SF, que correspondem

aos tributos lSS, PlS, COF|NS, lR e CSLL, totatizam í6,33%, enquanto as alíquotas aplicáveis

que seráo acrescidas da parceta faturada peta VÓRTX, que correspondem aos tributos lSS,

PlS e COFINS, totalizam 9,65%.

í4.5.3. As parcelas acima previstas serão reajustadas anualmente pela variação acumulada

do IPCA/lBGE, ou na fatta deste, ou ainda na impossibitidade de sua utitização, peto índice

que vier a substituito, a partir da data do primeiro pagamento, calcutadas pro rata die, se

necessário.

14.6. Substituicão do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipótesy'
de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervençáo, tiquidação, fatência, ou quatquef

outro caso de vacância, devendo ser reatizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência

de quatquer desses eventos, Assembleia de Titutares de CRI üncutados ao presente Termo de

Securitização, para que seja eteito o novo agente fiduciário.

J
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14.7. DestituiÇáo do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituido peta

Assembteia de Titutares de CRl, observados os seguintes quóruns:

(i) quórum qualificado de aprovaçáo correspondente ao voto de Titutares de CRI que

representem 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulaçáo; ou

(ii) quórum simples de aprovação correspondente a deliberação de 50% (cinquenta por cento)

mais í (um) dos Titulares de CRI presentes na respectiva Assembleia de Titutares de CRI convocada

para deliberar a matéria, na hipótese de descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos

neste Termo de Securitizaçáo.

14.8. Novo Aqente Fiduciário: O agente fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente

os deveres, atribuiçôes e responsabitidades constantes da legislação apticávet e deste Termo de

Securitização, cuja remuneração será estabetecida nos termos do aditâmento ao presente Termo de

Securitização.

14.9. Aditamento oor Substituição do Aqente Fiduciário: A substituição do Agente Fiduciário em

caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao pÍesente Termo de Securitização.

14.í0. Atos e Manifestacóes do Aqente Fiduciário: Os atos ou manifestaçóes por parte do Agente

Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de

obrigaçóes para com etes, bem como aquetes relacionados ao deüdo cumprimento das obrigações

assumidas neste Termo de Securitizaçáo, somente serão vátidos quando preüamente assim

detiberado peta Assembleia de Titulares de CRl, exceto se de outra forma estabe[ecida neste Termo.

CúUSULA QUINZE - ASSEfr1BLEIA DE TITULARES DE cRI

15.í. Assembleia de Titulares de CRI: 0s Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembteia de Titulares de CRl, a fim de detibêrarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares de CRl.

15.2. Quórum para ConvocaÇáo: A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário, peta Emissora, peta CVM ou por Titutares de CRI que representem, no mínimo, í0%

J
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(dez por cento) dos CRI em Circulaçáo.

15.3. Propostas de Deliberação: Observado o disposto no item í5.2 acima, deverá ser convocada

Assembleia de Titulares de CRI toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar ou

de qualquer outra forma manifestar-se em relação aos seus dirêitos e obrigaçoes relativos aos

Créditos lmobitiários e suas Garantias e/ou aos recursos oriundos da Conta do Patrimônio Separado

integrantes do Patrimônio Separado, para que os Titulares de CRI detiberem sobre como a Emissora

deverá exercer seu direito frente à Devedora.

15.3.í. A Assembleia de Titulares de CRI mencionada no item í 5.3 deverá ser reatizada em

data anterior àqueta em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se, desde que

respeitados os 20 (ünte) dias de antecedência para convocação da referida Assembleia de

Titulares de CRl, cujo quórum deve corresponder ao quórum estabetecido nos itens í5.10 ou

15.í1 deste Termo, conforme o caso, exceto se de outra forma estabetecida neste Termo de

Securitizaçáo.

15.3.2. Após tomar conhecimento da definição tomada pelos Titutares de CRl, seja através

do Agente Fiduciário ou por conta própria, a Emissora deverá exercer seus direitos e

manifestar-se, conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma estabelecida neste

Termo de Securitização. Caso os Titutares de CRI não compareçam à Assembleia de Titutares

de CRl, ou náo cheguem a uma definição sobre a orientação, exceto se de outra forma

estabelecida neste Termo, a Emissora e o Agente Fiduciário permanecerão sitentes quanto

ao exercício do direito em questào, sendo certo que o seu silêncio náo será interpretado

como negligência em retação aos direitos dos Titutares de CRl, náo podendo ser imputado à

Emissora e ao Agente Fiduciário qualquer responsabitizaçáo decorrente de ausência de

manifestação.

15.3.3. A Emissora e o Agente Fiduciário não prestaráo quatquer tipo de opinião ou farão

qualquer juízo sobre a orientaçáo definida petos Titutares de CRl, comprometendo-se táo

somente a manifestar-se conforme assim instruida, exceto se de outra forma estabelecida

neste Termo de Securitização. Neste sentido, a Emissora e o Agente Fiduciário nao eossuiraf(
quatquer responsabitidade sobre o resultado e os efeitos jurídicos decoÍrentes da orientaçáb

dos Titutares de CRI por eles manifestados frente à Devedora, conforme o caso,

independentemente dos eventuais prejuizos causados aos Titulares de CRI ou à Emissora.
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15.4. Aplicacáo Leeislativa: Aplicar-se-á à Assembteia de Titulares de CRl, no que couber e

subsidiariamente ao presente Termo de Securitização, o disposto na Lei no 9.514197, bem como o

disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

Seeí 5.5. Primeira e unda Convocaçôes : A Assembleia de Titutares de CRI instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois

terços) dos CRI em Circutaçáo e, em segunda convocação, com qualquer número.

15.ó. Voto: Cada CRI em Circulação confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias de

Titulares de CRl, sendo admitida a constituição de mandatários, sejam etes, os mandatários,

Titulares de CRI ou não.

15.7. Representação: Será obrigatória a presença um representante da Emissora nas Assembleias de

Titulares de CRl.

í5.8. Presença do Aeente Fiduciário: 0 Agente Fiduciário comparecerá à Assembleia de Titutares

de CRI e prestará aos Titulares de CRI as informações que [he forem soticitadas.

15.9. Presidência da Assembteia de Titulares de CRI: A presidência da Assembleia de Titulares de

CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii)

ao representante da Securitizadora; ou (iii) ao titular do CRI eleito petos Titutares de CRl.

15.í0. Deliberacôes: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas as

detiberaçôes, serão tomadas, em qualquer convocaçáo, com quorum simples de aprovaçáo

equivatente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titutares de CRI presentes na referida

Assembleia de Titutares de CRl.

í5.11. Evento de Vencimento AnteciDado, ProDostas de AtteraÇáo e Renúncia: Exceto se de outra

forma estabelecido neste Termo de Securitização, as matérias retativas: (i) às Datas de PagamentoT

dos CRI; (ii) à forma de cálcuto do satdo devedor atualizado dos CRl, Atuatização Monetária, Jur(
Remuneratórios, amortizaçáo de principat dos CRI e parceta bruta dos CRI (conforme o caso); (iii) ao

prazo de vencimento dos CRI; (iv) às Debêntures que possa impactar os direitos dos Titulares de CRI;

(iv) à náo decretação de um Evento de Vencimento Antecipado; (v) à substituição ou Reforço de
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Garantias de forma diversa da pré-aprovada e já estabelecida neste Termo e na Escritura de Emissão

de Debêntures; e/ou (v) quóruns de detiberação das Assembteias de Titutares de CRI; deverão ser

aprovadas por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais I (um)

dos CRI em Circulação.

15.12. Periodicidade: As Assembleias de Titutares de CRI serão realizadas no prazo de 15 (quinze)

dias a contar da data de pubticação do edital retativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito)

dias a contar da data de pubticação do edital retativo à segunda convocação, se aplicávet, sendo que,

na hipótese de segunda convocaçáo, o respectivo editat deverá ser pubticado no primeiro Dia Útit

imediatamente posterior à data indicada para a realização da Assembteia de Titulares de CRI nos

termos da primeira convocação.

í 5.13. Reqularidade: lndependentemente das formatidades previstas na lei e neste Termo de

Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembteia de Titulares de CRI a que

comparecerem todos os Titutares de CRl, sem prejuízo das disposiçóes retacionadas com os quóruns

de deliberação estabetecidos neste Termo de Securitização.

í5.í4. Disoensa de Convocacão: É dispensada a convocação e reatização de Assembleia de Titulares

de CRI para (i) aprovação de atos e decisões necessários para o cumprimento de exigências tegais ou

de exigências apresentadas da CVM, cartórios de titulos e documentos, cartórios de registro de

imóveis ou quaisquer outros órgãos regulatórios pertinentes; e (ii) alteração de erro de redaçáo que

náo altere materialmente o presente Termo de Securitização e os direitos dos Titulares dos CRl.

15.15 Envio à CVM: As atas lavradas das assembteias gerais serão encaminhadas somente à CVM üa

Sistema de Enüo de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE, não sendo necessário a sua publicaçáo

em jornais de grande circutação, desde que a deliberação em assembleia seja divergente a esta

disposição.

CúUSULA DEzEssEIs - DESPESAS DA EAAISSÃo

16.1 Despesas da Emissão: A Emissora fará jus, às custas do Patrimônio Separado, pel

administraçáo do Patrimônio Separado durante o periodo de vigência dos CRl, de uma remuneração

equivalente a RS 3.000,00 (três mit reais) ao mês atualizado anualmente peta variação positiva do

IGP-M/FGV, ou na fatta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a
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substituí-lo, calculadas pro rato dÍe, se necessário, a ser paga no í'(primeiro) Dia Útit a contar da

data de subscrição e integratização dos CRl, e as demais na mesma data dos anos subsequentes até o

resgate total dos cRl.

16.1.1 A remuneraçáo definida no item 1ó.1 acima, continuará sendo deüda, mesmo após

o vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimptência

não sanada, remuneração esta que será calcutada e deüda proporcionalmente aos meses de

atuação da Emissora.

1ó.í.2 Os va[ores referidos no item 16.1 acima serão acrescidos dos impostos que incidem

sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer

Natureza), CSSL (Contribuiçáo Social Sobre o Lucro Liquido), PIS (Contribuição ao Programa

de lntegração Sociat), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Sociat), o

IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir

sobre a remuneraçáo da Emissora, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

16.2. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas

pagamento íoi

de responsabilidade do Patrimônio

assumida pela Devedora, conformeSeparado, mas cuja responsabitidade pelo

estabetecido no Contrato de Cessáo:

(i) todos os emolumentos da 83 relativos tanto à CCI quanto aos CRI;

(ii) emolumentos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

relativos ao registro dos CRI;

(iii) remuneração da Emissora indicada no item 16.1. acima;

(iv) remuneraçáo a ser paga à lnstituição Custodiante das CCI preüsta na Escritura de Emissão de

CCl, no vator de: (a) RS 5.975,86 (cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis

centavos), para imptantação e registro da CCl, a quat deverá ser paga até o 5o (quinto) Dia Útit apóso

a data de assinatura da Escritura de Emissão de CCI; e (b) RS 3.585,51 (três mit quinhentos e oitent-í
t

e cinco reais e cinquenta e um centavos) anuais, referente à custódia da CCl, sendo que a 1"

(primeira) parcela deverá ser paga até o 5o (quinto) Dia Útit após a data de assinatura da Escritura de

Emissão de CCl, e as demais parcetas deverão ser pagas no mesmo dia nos anos subsequentes;

{
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(v) remuneração, deüda ao Agente Fiduciário, prevista no item 14.5. acima;

(vi) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pela Emissora e/ou

peto Agente Fiduciário e autorizadas preüamente peta Devedora, vinculadas aos eventuais

aditamentos aos documentos da Oferta Púbtica Restrita a serem pagas no prazo de até 5 (cinco) Dias

Úteis contados da apresentação de cobrança pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário nesse

sentido, conforme previsto nesse Termo de Securitizaçáo;

(üi) averbaçóes, prenotaçóes e registros em cartórios de registro de imóveis e títutos e

documentos e junta comercial, quando for o caso, retativas a alteraçóes dos Documentos da Oferta

Púbtica Restrita e os custos relacionados à assembleia geral de titulares de CRl, conforme previsto

nesse Termo de Securitização;

(üii) em ürtude da instituição do regime fiduciário e da gestão e administraçáo do Patrimônio

Separado, as despesas de contrataçáo de auditor independente, contador, ou seja, profissionais para

reatizar a escrituração contábit e etaboração de batanço auditado os quais seráo realizados na

periodicidade exigida pela tegistação em vigor e serão reembotsados à Emissora, e quaisquer

prestadores de serviços contratados para a Oferta Púbtica Restrita, incluindo as verbas devidas às

instituiçóes financeiras onde se encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio

Separado, mediante apresentaçáo dos comprovantes de pagamento ou notas fiscais. 0 vator total

máximo deste item não poderá ser maior do que RS 500,00 (quinhentos reais);

(ix) os honorários, despesas e custos de terceiros especiatistas, advogados ou fiscais retacionados

com procedimentos legais incorridos para resguardar os interesses dos titutares dos CRl, escolhidos

de comum acordo entre a Devedora e as partes, observado, no entanto, o limite de RS 50.000,00

(cinquenta mit reais), na defesa de eventuais processos administrativos, aÍbitrais e/ou judiciais

propostos contra o Patrimônio Separado ou, ainda, realização do Patrimônio Separado;

(
(x) as eventuais despesas decorrentes da sucumbência em ações judiciais relaci

exctusivamente à Oferta Pública Restrita e aos interesses dos titutares de CRI;

*oT

(xi) despesas com registros e movimentação perante instituiçôes autorizadas à prestação de

serviços de tiqüdação e custódia, escrituraçáo, câmaras de compensaçáo e tiquidaçáo, juntas
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comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme o caso, da documentaçáo

societária relacionada aos CRl, a este Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação,

bem como de seus eventuais aditamentos;

(xii) despesas com a publicaçóes necessárias à reatização de assembteias gerais de titutares dos

CRl, na forma da regutamentação apticávet;

(xiii) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para procedimentos

extraordinários especificamente pÍevistos nos Documentos da Operaçáo e que sejam atribuídos à

Emissora, desde que autorizadas peta Devedora previamente; e

(xiv) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei à Emissora

e/ou ao Patrimônio Separado e que possam afetar adversamente o cumprimento, peta Emissora, de

suas obrigaçóes assumidas neste Termo de Securitização.

í6.3. Responsabi lidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora

limita-se ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n' 9.514197, caso o Patrimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item íó.2., acima, tais despesas, desde que

preüamente aprovadas, serão suportadas pelos lnvestidores, sempre que possivel, na proporção dos

CRI titutados por cada um detes.

16.4. Desoesas de Resoonsabiti dade dos Titulares de CRI : Observado o disposto nos itens 16.í. e 0

acima, são de responsabi lidade dos Titutares dos CRI:

(i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e à custódia dos CRI náo compreendidas

na descrição do item 0 acima;

(ii) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titulares dos CRI; e

(iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl.

16.4.1. No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
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satvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titutares dos CRI deveráo ser preüamente

aprovadas petos titutares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporçáo de CRI

detidos pelos Titutares dos CRl, na data da respectiva aprovação.

16.4.2. Em razão do quanto disposto na atinea (ii) do item 0 acima, as despesas a serem

adiantadas pelos Titulares dos CRI à Emissora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na

defesa dos interesses dos Titutares dos CRl, inctuem, exemptificativamente: (i) as despesas

com contratação de serviços de auditoria, assessoria legat, fiscal, contábit e de outros

especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas

incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem pÍopostos

contra a Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar

os créditos oriundos das Debêntures; (iii) as despesas com üagens e estadias incorridas petos

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de

serviços eventuatmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos das

Debêntures; (iv) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em

decorrência de eventuais condenaçóes (incluindo verbas de sucumbência) em açóes judiciais

propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso,

solicitar garantia préüa dos Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (v)

a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo,

bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DEZESSETE - PUBLICIDADE

17.1. Pubticidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titutares de CRI (excetuados os atos

e fatos retevantes da administração ordinária da Securitizadora e/ou do Agente Fiduciário), bem

como as convocaçóes para as Assembleias de Titulares de CRl, deverão ser veiculados na forma de

avisos no jornal "0 Estado de São Paulo", obedecidos os prazos legais e/ou regutamentares, sem

prejuízo do disposto na ctáusuta Quatoze, sendo que todas as despesas com as referidas

pubticações, seráo arcadas diretamente ou indiretamente pela Devedora com recursos qr" nao relá
do Patrimônio Separado. (

17.1.1. A pubticação mencionada no item 17.1. acima estará dispensada quando for feita
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divutgação em peto menos í (um) portat de noticias com página na rede mundiat de

computadores, que disponibitize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em

sua integratidade.

17.2. lnformaÇôes Periódicas: As demais

Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão

regutamentares, por meio do sistema de envio

custos seráo arcados pelos próprios prestado

Patrimônio separado.

informaçóes periódicas ordinárias da Emissão, da

disponibitizadas ao mercado, nos prazos [egais/ou

de informações periódicas e eventuais da CVM, cujos

res desta Ctáusula com recursos que não sejam do

17.3. Sistema de Enüo de Atas: As atas lavradas das assembleias apenas serão encaminhadas à

CVM üa Sistema de Envio de lnformaçóes Periodicas e Eventuais - lPE, não sendo necessário a sua

publicação em jornais de grande circutação, salvo se os Titulares de CRI detiberarem pela pubticação

de determinada ata, observado o quórum da referida Assembleia, nos termos da Ctáusuta Quatorze

deste Termo, sendo que todas as despesas com as referidas pubticaçóes seráo arcadas diretamente

ou indiretamente pela Devedora com recursos que náo sejam do Patrimônio Separado.

cúUsUI-A DEzoITo - REGISTRo Do TERÀ4o

18.1. Reqistro do Termo: O Termo de Securitizaçào será entregue para registro à lnstituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei no 10.931/11, para que seja

declarado pela lnstituição Custodiante o Patrimônio Separado a que os Créditos lmobiliários e suas

Garantias, e a Conta do Patrimônio Separado estáo afetados, nos termos da declaração constante do

Anexo Vlll deste Termo de Securitização.

cúusuLA DEZENovE - NoTtFtcAçÕEs

19.1. Notificaçôes: fu comunicações a serem enüadas por quatquer das partes conforme

disposiçoes deste Termo de Securitização deverão ser encaminhadas para os endereços constantes

abaixo, ou para outros que as partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo

de Securitização

l

Se para a Emissora:
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.894, 5' andar, cj. 52

CEP 01451-902, São Pauto - SP

At.: Marcos Ribeiro do Va[[e

Tet.: (1í) 3074-4900

E-mait: mrvatteohabitasec.com. br e monitoramento@habitasec. com. br

Se para o Agente Fiduciário:

vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E vALoREs rAoilLÉRos LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.277,2' andar, conjunto 202

CEP 0í452-000, Sáo Paulo - SP

At.: Ftávio Scarpetli / Eugênia Queiroga

Tet.: (íí) 3030-7177

E- mail: asentefiduciario@vortxbr.com

19.2 Meios de Notificacão: Todas e quaisquer notificaçôes, soticitaçóes, autorizações e pedidos

nos termos deste Termo deverão ser feitos poÍ escrito (ou por mensagem eletrônica - e-mai[) e serão

considerados vátidos: (a) conforme comprovados através de recibo assinado peto destinatário, da

entrega da notificação judicia[ ou extrajudicial ou, no caso de envio por entrega de correspondência,

através do retatório de transmissão ou comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por

mensagem etetrônica (e-mait), desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-

mail.

í9.3 Eficácia das Notificacões : As comunicações enüadas nas formas preüstas neste Termo, serão

consideradas ptenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante das Partes.

CLAUSULA VINTE - RISCOS

20.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente peto lnvestidor. Esses riscos envolvem fatores de tiquidez, crédito, 
^"rr^O{' ('

rentabitidade e regulamentaçáo específica, que se retacionam tanto à Emissora quanto à Devedora,

às Fiadoras e eventuais novas garantidoras e aos próprios CRI objeto desta Emissáo. O lnvestidor deve

ler cuidadosamente todas as informaçóes que estão descritas neste Termo de Securitizaçáo, bem
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como consultar seu consuttor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de

tomar uma decisão de investimento. Estão descritos no Anexo lV deste Termo de Securitização os

riscos relacionados, exclusivamente, à Emissora, aos CRl, às Fiadoras e à estrutura jurídica da

presente Emissão.

cúusuLA vtNTE E ur - DtspostçóEs GERA|S

21.1. Renúncia: Náo se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo

de Securitizaçáo. Dessa forma, nenhum atraso, omissáo ou [iberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caiba aos Titulares de CRI em razáo de quatquer inadimplemento

das obrigaçoes da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, prejudicará tais direitos, faculdades ou

remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal

inadimplemento, nem constituirá novação ou modificaçáo de quaisquer outras obrigações assumidas

pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a quatquer outro

inadimplemento ou atraso.

21.2. Vincutacáo : O presente Termo de Securitizaçáo é firmado em caráter irrevogávet e

irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

21.3. AlteraÇões Futuras: Todas as alterações do presente Termo de Securitizaçáo somente serão

válidas se realizadas por escrito e aprovadas cumutativamente: (i) pelos Titutares de CRl, observados

os quóruns previstos neste Termo de Securitização; (ii) peta Emissora; e (iii) peto Agente Fiduciário,

exceto se disposto de outra forma neste Termo.

2í .3.1 . Adicionatmente, as Partes concordam que os Documentos da Oferta Pública Restrita

poderão ser atterados, independentemente de anuência dos Titutares de CRl, conforme

previsto no item í 5. í4. acima.

21.4. lndeoendência: Caso quatquer das disposiçoes deste Termo de Securitização venha a ser

jutgada itegat, invátida ou ineficaz, prevaleceráo todas as demais disposições não afetadas por tal
jutgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição aíetada por o*r7(
que, na medida do possívet, produza o mesmo efeito. (

71.5. Cutpa ou Doto: O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRI pelos prejuízos que

L
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lhes causar por cutpa ou dolo no exercício de suas funçôes.

cúusulA vtNTE E Dots - FoRo DE ELEtçÃo E LEG|SLAçÃo ApLtcÁvEL

22.1. Foro: As Partes etegem o Foro da Comarca de Sáo Paulo, Estado de Sáo Paulo, como o único

competente para dirimir quaisquer questões ou titigios originários deste Termo de Securitização,

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais priülegiado que seja ou venha a ser.

22.2. Leqistacão: Este Termo de Securitização é regido petas leis da República Federativa do Brasil.

O presente Termo é firmado em 3 (três) üas, de igual teor, forma e vatidade, na presença de 2

(duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 0í de maÍço de 20í8.

Página de Assinaturos 112 do Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliorios da 1060 Série do 1o

Emissõo de Certificodos de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizodoro 5.A., celebrodo em

Sõo Poulo,0l de março de 2018.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

7*;rzZ
Nome:

Cargo:
i4Anco§ RlBElRo Do vtutE ETO

R6. 44 E58.32$2

cPF.308.200 418{7

Nome:

Cargo:
Vicente Postiga NoguelÍa

RG: 877836

CPF: 076.811 148-07
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Págino de Assinaturos 212 do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários do 1060 Série da 10

Emissõo de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadoro 5.A., celebrado em

Sõo Paulo, 01 de morço de 2018.

vÓRTx DISTRIBUIDoRÂ DE TíTULos E VALoRES ÀA IOS LTDA.

Nome

Cargo: Flávio Scarpelli Souza

CPF:293.224.508-27
Ca

TESTEMUNHAS

t0i

Nome:

CPF/MF: Rdrto @uvolâ Boooí€r3
RG: t9.896,1*2

cfr"1 57.?t6.r78{,

Nome:

CPF/MF:
st':a Lima

RG: 23.199.9'17.3
CPFt 148.236.208-28

J

Ana Eugênia de iesus Souza

RG 15461802000_3
009.63s.843-24

o
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ANEXO I - DESCRTçÃO DA CCr

CARÂCTERíSNCAS DA CCI

CEDULA DE CREDITO IAAOBILIARIO - CCI LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

São Pauto, 01 de março de 2018

SÉRIE Unica NUMERO 1 TIPO DE CCI INTEGRAL

í. EMISSORÂ

RÂZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ /MF: 09.304.427 I 0001 -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.894,5o andar, conjunto 52

CEP 01451-000 CIDADE São Pauto UF SP

(

J

2. tNST|TUtçÃO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ/MF: 22.ó1 0. 500/000í -88

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.777,2'andar, conjunto 202

CEP 0í452-000 CIDADE São Paulo UF SP

,I. DEVEDORA

RÂZÃO SOCIAL: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORÂ S.A.

CNPJ /MF: 43.470.988 I 0001 - 65

ENDEREÇO: Rua Hungria no 1.400, 2" andar, conjunto 22, Jardim Europa

CEP 01455-000 CIDADE São Paulo UF SP

4. T|TULO

"lnstrumento Particular de Escrituro do 11o Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em

Ações, do Espécie Quirografária, em Série Única, pora Colocaçõo Privada, do Even Construtoro e

lncorporodora 5.Á." firmada em 01 de março de 20í8, no valor de RS 200.000.000,00 (duzentos

mithoes de reais).
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s.VALOR DOS CRÉDITOS |MOB|L|ÁRIOS: RS 200.000.000,00 (duzentos mithóes de reais).

6. IDENTIFICAçÃO DOS lMÓvElS: lmóvel toca[izado na Capitat do Estado de Sáo Pauto, n'd Rr.ra

Comendador Souza, 254 - Lapa, objeto da Matrícula n' 30.870 do í0" Cartório de Registro de

lmóveis da Capital do Estado de Sáo Paulo, de propriedade da Adelfo Empreendimentos

lmobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no í8.522.343/000Í-81.

T.COND|çÕES DE Er |SSÃO

Prazo Total '1721 (mit setecentos e vinte e um) dias contados da Data de

Emissão.

Vator de Principal Rs 200.000.000,00.

Atua[ização Monetária As Debêntures náo serão objeto de atuatizaçáo monetária.

Juros Remuneratórios As Debêntures farão jus a uma remuneraçáo que

contemptará juros remuneratórios, a contar da primeira

Data de lntegralização, correspondentes a 100% (cem por

cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos

Dl - Depósitos lnterfinanceiros de um dia, extra-grupo,

expÍessa na forma de percentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e

divutgadas diariamente peta 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

no informativo diário disponível em sua página de lnternet

(www. cetiD. com. br), acrescidas de uma sobretaxa (spread)

equivalente a 3,00% (três por cento). A remuneração das

Debêntures será catculada de acordo com a da Escritura de

Emissáo de Debêntures e paga mensatmente.

Data de Vencimento Final í ó de novembro de 2022.

Encargos Moratórios: Juros de mora í% (um por cento) ao mês, catculados pro

rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data

do efetivo pagamento, bem como de mutta náo

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor deüdo,

independentemente de aüso, notificaçâo ou interpelaÇf
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judiciat ou extrajudicia[.

Periodicidade de Amortização As Debêntures serão amortizadas em 36 (trinta e seis)

parcelas mensais e sucessivas, sendo que a primeira

amortizaçáo será realizada em 16 de dezembro de 20í9 e a

última em í6 de novembro de 2022.

Local de Pagamento Na forma descrita na Escritura de Emissão de Debêntures.

Garantias ?Fiança.

{
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ANEXO II - FLUXO DE PAGATAENTOS

Período:

Data de

Vencimento do

CRI Sênior

Valor Global da

Série

Preço

Unitário

(P.U.) (SDi)

Taxa de Amortização

em relação ao Saldo

Devedor (Tai)

Pagamento

de Juros?

Emissão 01to3t2018 Rs200.000.000,00 Rsí.000,00

1 19/03t2018 R5200.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000 Sim

z 17 t04t2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

3 17 t05t2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

4 19t06/2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

5 17 t07 t2018 Rs200.000.000,00 R51.000,00 0,0000 Sim

6 17 tO8t2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

7 18t09/2018 Rs200.000.000,00 Rsí.000,00 0,0000 Sim

8 17 t 10t2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

9 201 I19111t R5200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

10 18t 12t2018 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

11 17 /0't /2019 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

12 19t02t2019 R52(x).000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

13 19t03t2019 Rs200.000.000,00 Rsl .000,00 0,0000 5im

14 17 t0412019 R5200.000.000,00 Rsí.000,00 0,0000 Sim

15 17 t0512019 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 5im

16 18t06t2019 R5200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

17 17 t07 t2019 R5200.000.000,00 R51.000,00 0,0000 5im

í8 19/08t2019 Rs200.000.000,00 R51.000,00 0,0000 5im

19 17 /09 t2019 R5200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

20 17 t 10t2019 Rs200.000.000,00 R5í.000,00 0,0000 Sim

21 19 t 11t2019 Rs200.000.000,00 Rsí.000,00 0,0000 Sim

22 17 / 1212019 R5194.444.400,00 R5972,27 2,7778 Sim

23 17 t01t2020 R5í 88.888.929,05 R5944,44 2,8571 Sim

24 18t02t2020 Rs183.333.327,87 Rs916,67 2,9412 Sim

R5888,8925 17103t2020 R5177 .777.778,03 3,0303 Sim
r)

26 17 t04/2020 Rs172.222.227,47 Rs861 ,1 1 3,1 250 t'g{
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Periodo:

Data de

Vencimento do

CRI Sênior

Valor Global da

Série

Prêço

Unitário

(P.u.) (sDi)

Taxa de Amortização

em relação ao Saldo

Devedor (Tai)

Pagamento

de Juros?

27 19t0517020 R5í ó6.ó66.678,02 Rs833,33 3,2258 Sim

28 17 /06t2020 R5161 .111 .177 ,64 Rs80s, s6 3,3333 Sim

29 17 /07 t2020 R51 55.555.580,90 R5777,78 3,4483 Sim

30 18t08t2020 R5í 50.000.068,88 Rs7s0,00 3,5714 Sim

31 17 /09/2020 Rsl44.1,í 1.5í 6,33 R5722,72 3,7037 Sim

37 19 t 10/2020 Rs138.888.89í ,34 R5694,44 3,8462 Sim

33 17 I 11t2020 Rsl 33.333.335,69 R5666,67 4,0000 Sim

34 17 t1?t2020 Rs127 .777 .735,59 Rs638,89 4,1667 Sim

35 19/01/2021 R5122.222.215,20 Rs6í í ,1 í 4,3478 Sim

36 18102t2021 R51 í 6.ó6ó.604,41 Rss83,33 4,5455 Sim

37 17 t03t7021 Rsííí.111.057,38 R5sss,5ó 4,7619 Sim

38 19t04t2021 Rs105.555.504,5í Rs527,78 5,0000 Sim

39 18t05t2021 R599.999.907, í 9 Rs500,00 5,2632 5im

40 17 t06/2021 R594.444.312,35 R5472,22 5,55só 5im

41 19t07 t2021 R588.888.720,12 R5444,44 5,8824 Sim

42 17 t08t2021 R583.333.í75,íí Rs4í 6,67 6 2500 Sim

43 17 t09 t2021 R577.777.607,33 R5388,8e 6,6667 Sim

44 19 t 10/7021 Rs72.222.025,97 R5361 ,1 1 7,1429 Sim

45 17 / 11 t2021 R566.666.491 ,07 Rs333,33 7,6923 Sim

46 17 t1212021 R561.110.972,37 Rs305, ss 8,3333 5im

47 18t01t2022 R555.555.434,98 R5277,78 9,0909 Sim

48 1710217022 Rs49.999.89í,48 Rs2s0,00 10,0000 Sim

R544.444.353,54 R5222,22 11 ,1111 Sim49 17 t03t2022

Rs38.888.809,35 R5194,44 í 2,5000 Sim50 19t04/2022

R5í ó6,67 14,2857 Sim5í 17t05t2022 Rs33.333.270,71

SimR5í 38,89 16,6667R527.777.714,4857 70t06t2022

20,0000 SimR5ííí,1119 t07 t2022 R522.222.171,5853

25,0000 Sim tlR583,33R5í 6.óó6.628,ó954 17 t0812022

33,3333 Sim
íR555,5óRSíí.fir.09í,3555 19t09t2077

I59
DOCS - 907460v6



Período:

Data de

Vencimento do

CRI Sênior

Valor Global da

Série

Preço

Unitário

(P.u.) (sDi)

Taxa de Amortização

em relação ao Saldo

Devedor (Tai)

Pagamento

de Juros?

5ó 18t10t2022 Rs5.555. s4s,67 Rs27,78 50,0000 Sim

57 17 t 11t2022 R50,00 Rso,oo 100,0000 Sim
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ANEXO III - TRÂTAMENTO FISCAL

Os Titulares de CRI nõo devem consideror unicomente as informoções contidas abaixo para fins de

ovaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRl, devendo consultor seus próprios

ossessores quanto à ttibutoÇõo específica à qual estarõo sujeitos, especialmente quonto a outros

tributos que nõo o imposto de rendo eventuolmente aplicáveis o esse investimento ou o ganhos

poNentura ouferidos em operações com CRl.

lmpast! de Renda

Rendimentos nas Aolicacões em Cer tificados de Recebíveis lmobi liórios

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos produzidos petos CRI é o mesmo

aplicado aos títulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, à incidência do lmposto de Renda Retido

na Fonte ("lRF"), a ser catcutado com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o

prazo da apticação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: atíquota de 22,5%; (b) de

í81 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: atíquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias:

aliquota de í5%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o lnvestidor efetuou o

investimento, até a data do resgate (artigo 1' da lei no 11.033, de 2í de dezembro de 2004 e artigo

ó5 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de í995).

Não obstante, há regras especificas aplicáveis a cada tipo de lnvestidor, conforme sua quatificação

como pessoa física, pessoa juridica, inctusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títutos, valores

mobitiários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento

mercantiI ou lnvestidor estrangeiro.

Pessoas Jurídicas não Finonceiras

O IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no

lucro rea[, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação, gerando o direito a ser compensado

com o do lmposto de Renda da Pessoa Jurídica ("|RPJ") apurado em cada periodo de apuraçãô- (artigo

76, I da Lei n.' 8.98',1 , de 20 de janeiro de í995). O rendimento também deverá ser computadTa

base de cátcuto do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"). As atíquotas doJRPJ
t

J61
DOCS - 907460v6



correspondem a í5% e adicional de í0%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do [ucro real

que exceder o equivalente a R5240.000,00 por ano; a a[íquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-

financeiras, corresponde a 9%.

lnsütuições Financeiros, Fundos de lnvestimento e Outros

Com retaçáo aos investimentos em CRI reatizados por instituiçóes financeiras, fundos de

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência

complementar abertas, sociedades de capitatização, corretoras e distribuidoras de titu[os e valores

mobitiários e sociedades de arrendamento mercantit, há dispensa de retenção do lRF.

Não obstante a isenção de retençáo na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI

por essas entidades, üa de regra e à exceção dos fundos de investimento, seráo tributados pelo IRPJ,

à atíquota de 15% e adicional de í0%; peta CSLL, à alíquota de í5%. As carteiras de fundos de

investimentos (exceto fundos imobitiários) estão isentas de imposto de renda (artigo 28, parágrafo

Í0, da Lei n'9.532, de í0 de dezembro de 1997).

Pessoas Físicas

Para as pessoas físicas, desde 'l ' de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na dectaração de ajuste anuat), por força do artigo 3',

inciso ll, da Lei n. " 11.033/M.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exctusivamente na fonte, ou

seja, o imposto não é compensávet (art. 76, ll, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995). As

entidades imunes estão dispensadas da retençáo do imposto na fonte desde que dectarem sua

condição à fonte pagadora (art. 71 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada

pela Lei no 9.065, de 20 de junho de .l995).

lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Ex nor

Em retaçáo aos lnvestidores residentes, domicitiados ou com sede no exterior, aplica-se, co

/'.L
/
,L .."sru
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gerat, o mesmo tratamento cabível em retaçáo aos rendimentos e ganhos percebidos petos residentes

no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação apticável aos rendimentos e ganhos

auferidos petos lnvestidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as

normas do Conselho Monetário Naciona[ (Resotução CMN n. " 2.689, de 2ó de janeiro de 2000) e não

sejam considerados residentes em paraíso fiscat, conforme definido peta legistação brasiteira. Nesta

hipótese, os rendimentos auferidos por lnvestidores estrangeiros em operações de renda fixa estão

sujeitos à incidência do IRRF à atíquota de 15%.

Contribuicão Socia[ oara o Proqrama de lnteeração Sociat - PIS e ContribuiÇão Social sobre o

Faturamento - COFINS

Na sistemática não-cumulativa, as contribuiçóes para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do

faturamento mensal das pessoas jurídicas, assim entendido, o total das receitas por estas auferidas,

independentemente de sua denominaçáo ou classificaçáo contábil.

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

própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressatvadas atgumas

exceçôes, como as receitas não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente (arts. 2'e
3o da Lei n" 9.718, de 27 de novembro de í998, e artigo 1'das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de

2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e alterações subsequentes).

Porém, os rendimêntos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras, sujeitas à sistemática

não cumulativa são classificados como receitas financeiras e, desse modo, ficam sujeitos à incidência

da COF|NS e da Contribuição ao PIS à alíquota zero, na forma Íixada pelo Decreto n'5.44212@5.

Se a pessoa juridica for optante pela sistemática cumulativa de apuraçáo do PIS e da COFINS,

também náo haverá a incidência das referidas contribuições sobre os rendimentos em CRl, pois,

nessa sistemática, a base de cátculo é a receita bruta, e não a totatidade das receitas auferidas (o

que exctui a receita financeira). Sobre os rendimentos auferidos por lnvestidores pessoas físicas náo

há incidência dos referidos tributos.

Na hipótese de apticação financeira em cRl realizada por instituiçóes financeiras, sociedades de

seguro, entidades de preüdência comptementar abertas, entidades de preüdência onvada rcc{as,

sociedades de capitatização, sociedades corretoras de títutos, valores mobiliários e câ(bio,

J
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sociedades distribuidores de títulos e valores mobitiários e sociedades de arrendamento mercantit, à

exceçáo dos fundos de investimento, os rendimentos serão tributados peta COFINS, à aliquota de 4%,

e peto PlS, à alíquota de 0,ó5%.

Ganhos nls Atienacóes de CRI

Não há uniformidade de interpretaçáo quanto à tributaçáo apticável sobre eventual ganho de capital

auferido por pessoa fisica na alienaçáo de CRl. Existem pelo menos duas interpretaçóes correntes a

respeito da incidência do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor de

atienação e o valor da apticação em certificados de recebíveis imobiliários, quais sejam (i) a de que

os ganhos decorrentes da atienação de CRI são tributados tais como os rendimentos de renda fixa,

nos termos do artigo 65, caput e §ío, da Lei n'8.98í e em conformidade com as atiquotas regressivas

acima descritas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação de CRI são tributados como

ganhos líquidos nos termos do artigo 52, §2', da Lei n'8.383, com a redaçáo dada peto artigo 2o da

Lei n' 8.850, sujeitos, portanto, ao IRF a ser recothido pelo vendedor até o úttimo dia útil do mês

subsequente ao da apuração do ganho de capitat, à atiquota de í5%, estabelecida pelo inciso ll do

caput do artigo 2o da Lei n' 1 1 .033.

Em virtude dessas divergências de interpretação e da inexistência de jurisprudência firmada sobre o

assunto, recomenda-se aos lnvestidores que consultem seus assessores tributários e financeiros antes

de se decidir pelo investimento nos CRl.

lnvestidores Residentes ou Domiciliodos no Exterior

No caso de lnvestidores residentes ou domicitiados no exterior que investirem em CRI no país (i) de

acordo com as normas previstas na Resotuçáo CMN n." 2.689, de 2ó de janeiro de 2000, e que (ii) não

sejam domiciliados em pais ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, conforme

definido peta tegistação brasiteira, os ganhos auferidos nas operaçôes realizadas em bolsas de

valores, de mercadorias, de futuros e assemethadas são isentos de tributação, conÍortyt

interpretação razoável da tegistação tributária em ügor. '(

lmoosto sobre Ooeracões Financeiras - IOF
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lmposto sobre Operações de Câmbio ("lOFlCômbio")

Regra geral, as operaçóes de câmbio retacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condiçóes do Conselho ÀÂonetário

Naciona[ (Resotução CMN n' 2.ó89), inclusive por meio de operaçóes simultâneas, incluindo as

operaçôes de câmbio retacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do

lOF/Câmbio à aliquota zero no ingresso e à aliquota zero no retorno, conforme Decreto no 6.306, de

í4 de dezembro de 2007, e atteraçóes posteriores. Em quatquer caso, a a[íquota do IOF/Câmbio pode

ser majorada até o percentuat de 25% (ünte e cinco por cento), a quatquer tempo por ato do Poder

Executivo, relativamente a transaçóes ocorridas após esta eventuat atteração.

lmposto sobre Titulos e Volores llobiliários ("IOF lTitulos")

As operaçóes com certificados de recebíveis imobitiários estáo sujeitas ao |OF/Titutos à atíquota

zero, na forma do parágrafo 2", inciso Vl do artigo 32 do Decreto n'6.306, de í4 de dezembro de

2007, conforme em ügor. Em qualquer caso, a a[íquota do |OF/Titutos pode ser majorada a qualquer

tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentuat de í,50% (um inteiro e cinquenta cerltési mos por

cento) ao dia, retativamente a transações ocorridas após este eventual 
^u "nt{ 

r'IZ

I65
DOCS - 907460v6



ANEXO IV. FATORES DE RISCOS

O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deveráo ser analisados independentemente

pelo potencial lnvestidor. Esses riscos envolvem fatores de tiquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regutamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora, às

Fiadoras e aos próprios CRI objeto desta Emissão. 0 potenciat lnvestidor deve ler cuidadosamente

todas as informações que estão descritas neste Termo, bem como consultar seu consuttor de

investimentos e outros profissionais que jutgar necessários antes de tomar uma decisão de

investimento. Estão descritos a seguir os riscos relacionados, exctusivamente, à Emissora, aos CRl, às

Fiadoras e à estrutura jurídica da presente Emissão:

RISCOS RELA-TIVOS AO SETOR DE SECURITIZÂCÃO IA4OBILIÁR|A E AO CENÁRIO ECONÔMICO

(i) Recente Desenvolvimento da Securitizoçõo lmobiliário. A securitiza ção de Créditos

lmobiliários é uma modalidade de operação recente no Brasit. A Lei no 9.514197, que criou os

certificados de recebíveis imobitiários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um votume maior

de emissóes de certificados de recebíveis imobitiários nos últimos anos. Atém disso, a securitização é

uma operação mais comptexa que outras emissôes de valores mobitiários, já que envotve estruturas

jurídicas de segregação dos riscos da Emissora.

Na hipótese de a Emissora ser dectarada inadimplente com relação à Emissão, o Agente Fiduciário

deverá assumir a custfuia e administração dos créditos integrantes do Patrimônio Separado. Em

Assembleia Geral, os Titutares de CRI deverão deliberar sobre as novas normas de administração do

Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos lmobitiários, ou optar pela

tiquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das obrigaçóes da

Emissora perante os lnvestidores.

(ii) Credores Privilecí (lvlP 2.158-35). A Medida Proüsória n" 2.í58-35, de 24 de agosto de

200í, em seu artigo 76, estabelece que "os normas estabelecem a oÍetação ou a seporoçõo, o

qualquer titulo, de potrimônio de pessoa física ou juridico nõo produzem eÍeitos em relaçõo oos

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabolhisto, em especiol quonto às gorantios e aos

priülégios que thes sõo otribuídos". Em seu parágrafo único, ela prevê que permanecem

respondendo petos débitos ali referidos a totalidade dos bens das rendas do sujeito passivofeu

espólio ou sua massa Íatida, inctusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação. 'l
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Apesar de a Emissora teÍ instituído regime fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, a CCl, às

Garantias e a Conta do Patrimônio Separado por meio deste Termo de Securitização, os credores de

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabathista, que a Emissora, eventuatmente venham a

ter, poderão concorrer de forma priülegiada com os Titulares de CRI sobre o produto de realização

dos Créditos lmobitiários, da CCl, das Garantias e a Conta do Patrimônio Separado não venham a ser

suficientes para o pagamento integral do saldo devedor dos CRI atualizado após o pagamento das

obrigaçóes da Emissora.

(iii) lnflação. No passado, o Brasil apresentou indices extremamente etevados de inftação e

vários momentos de instabilidade no processo de controle inftacionário. As medidas governamentais

promoüdas para combater a inflação geram efeitos adversos sobre a economia do país, que

envolveram controle de satários e preços, desvalorização da moeda, limites de importaçóes,

alterações bruscas e retevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.

En 1994, foi implementado o plano de estabitização (Reat) que teve sucesso na redução da inflação.

Desde então, no entanto, por diversas razóes, (crises nos mercados financeiros internacionais,

mudanças na potítica cambial, eteições presidenciais, etc.) ocorreram novos "repiques"

inflacionários. A elevação da inftação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,

inctusive, recessão no país, ocasionando desemprego e eventuatmente elevando a taxa de

inadimptência.

(iv) Po lí ti ca lvlon e tári a. O governo federal inftuencia as taxas de juros praticadas na economia

uma vez que estas se constituem um dos principais instrumentos de potítica monetária utitizado.

Historicamente, esta potítica tem sido instávet, havendo grande variação nas taxas praticadas. A

politica monetária brasileira possui como funçáo regular a oferta de moeda no país e muitas vezes é

influenciada por fatores externos ao controle do governo federa[, tais como os moümentos dos

mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvo[üdos,

principalmente dos Estados Unidos.

Em caso de etevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, uma vez

ue com a atta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva, os investimentos se retraem eq (

I

assim, via de regra, eleva o desemprego e aumenta os índices de inadimplência'
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(v) Ambiente hlacroeconômico lnternacionaL O vator dos titutos e valores mobitiários

emitidos por companhias brasileiras no mercado é influenciado peta percepção de risco do Brasit e

outras economias emergentes, e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na

economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as condiçôes de mercado em outros

países emergentes, especialmente na América Latina, poderáo influenciar o mercado em relaçáo aos

títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condiçôes econômicas nesses países

possâm diferir consideravelmente das condiçóes econômicas brasileiras, as reações dos investidores

aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos

títu[os e vatores mobiliários de emissores brasileiros.

A[ém disso, em resultado da gtobatização, não apenas problemas com países emergentes afetam o

desempenho econômico e financeiro do pais como também economia dos paises desenvolüdos como

os Estados Unidos interferem consideravelmente o mercado brasiteiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários paises de mercados emergentes em

anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos e

causam uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de dólares norte-

americanos do Brasit, fazendo com que as companhias brasiteiras enfrentassem custos mais attos para

captação de recursos, tanto nacionatmente, como no exterior, impedindo o acesso ao mercado de

capitais internacionat. Desta forma, é importante ressaltaÍ que eventuais crises nos mercados

internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionarem uma redução ou falta de

liquidez para os CRl.

Rtscos RELATrvos À EM§sÃo Dos cRr

(i) Risco Tributário. O governo federat com frequência attera a tegislação tributária sobre

investimentos financeiros. Atualmente, por exemplo, pessoas fisicas possuem isençáo no pagamento

de imposto de renda sobre rendimentos de CRl. Alteraçóes futuras na legislação tributária poderáo

eventuatmente reduzir a rentabitidade dos CRI para os investidores. Hoje, os rendimentos auferidos

por investidores estáo isentos de IRRF e de dectaraçáo de ajuste anual de pessoas fisicas. Porém, tal

tÍatamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser atterado ao longo do

tempo. Eventuais atteraçôes na tegistação tributária, eliminando tal isenção, criando ou etevando

aliquotas do imposto de renda incidente sobre os CRl, ou ainda a criação de novos tributos aOlicáy2is

aos CRI poderáo afetar negativamente o rendimento tiquido dos CRI esperado petos lnvesti.dy'res.
I
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Ademais, existe divergência sobre a tributação apticávet aos ganhos obtidos petos lnvestidores em

caso de alienação, havendo certas correntes que defendem a tributação segundo a escala

decrescente apticávet aos investimentos de renda fixa, e outras que defendem a alíquota de í5%. De

qualquer forma, dependendo da interpretação que se firmar com retação ao assunto, o lnvestidor

poderá sofrer uma tributação maior ou menor em eventuais ganhos que obtenham na alienaçáo de

seus CRI;

(ii) Cooacidode da Devedora e dos Fiadoras de honror suos obrieacões. A amortizaçáo integraI

dos CRI depende fundamentalmente no pagamento pontual dos Créditos lmobiliários por parte da

Devedora e/ou das Fiadoras, quando aplicável. A Securitizadora não reatizou quatquer anátise ou

investigação independente sobre a capacidade da Devedora e das Fiadoras de honrarem com as suas

obrigaçóes, devendo cada lnvestidor procurar obter o máximo de informaçóes acerca da Devedora

(incluindo acerca da situação patrimonial e do setor de atuação) e, se for o caso, das Fiadoras, antes

de optar peto investimento no CRl. A incapacidade de pagamento dos Créditos lmobitiários peta

Devedora poderá impactar negativamente no fluxo de recebíveis dos CRI

(iii) Boixo Liouidez no llercodo Secundário: Em função de sua natureza, os CRI distribuidos no

mercado de capitais brasileiro são vatores mobiliários pouco homogêneos, uma vez que possuem atto

valor nominal e longos prazos de vencimento, sofrendo a concorrência dos títulos púbticos e privados

de curto prazo. Atuatmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobitiários no

Brasi[ apresenta baixa liquidez ou nenhuma tiquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no

futuro, um mercado para negociaçáo dos CRI que permita sua atienação pelos subscritores desses

valores mobitiários caso estes decidam peto desinvestimento. Dessa foÍma, os Titutares de CRI

poderão encontrar dificuldades para negociá-tos no mercado secundário, devendo estar preparados

para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissáo;

(iv) Riscos de lnsuÍiciêncio das Gorontias: No caso de inadimplemento dos Créditos lmobitiários

por parte da Devedora, a Securitizadora terá que iniciar o procedimento de execução das Garantias.

Náo há como assegurar que as Garantias, quando executadas, serão suficientes para recuperar o

valor necessário para amortizar integratmente os CRl. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderão

ser afetados;

(v) Riscos de lnsufi ciência da Fianca: No caso de inadimplemento dos Créditos lmobitiários

{^parte da Devedora e das Fiadoras, a Securitizadora terá que iniciar a cobrança judiciat da Deved

J
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e/ou das Fiadoras, que poderão não ter patrimônio suficiente para garantir com o cumprimento das

obrigações assumidas. Náo há como assegurar que as Fiadoras, quando executadas, terão recursos

suficientes para recuperar o vator necessário para amortizar integralmente os CRl. Caso isso ocorra

os Titutares dos CRI poderáo ser afetados;

(vi ) Risco em Funcõo do Di sDenso de Reeistro : A Emissão, distribuída nos termos da lnstrução

CYM n' 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de Íorma que as

informaçôes prestadas no âmbito dos Documentos da Oferta Púbtica Restrita não foram objeto de

análise peta referida autarquia federa[;

(üi) Risco de Estrutura: A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,

econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estiputados

através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a tegislação em ügor. No entanto, em

razão da pouca maturidade e da fatta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro

no que tange a operações de certificados de recebíveis imobitiários, em situações de estresse poderá

haver perdas por parte dos lnvestidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do

arcabouço contratuaU e

(viii) Risco referente à não imotementacão das CondiÇões Suspensivas à Subscrição e às Condições

Precedentes: Caso quaisquer das Condições Suspensivas não sejam verificadas, os CRI não serão

subscritos e a Oferta será cancelada. Ainda, caso as Condiçôes Precedentes não sejam verificadas, os

CRI não serão integratizados, de forma que a Oferta será cancelada, o que poderá resultar em

prejuízo aos investidores que estiverem contando com a apticação de recursos na integratização dos

CRI objeto da Oferta.

(ix) Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condiçóes dos mercados de atuação da

Devedora, que são afetados principatmente petas condiçóes políticas e econômicas nacionais e

internacionais. Os CRI também poderáo estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos atheios ou

exógenos, tais como moratória, guerras, revoluçóes, mudanças nas regras apticáveis aos CRl,

alteraçáo na política econômica, decisões judiciais etc.

J
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ANEXO V - DECLARÂçÃO DA EÀ |SSORA PREV|STA NO |TEM í5 DO ANEXO il DA TNSTRUçÃO CVM N"

414

HABITASEC SECURITIZADORÂ S.4., sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de Sáo Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894,5'andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 09.3M.427 10001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social

("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da

í0ó" Série de sua í" Emissáo ("CRl" e "Emissão", respectivamente), que seráo objeto de oíerta

pública de distribuição, nos termos da lnstrução CVM no 47ó, de í6 de janeiro de 2009, conforme

alterada, em que a BRASIL PLURÂL S.A. BANCO MULTIPLO, instituição financeira com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo no 228,9o andar, CEP

72210-065, inscrito no CNPJ/MF sob o no 45.246.410/000í -55, atua como instituiçáo intermediária

líder ("Coordenador Líder") e a vÓRTx D|STRIBUIDoRA DE TíTULos E vALoREs MOBTLÉRrcs LTDA.,

instituição financeira com sede na Cidade de Sáo Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima no 2.277, 2o andar, conjunto 202, CEP 0'1452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
22. ó10.500/000í -88, atua como agente fiduciário ("Aeente Fiduciário"), declara, para todos os fins e

efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, a legatidade e

ausência de vícios da operação, além de ter agido com ditigência para verificar a veracidade,

consistência, correção e suÍiciência das informaçôes prestadas peta Emissora no Termo de

Securitização de Créditos lmobitiários da Emissáo.

São Paulo, 01 de março de 20í8.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

;fulza1
Nome:

Cargo: rÁÀFCOS RIBEIRO DO.VÂLLE NEIO

RG, 44 85ó JZ}Z

cPf'308m0'41e07

Nome:

Cargo:
Vicente Fostiga Nogueira

RG: 877836

cPF: 076 811.148-07

{
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ANEXO Vt - DECLARAçÃO DO AGENTE FTDUCÉR|O PREVTSTAS NO tTEIr^ t 5 DO ANEXO ilt DA

|NSTRUçÃO CVr N" 41412004 E NO ARTTGO í í, |NCISO X, DA TNSTRUçÃO CVM N" 583/íó

vÓRTx DISTR|BU|DoRA DE TíTULOS E VALORES tâoBlLlÁRPS LTDA., instituição financeira com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 7.277,2' andar,

conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato

representada na forma de seu Contrato Sociat ("Aqente Fiduciário"), na quatidade de agente

fiduciário da oferta pública de distribuiçáo dos Certificados de Recebíveis lmobitiários da Í0ó" Série

da í' Emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZÂDORA S.4.,

sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, no 2.894, 5o andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.304.42710001-

58 ("Emissora"), nos termos da lnstruçáo CYM n' 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,

em que a BRASIL PLURAL S.A. BANCO I ULTIPLO, instituição financeira com sede na Cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n" 728,9" andar, CEP 222í0-065, inscrito

no CNPJiMF sob o no 45.246.41010001-55, atua como instituição intermediária líder ("Coordenador

Líder"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, êm conjunto com a Emissora e o

Coordenador Líder: (i) a tegatidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com

ditigência para verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas

pela Emissora no Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobitiários da Emissão.

São Paulo, 0í de março de 2018.

vÓRTx DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBI RI DA.

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:
Flávio ScarPelli Souza

cPF 293 224 '508'2 t

J

Ana Eugênia de Jesus Suza

RG 1s461802000
009.63s.843-
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ANEXO Vil - DECI-ARAçAO DO COORDENADOR LíDER PREVTSTA NO tTEÀt í 5 DO ANEXO il DA

INSTRUçÃO CVt N" 41412004

BRASIL PLURAL S.A, BANCO 
^4ULTIPLO, 

instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n' 228, 9'andar, CEP 22710-065, inscrito no CNPJ/MF

sob o n' 45.246.410/000í -55 ("Coordenador Líder") da oferta púbtica de distribuição dos Certificados

de Recebíveis lmobiliários da í0ó" Série da 1" Emissáo ("Emissáo") da HABITASEC SECURITIZADORA

S.4., sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,5o andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o no

09.304.42710001-58 ("Emissora"), nos termos da lnstruçáo CVM nô 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme atterada, dectara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora,

a [egalidade e ausência de úcios da operação, atem de ter agido com diligência para assegurar a

veracidade, consistência, correçáo e suficiência das informações prestadas peta Emissora no Termo

de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo, 0í de março de 2018.

BRASIL PLURAL S.A. BANCO IAULTIPLO

Coordenodor Líder

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

I
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ANEXO Vl[ - DECLARAçÃO DA tNSTtTUtçÃO CUSTODTANTE DA CCt NOS TER^ OS DO PAúGRAFO

uNtco Do ARTIGo 23 DA LEI N" tO.931/2004

VÓRD( DISTRIBUIDORÂ DE TíTULOS E VALORES MOHLÉRIOS LTDA., instituiçáo financeira com sede

na Cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277,2" andar,

conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.6í0.500/0001-88, neste ato

representada na forma de seu Contrato Sociat ("lnstituicão Custodiante"), na quatidade de

instituição custodiante do "lnstrumento Particular de Escritura de Emissõo de Cédulo de Crédito

lmobiliório sem Gorontia Real lmobiliária Sob o Forma Escriturol" cetebrado em 01 de março de 2018

entre a Emissora e a lnstituiçáo Custodiante ("Escritura de Emissáo de CCl"), por meio da qua[ foi

emitida a Céduta de Crédito lmobitiário identificada nesta declaração ("CCl"), DECLARA, para os fins

do parágrafo único do artigo 23 da Lei n' 10.93112004, que lhe foi entregue para custódia a Escritura

de Emissáo de CCI e que a CCI encontÍa-se deüdamente vincutada aos Certificados de Recebíveis

lmobitiários da 106" Serie da I" Emissão ("CRl" e "Emissáo", respectivamente) da HABITASEC

SECURITIZADORA S.4., sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Pau[o, Estado de Sáo Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894,5' andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob

o n' 09.304.477 /0001-58 ("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados peta CCI por meio do

Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobitiários da Emissão, firmado entre a Emissora e a lnstituição

Custodiante ("Termo de Securitizacão"), tendo sido instituído o regime fiduciário peta Emissora, no

Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobitiários que eta representa, nos termos da Lei

n' 9.51411997. Regime fiduciário este ora registrado nesta instituição custodiante, que dectara,

ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontram-se, respectivamente,

registrado e custodiada nesta instituição custodiante, nos termos do artigo í8, § 4o e parágrafo único

do artigo 23, da Lei n' 10.93117004.

São Pauto, 01 de março de 20í8.

VÓRTX DIS írulos E vALoREs À4oilLtÁ SLT

tuiçõo Custodionte

Nome:

Cargo:

e
C,.;',irr,

J

RG 1s4618020

Ana Êu!ênia de Jesus

Flávio ScarPelli Souza

CPF:293'224.5O8-2 
t
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