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ÍERMO DE SECURlr|ZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOEtUÁRtOS

Pelo presente instrumento pârticular, de um lado, na qualidade de emissora dos CRI (conforme definido

abaixo):

HABITASEC SECURITIZADORA S.4,, sociedade por ações com registro de companhia securitizâdora

perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894,5e andar, conjunto 52, CEP 01451-000,

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

n.e 09.3M.4271OO01-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto social ("E!!i§§g!e" ou

"Securitizadora"); e

de outro lado, na qualidade de agente fiduciário, representando os interesses da comunhão de titulares
dos CRI:

[. vóRTx DtSTRtBUtDORÂ DE Tírutos E vAtoREs MOBTUÁRtOS [TDA., com sede na Av. BriBadeiro

FaÍiaLima, ne 2.277, ci.202, CEP 01452-000, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, Cidade e Estado de

São Paulo, , ínscrita no CNPJ/MF ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu

Contrato Social ("Agente Fiduciário"t;

Vêm, por este, e na melhor forma dê direito, celebrar o presente fermo de Securitizoçdo de CÉditos

lmobiliórios ('1§LI-_Ce_§Cg!I!!E3çêe"), para vincular os Créditos lmobiliários aos Certificados de

Recebíveis lmobiliários das 110ê e 113e Séries da 13 Emissão da Habitasec Emissora S.4., de acordo com

o artigo 8e da Lei n.e 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução da CVM n.e 414,

de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, a lnstrução dâ CVM n.e 476, de 16 de ianeiro de 2009,

conforme alterada, e demâis disposíções legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

cúusutA PRtMETRA - DEFtNtçÕEs

1.1. Definicões: Para os fins deste Têrmo de Securitização, adotam-sê as seguintes definiçõês, sem

prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

1.1,1, Exceto se expressamente indicado: (ll palavras e expressões em maiúsculas, não definidas

neste Termo, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da OperaÉo (abaixo

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

contidas neste Termo a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a

tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou,

de quaÍquer forma, modificados.

'ACsurE4g" Terceiro adquirente do(s) lmóvel(is);

"Acc!!e!C!rÉ!e" vóRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTUtos E VAtoREs MoBItIÁRIos TToA.,

acima qualificâda;
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"Alienacões Fiduciária de

lmóveis":

Alienações fiduciárias em tarantia a serem constituídas sobre os lmóveis,

nos termos de cada um dos lnstrumentos Particulares de Aliênação

Fiduciária de lmóveis;

Comoulsóría

"AmoÍtizecão Ertraordinária Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.5.2 deste Termo de

Securitização;

,,ANBIMA,,:
ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO

E DE CAPITAIS, associâção privada com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, n.e 8501, 2le andar,

Pinheiros, CEP 05425{70, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 34.271.17L(cfo7-
62;

'Assembleia Geral de Titulares de

cRt"

Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade com

a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Banco Liouidante" lTAÚ UNIEANCO S.4., instituição financeira, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio dê Souza Aranha, n.e

100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o n.p

60.701.190/0001-04, responsávêl pela liquidação financeira dos CRt;

"Boletins de Subscricão": Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores
Profissionais subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os

termos e condiçõês deste Termo de Securitização e da Oferta;

"BR Partners"; O BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuiÉo de valores mobiliários com

estabelecimento no Município de 5ão Pâulo, Estado de São paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3355,26e andar, conjunto 261, ttaim Bibi,

CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 13.220.493 /O}Ot-tt;

,,83,,:
A 83 5.4. - BRASlt, BOLSA, BÂLCÃO - Segmento Cettp UWM, instituiçã
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para â prestação d

serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e liquidação
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na praça

Antonio Prâdo, n.e 48, Cêntro, CEp 01010-901;

o

"Ç!!" ou "Cédulas" A CCB Hesa 93, a CCB Hesa 49, a CCB Hesa 122, a CCB Hesa 120, a CCB Hesa

105, a CCB Hesa 110 e a CCB Hesa Palmeiras, quando referidas em
conjunto;

"CCB Hesa 93": A Cédula de Crédito Bancário n.e 5031, emitida pela HESA 93, em favor da
BR Partners, no valor de RS10.783.000,00 (dez milhÕes , setecentos e
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oitenta e três mil reais), por meio da qual a 8R Partners concedeu

financiamento imobiliárío à HESA 93;

"CCB Hesa 49" A Cédula de Crédito Bancário n.e 5036, emitida pela HESA 49, em favor da

BR Partners, no valor de RS6.061.000,00 (seis milhões e sessenta e um mil

reais), por meio da quala BR Partners concedeu financiamento imobiliário

à HESA 49;

"CCB Hesa 122": A Cédula de Crédito Bancário n.e 5030, emitida pela HESA 122, em Íavot
da BR Partners, no valor de RS73.954.000,0O (setenta e três milhões,

novecentos e cinquenta e quatro mil reais), por meio da qual a BR Partners

concedeu financiamento imobiliário à HESA 122;

"CCB Hesa 120" A Cédula de Crédito Bancário n.e 5035, emitida pelâ HESA 120, em favor

da BR Pârtners, no valor de RS34.617.000,00 (trinta e quatro milhões,

seiscentos e dezessete mil reais), por meio da qual a BR Partners concedeu

financiamento imobiliário à HESA 120;

"CCB Hesa 105": A Cédula de Crédito Bancário n.e 5032, emitida pela HESA 105, em favor
da BR Partnêrs, no valor de RS40.207.000,00 (quarenta milhões, duzentos

e sete mil reais), por meio da qual a BR Partners concedeu financiamento
imobiliário à HESA 105;

"CCE-H.ega-l-!0": A Cédula de Crédito Bancário n.e 5034, emitida pela HESA 110, em favor
da BR Partners, no valor de RS14.757.OOO,OO (quâtone milhões,
setecentos e cinquenta e sete mil reais), por meio da qual a BR partners

concedêu financiâmento imobiliário à HESA 110;

A Cédula dê Crédito Bancário n.e 5033, emitida pela PALMEIRAS, em favor
da BR Partners, no valor de RS7.O21.OOO,OO (sete milhõês, seiscentos e
vinte e um mil reais), por meio da qual a BR partners concede
finânciamento imobiliário à pALMEtRAS;

"ccf' tu Cédulas de Crédito tmobiliário integrais nes 5030, 5031, 5032, 5033,
5034,5035 e 5036, sem garantia real, sob a forma escritural, emitidas pela

BR Partnêrs, nos termos do §3e do artigo 18 da Lei n.e 10.931/04 e dâ

Escritura de Emissão de CCt, representativas dos Créditos lmobiliários;

"ecCÊ!!e" O 8R PARTNERS BANCO DE TNVEST|MENTO S.A., conforme acima definido;

,,§,fJ].I,2!':
Tem o signifícado que lhe é atribuído nâ Cláusula 3.2 deste Termo de
Securitização;
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"exuME" Cadastro Nacional dâ Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;

"ÇéCjse!!vil"; Lei n.e 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme âlterada, ou outra

legislação que venha a substituí-la;

"eéçholbLroqesso civil" : Lei n.e 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-lâ;

"CondiÇôes precedentes',: São as Condições Precedentês Gêrâis e as Condições Precedentes Segunda

Parcela, quando referidas em conjunto;

"CelC!çocrPrgsedclE e§" São as condições precêdentes para que a Emissora realize o pagamento da

primeira parcela do Preço de Aquisição, conforme previstâs no Contrato de

Cessão;

' eald!çÕesjrcledentes segunda

Parcela"

São as condições precedêntes para que a Emissorâ realize o pagamento dâ

segunda parcela do Preço de Aquisição, conforme previstas no Contrato de

cessão;

"Conta do Patrimônio

Separado"

Conta corrente n.e 15846-4, Agência n.e 7307, mantida junto ao Banco

Itâú-Uníbanco (n.e 341), de titularidade da Emissora;

"c94Ía!s!e!9§§39" lnstÍumento Potticulor de Controto de Cessõo de Créditos lmobiliários e

Outros Avenços, celebrado, nesta data, entre o Cedente, a Emissora e as

Devedoras, por meio do qual os Créditos tmobiliários, representados pelas

CCl, foram cedidos pelo Cedente à Emissora;

"Contrato de Distribuicão" lnstrumento Porticulot de Contruto de Coodenoção, Colocoçdo e

Disttibuiçõo Público, com EsÍorços Restritos de Distribuição, sob Regime de
Melhores EsÍorços, de CeftiÍicodos de Recebíveis tmobitiótios dos 77Os e
77ie Séries do le Emissão da Hobitosec Secu tizodoro S.A., celebrado
nesta data entre a Emissora ê o Coordenador Líder;

or Líder""Coord O BR PARTNERS BANCO DE INVESTTMENTO S.4., acimâ qualificado;

"Créditos lmobiliários" Direitos de crédito decorrentes das CCB, com valor total de principal de
RS188.000.000,00 (cento e oitenta ê oito milhões de reais), acrescido de
juros, conforme previsto em cadâ uma das CCB, bem como todos e
quaisquer outros encargos devidos por força das CCB, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, despesas, custâs, honorários e demais
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encargos contratuais e legais previstos na e relacionados às CCB;

"CRl Seniores": Certificados de Recebíveis lmobiliários da 110E Série da 1! Emissão da

Emissora, emitidos com lastro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Termo dê SecuritizaÉo, nos termos do artigo 8e dâ Lei

n.e 9.514197, com preferência nas amortizações de principâl e de

pagamento de ruros em relação aos CRI Subordinados, observado o
previsto nêste Termo de SecuritizâÉo;

"CRl Subordinados" Certificados de Recebíveis lmobiliários da 113a Série da li Emissão da

Emissorâ, emitidos com lastro nos Créditos tmobiliários, por meio da

formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 8e da Lei

n.e 9.514/97, subordinados à amortização de principal e de pagamento de
juros dos CRI Seniores, observado o previsto neste Termo de Securitização;

,,CRI'':
Quando denominados, em conjunto, os CRI Seniores e os CRI

Subordinados;

"C8fsÍrclscbsêe", para fins de

quorum:
Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos em

tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora e pela Emissora e os de

titularidade de sociedades por êlas controladas;

"cvM" Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial,
vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei n.s 6.3g5, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, n.e 111,

Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNpJ/MF sob o n.e Z9.5O7.87B|Oc/i.]-

08;

"aeE jel.!oEi&" 24 de maio de 2018;

"Dêladg_Eserne!!g_dg§.ligl" : Cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios e da âmortização dos
Créditos lmobiliários, conforme Anexo lt deste Termo de Securitização;

"q3!ê-CcfYe!lEDc4el!!3!" A data de vencimento dos CRt, qual seja,lT de maio de 2022

"Data de Verificacão" Tem o significado que lhe é âtribuído na Cláusula 2.9.1.1 deste Termo de
Securitização;

"Demai s Despesas" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 12.1 deste Termo de
Securitização;
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Desoesas Tem o significâdo que lhe é atribuído na Cláusula 12.1 deste Termo de

Securitização;

Desoesas Froí Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusule 12.1 deste Termo de

Securitização;

"Devedoras" ou "Fiduciantes": A HESA 93, â HESA 49, a HESA 122, a HESA 120, a HESA 105, a HESA 110 e

a Palmeiras quando referidas em conjunto, quando consideradas em

conjunto;

"oia Útil": Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional na

República Federativâ do Brasil;

"Documentos da Operacão" Os documentos que integram a Emissão, quais seiam (il as CCB;

(ll) Escritura de Emissão de CCI; (illlo Contrato de Cessão; (lvlos
lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciáría de lmóveis; (vlo
presênte Termo de Securitização; e (vll o Contrato de Distribuição;

"Emissora" ou "Securitizador HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima qualifi cada;

"Emissão" 110e e 113i séries da 1ê emissão de CRI da Emissorâ;

'ElpÍeelC!CIellg§" Empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais, realizados nas

cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Campinas, Curitiba e Río de Janeiro,

nos Estâdos de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, conformê identificados

no Anexo I das CCB;

"Escritura de Emissão de CCl" lnsüumento Porticulor de Emissõo de Cédulos de Crédito lmobiliório
lntegrois, Sem Gorontio Reol e Sob d Fomo Escriturol firmado nesta data

entre o Cedente e a lnstituição Custodiante;

"Escriturado/' ITAÚ CORRETORA DE VATORES S.A., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, n.e3.500, 3e andâr, CEP 04538-132, inscrita no CNP,J/MF sob o

n.e 61.194.353/0001-64, responsável pela escriturâção da Emissora;

"Eyc4s-dc Jc!§lrnellg
Antecioado":

Tem o significado que lhe é atÍibuído na Cláusula 6.3 deste Termo de

Securitização;

"LE!R" Tem o significado que lhe é âtribuído na Cláusula 2.9.2 deste Termo de

Securitização;
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"Helbo/' HELBOR EMPREENDIMENÍOS S.4,, sociedade por ações, com registro de

companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de MoBi das Cruzes,

Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yatue Guimârães,

n.e 1145, 15eAndar, Jardim Armênia, condomínio Helbor Concept -
Edifício Corporate, CEP 08780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.e 49.253.189/0001-02;

"HESA 93" HESA 93 - INVESTIMENTOS lMOB|LÁRIOS !TDA., sociedade limitada de

propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, nâ Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15e

andar, Jardim Armêniâ, CEP 08.780-5@, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

72.654.579/0OOt-95;

,,HESA 49": HESA 49 - INVESTIMENTOS lMOBltlÁRIOS LTDA., sociedade limitada de

propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15s

andâr, Jardim Armêniâ, CEP 08.780-500, insffita no CNPJ/MF sob o ne

10.358.852/0001-09;

"HESA 122" HESA 122 - INVESTIMENTOS rMOBtLrÁRtOS LTDA., sociedade limitada de

propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado dê

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, ne 515,

Centro, CEP 08.710-500, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 13.199.418/0001-

It;

,,HESA 120": HESA 120 - INVESTIMENTOS tMOBtuÁRtOS LTDA., sociedade timitadâ de

propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15e

andar, Jârdim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

12.988.s0s/0OO1-95;

"HESA 105": HESA 105 - INVESTIMENTOS tMOBtUÁRtOS LTDA., sociedade timltada ã
propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15e

andar, Jârdim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

12.803.339/0001-0s;

"HESA 110" HESA 110 - INVESTIMENTOS lMOB|uÁRtOS LTDA., sociedadê limitada de
propósito específico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, na Avenida Vêreâdor Narciso Yague Guimarães, ns 1.145, 15e

andar, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

L2.857.2s9/0OO1-32;

1055520v16 697/,í

Página 9 de 93



"PallDcXê§" PALMEIRAS - INVESTIMENTOS lMOB|IúRIOS LTDA,, sociedâde limitada

de propósito espêcífico, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado

de São Pâulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n9 1.145,

15e ândâr, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPI/MF sob o ne

09.343.656/0001-81;

"IGP-M'' índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas;

"lmóveis" lmóveis de propriedade das Fiduciantes, identificados no Anexo tt dos

lnstrumentos Particulares de Alienâção Fiduciária de lmóveis;

"!!§!!!!tsã99§!9d!a!!s- A vóRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTUTos E vAI.oREs MoBITIÁRIos LTDA.,

acima qualificada;

"lnstrução CVM n.9 414": lnstrução da CVM n.e 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada,
que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstru ão CVM n.e 400" lnstruÉo da CVM ne 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada,
que regula as ofertas públicas de valores mobiliários;

"lnstrucão CVM n.c 476": lnstruÉo da CVM n.e 476, de 16 de laneiro de 2009, conforme alterâda,
que regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços

Íestritos;

lnstrução CVM n.e 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada,
que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos,

serviços e operaçôes ao perfil do cliente, bem como define tnvestidorês

Qualifi cados e lnvestidores Profi ssionais;

"lnstrucão CVM n.e 583"; lnstrução CVM n.e 583, de 20 de dezembro de ZOL6, que dispõe sobre o
exercício da função de agente fiduciário dos debenturistas;

o Fiduciária de lmóveis":

"lnstrumentos Particulares de

Alienecã

lnstrumentos Po,ticuldres de Alienoçõo Fiduciório de lmóveis em Gorontio
e Outros Avenços, firmados, nesta data, entre as Fiduciantes, na qualidade

de fiduciantes, e a Emissora, na qualidade de fiduciária, com a finalidade
de garântir as Obrigações Garantidâs;

"lnvestidores Profissionais" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.3.1 deste Termo de
Securitização;

"h§!Íc§êe!yrú_4i139"

'1055520v'16 697/4

Página 10 de 93

I



"lnvestldarcs Quâlifi cados" : Tem o significado que lhe é atribuído nâ Cláusula 3.5 deste Termo de

Securitização;

,1PCA/IBGE Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado
pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

,,J 
UCESP": junta Comercial do Estado de São Paulo;

"Juros Remuneratórios dos CRI

Seniores"

É a remuneração devida aos titulares dos CRI Seniores, conforme

estabelecida na Cláusula 3.1, alínea "Errol Fonte de reÍerência não

encontrada.", deste Termo de Securitizâção;

"Juros Remuneratórios dos CRI

Subordinados"

É a remuneração devida aos titulares dos CRI Seniores, conforme

estabelecida na Cláusula 3.1, alínea "EÍrol Fonle de reÍeÍência não

encontÍâda.", deste Termo de Securitização;

"J!re§8c!o!!sê!ór!q§" Quando denominados, em conjunto, os Juros Remuneratórios dos CRI

Seniores e os Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados;

"Lei n.e 6404176": Lei n.e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altêrâda, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"Lei n.e 9.514197" Lei n.e 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que regula

o Sistema de Financiamento lmobiliário;

Lei n.e 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada, que dispõe
sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito
imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário, altera

o decreto-lei 911, de 1de outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de

dezembro de L964, 4.72A, de 14 dê julho de 1965, e 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, e dá outras providências;

,,M 
DA,,: Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

'qbnÊqç0ci§!E$!Cê§" O fiel, pontual e integral cumprimento (il da obrigação de pagamento de

todos os direitos de crédito decorrentes das CCB, com valor total de
principal, considerando todas as CCB em coniunto, de RSI8B.OOO.OOO,OO

(cento e oitenta e oito milhões de reais), acrêscido de juros, conforme
previsto em cada uma das CCB, bem como todos ê quaisquer outros
encargos devidos por forçâ das CCB, incluindo a totalidade dos respectivos

acessórios, tais como encargos moratórios , multas, penalidades,

"Lei n.e l0.93l/04":
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indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuâis

e legais previstos e relacionâdos às CCB, bem como (lll quaisquer outras

obrigaçóes, pecuniárias ou não, bem como declarações e gaÍantias da

Helbor e das Devedoras nos termos dos Documentos da Operação,

incluindo, sem limitação, as obriBeções de pagamento dos CRl, incluindo
juros remuneratórios e moratórios, correção monetária, multa e qualquer

outro encargo previsto no Termo dê Securitização até liquidação integral

dos cRl;

"OÍe't.a": Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços restritos,

em conformidade com a lnstrução CVM n.9476, estando, portanto,

automaticamente dispensadâ de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 6e da referida lnstrução;

"PaEllqioietleparado" ; Patrimônio constituído mediante a instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos lmobiliários, pelâs CCl, pela Conta do patrimônio

Separado e pelas Alienações Fiduciárias de tmóveis, incluindo todos seus

respectivos acessórios, os quais, nos termos do artigo ll da Lei

n.e 9.514/97: (i) constituem patrimônio destacado do patrimônio da

Emissora; (iil serão mantidos apartados do patrimônio da Emissora âté que

complete o resgâte da totalidade dos CRt; (iiil serão destinados

exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados, bêm como âo
pagamento dos rêspectivos custos de administração e de obrigações

fiscãis, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham a

ser instituídos ao longo do prazo do CRt, que tenham como base de cálculo

eventuaisganhos apurados pelo patrimônio Separado; (lv) estão isentos de
qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora; (vf não
são passíveis dê constituição de garantias ou de excussão por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão,

exclusivamentê, pelas obrigações inerentês aos CRl, ressalvando-se, no
entanto, eventual aplicáÉo do artigo 76 da Medida provisória n.s 2.1S9-
35; e (vil só responderão pelas obrigações inerentês aos CRI a que estão
afetados;

"PEzsÁCiçieletEra

Constituicão de Gârantias":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.5.2 deste Termo de
Securitização;

"Prazo de Colocacão" Prazo de colocação dos CRI contado do início da Ofertâ, na forma dos
artigos 7-A e 8e da tnstrução CVM n.e 476109, até a ocorrência da
subscrição e integralização da totâlidade dos CRt pelos investidores;

utste Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9 deste Termo de
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Securitização;

"freçg !c as!§§eslsclCg" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Razão de Garantia lnicial Total": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.5.2 deste Termo de

Securitização;

"8êzãe-I4s! Ínq de-t!!cE§&" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.5.1 deste Têrmo de

Securitização;

"Regime Fiduciário": Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários, as CCt, a Conta

do Patrimônio Separado e as Aliênaçôes Fiduciárias de lmóveis, nos termos

do arti8o 9e da Lei n.P 9.514/97;

"Spreâd dos CRI Seniores": Sobretaxa de 1,70% (um inteiro e sete centésimos por cento) ao ano, com

base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme

definido na cláusula 3.1, alínea "(j)" deste Termo de Securitização;

"Spread dos CRI Subordinados" Sobretaxa de 3,00% (três inteiros por centol ao ano, com base em um ano

de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Oias Úteis, conforme definído na

cláusula 3.1, alínea "(k)" deste Termo de Securitização;

'Taxa Dl" Variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, oyer extra-grupo, expressas na forma
percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário

disponÍvel em sua página na lnternet ( htto://www.cetiD.com.br)

'Titulares dos CRl" Os investidores profissionâis e/ou qualificados subscritorês e detentorês
dos CRl, conforme o caso;

'Valor Nominal Unitário": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(h)", deste

Termo de Securitização;

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

indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia útil, haverá
prorrogâção para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que autoriza o
parágrafo terceiro do anigo 22 do Estatuto social da Emissora, consolidado em data de 27 de abril de
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2018, mediante deliberação tomada em Assembleia Gêral Ordinária, também realizada em 27 de abril de

2018, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESP em data de 11 de maio de 2018, sob o número

223.2s7 h8-7 .

cúusurA SEGUNDA - oBrETo E cRÉDtros tMoBtuÁRros

2.1. 9!ig!9: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora víncula, em caráter irrevogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos lmobiliários cedidos à Emissora pelo Cedente, reprêsentâdos pelas

CCl, sem qualquer coobrigaÉo, nos termos do Contrâto de Cessão, aos CRI da 110! e da 1133 Séríes da

1! Emissão da Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1deste Termo de Securitização.

2.1.1. O valor integral da subscrição e integralização dos CRl, que será equivalente ao Preço de

Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e somente será liberado

pela Emissorâ, por conta e ordem do Cedente, às Dêvedoras desde que observado o cumprimento

das Condições Precedentes, na forma estabelecida no Contrato de Cessão.

2.2. Créditos lmobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização,

foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários representados pelas CCl, de sua

titularidade, com saldo devedor de RS188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais), na Data

de Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Securitização e o respectivo Regimê Fiduciário sêrão registrados nâ

lnstituição Custodiante, nos termos do afti$o 23, parágraio único, da Lei n.e 10.93U04, através

dâ declaração contida no Anexo Vl deste Termo.

2.?. Características dos Créditos lmobiliários : As carâcterísticas dos Créditos lmobiliários vinculados a

este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadâs no Anexo I deste Termo de
Securitização.

2.4. Vinculacão dos Créditos lmobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude
dos créditos lmobiliários representados pelas ccl serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua
integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos tmobiliários
representados pelas cct estão expressamente vinculados aos cRt por força do Regime Fiduciário,
constituído pela Emissora em conformidade com o presente Termo de securitização, não êstando suieitos
a qualquer tipo de rêtenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da
Emissora. Neste sentido, os Créditos lmobiliários representados pelas CCt, as CCt, as Alienações Fiduciárias
de lmóveis e a Conta do patrimônio Separado:

(al constituem Patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissora
em nenhuma hipótese;

(bl permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora âté o pagamento intêgrar dâ
totalidade dos cRt;

0

(
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(cl destinam-se exclusivamente âo pagamento dos CRI e dos custos da administração nos

termos deste Termo de Securitização, bem como ao pagâmento dos custos relacionados à

Emissão, incluindo mas sem se limitar a (il emolumentos dâ B3 relativos tanto às CCI quanto

aos CRI; (ii) remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta; (iill remuneraÉo a ser

pâga à lnstituição Custodiante; (ivl remuneração e eventuais reembolsos de despesas

devidos ao Agênte Fiduciário; (v) despesas relativas ao depósito de ativos para distribuiÉo e

negociação nos ambientes da 83, e atualização da classificação de risco dos CRl, se houver; e

(vif averbações em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos, quando for o

câso;

(dl estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora;

(ef não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(fl somente Íespondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados.

2.5' A titulâridade dos Créditos lmobiliários representados pelas CCI foi adquirida pêla Emissora

através da cêlebração do Contrato de Cessão e â transferência das CCI realizada por meio da 83, sendo
que todos ê quaisquer recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários representados pelas CCt serão
pagos diretamente à Conta do Patrimônio Separâdo, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED)

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

2,6. As CCI representativas dos Créditos lmobiliários foram emitidas sob a forma escritural e a

Escritura de Emissão de CCl, por meio da qual foram emitidâs todas as CCl, encontra-se custodiada pela
lnstituição custodiante, tendo sido as ccl devidamente registradas na 83, nâ forma prevista nos
parágrâfos 3'e 4" do artiSo 18 da Lei n.e 10.931/04. A transferência das ccl do cedente para a Emissora
será realizada por meio dos procedimentos da 83, conforme previsto no contrato de cessão.

2,7. Administracão ordinária dos créditos lmobiliários: As atividades relacionadas à administração dos
Créditos lmobiliários representados integralmente pelas ccl serão exercidas pela Emissora, incluindo-se
nessas atividades, principalmênte, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação às Devedoras
previamênte às suas datas dê vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes das CCB, bem
como o saldo devedor atualizado das ccB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os
pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos créditos lmobiliários representados integralmente
pelas CCI na Conta do patrimônio Separado, deles dando quitação.

2-8, Preco de Aquisicão e preco de Aquisicão Líquido. o preço de aquisição a ser pago pera cessão da
totalidade dos créditos lmobiliários no âmbito do contrato de cessão e mediante os procedimêntos
estabelecidos no contrato de cessão é dê Rs188.ooo.ooo,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais)
("eleç9-dcÁsct§l§&"), sendo certo que o valor a ser liberado pela cessionária às Devedoras, por contâ e
ordem do cedente, será o preço de Aquisição descontadas as retenções rearizadas pera Emissora em
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virtude das Despesas Flot e da Garantia Financeira Adicional, conforme previstas e descritas no Contrato

de Cessão e conforme eutorizado pelo Cedente e pelas Devedoras nos termos do Contrâto de Cessão

("PÍcçs-dÊés!Eçãe1!s ").

2.8.L. O pagamento do Preço de Aquisição será dividido em 2 (duas) parcelas, sendo certo que

(i) a primeira parcela, no montante de até RS94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais),

será devida após a integral implementação das Condições Prêcedentes Gerais (ou sua renúncia

pêla Cessionária, na forma prevista pelo Contrato de Cessão) e quando da liquidação financeira

de, no mínimo, 50% (cinquêntâ por cento) dos CRI com o consequente pagamento da cessão pela

Cessionária ao Cedente nos termos do Contrato de Cessão ("p!hgiIê_pelgC!ê"); e (ii) a segunda
parcela, no valor correspondente ao saldo do Preço de Aquisição, quando do cumprimento da

Condição Precedente Segunda Parcela, ou sua renúncia nos termos do Contrato de

Cessão ("§ggg4çElEgels").

2.9. Garantias da Operacão.

2.9.1. Garantia Real. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações

Garantidas, serão constituídas pelas Devedoras, conforme o câso, as Alienâções Fiduciárias de

lmóveis, nos termos dos respectivos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de tmóveis.

2.9.r.7. De acordo com os termos do Contrato de Cessão, uma vez atingido o valor
da Razão de Gârantia lnicial Total, o valor total dos tmóveis sobre os quâis

foram constituídas as Alienações Fiduciárias, conforme acima disposto,

deverá corresponder, a qualquer tempo enquanto âs Obrigaçõês Garantidas
não tênham sido integralmente cumpridas, a um valor no mínimo
equivalente a 143% (cento e quarenta e três por cento) do saldo devedor dos
Créditos lmobiliários ("BeZ&__ld_Eim!__dC_§eIêE!ê,,). Tat verif icação de
atendimento à Razão Mínima de Garantia será feita mensalmente pela

Emissora, em ãté 1 (um) oia útil após o pagamento das obrigâções dos CRt

no respectivo mês ("8q!ê !C_VsÍ!Í!çAÉo,,), sendo certo que a 1! (primeira)
verificação ocorrerá no mês subsequente ao atingimento da Razão de
Garantia lnicial Total. para fins desta Cláusula serão utilizados os valores de
cada imóvel constantes do Anexo lt dos tnstrumentos de Alienação
Fiduciária, sendo certo que no caso de oferecimento de imóveis adicionais
nos termos do Contrato de Cessão, o cálculo do valor de cada unidade será
realizado com base na alínea (x) do Anexo tV do Contrato de Cessão.

2.9.7.2 Ressalvado o disposto nas Cláusulas 6.5.1 e 6.5.2 deste Termo de
Securitização, todâs as Alienações Fiduciárias de tmóveis deverão ser
devidamente registradas nos respectivos Oficiais de Registro de lmóveis em
até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura dos lnstrumentos
Particulares de Alienação Fiduciária de tmóveis (,,prazo OÍipinal,,l,
prorrogáveis automâticamente por mais 60 (sessenta) dias desde que as
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2.9.1.3

2.9.1.4.

respectivas Devedoras estejam tomando as providências necessáriâs para a

obtenção de tais registros ("PIAZ9I![§|O!ê1"), o que restará comprovado por

meio de envio à Cessionária de cópias de eventuais exigências feitas pelos

competentes Cartórios de Registro de lmóveis. O Prazo Adicional poderá, a

critério exclusivo da Emissora, ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias para

dar às respectivas Devedoras a oportunidade de cumprir eventuais

exigências dos competentes Cartórios de Registro de tmóveis que sejam

necessárias para a obtenção dos registros ("Prazo Total oere Constituicão de

Garantias").

Caso em qualquer Dâta de Verificação seja verificado o não cumprimento da

Razão Mínima de Garantia, as Devedoras deverão, na proporção do saldo

devedor da respectivâ CCB de que seja devedora cada uma delas, amortizar

extraordinariamente as CCB, incluindo principal, juros remuneratórios e
demais juros e encargos moratórios previstos em cada CCB, com a finalidade

de que o saldo então devedor das CCB, após tais pagamentos, fâça com que

seja atingida a Razão Mínima de Garantia. Tal amortização extraordináÍia
deverá ocorrer na data de pagamento programado da CCB posterioÍ à

respectiva Data de Verificação, sob pena de ser considerado como um Evento

de Vencimênto Antecipado nos termos das CCB, em complementação aos

eventos lá previstos, com o que as Devedoras e o Cedente concordam
plenamentê. Na hipótese de âmortização extraordinária prevista nesta
Cláusula, e em qualquer outrâ hipótese de amortização extraordinária que

não decorra da venda pela Oêvedora de um lmóvel, â respectiva Devedora
deverá arcar com os custos oriundos de tal âmortizâção extraordinária desde
já estabelecidos em 2% (dois por cento) pro ruto tempo s do valor da
amortização ertraordinária pretendida, que deverá ser pago adicionalmente
ao valor a ser amortizado, conforme previsto na CCB.

Alternativamente ao disposto na cláusula 2.9.L.3, acima, as Dêvedoras
poderão oferecer em acréscimo aos lmóveis outros de sua propriedade para
cumprimento da Razão Mínima de Garantia, que atendam aos critérios de
elegibilidade constantes do Anexo lV do Contrato de Cessão e aos critérios
de diligência estabelecidos pelo assessor legal escolhido para realizar a
diligência dos lmóveis que deverá apresentar lista contendo todos os
documentos necessários â serem disponibilizados pelas Devedoras que
íncluirá sem limitação documentos relacionados aos lmóvêís e seus atuais e
antigos proprietários, observados os prazos prescricionâis aplicáveis
("Critérios de Elegib ), ficando dispênsadas, portanto, da
obrigaÉo de amortizaÉo extraordinária. parâ fins do prêvisto nesta
Cláusula, a Helbor deverá notificar a Emissora, âpresentando uma relação
dos novos imóveis que serão dados êm garantia, devendo a Emissora, sem
necessidâde de convocação de Assembleia Geral, confirmar que tais imóveis
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atendêm aos Critérios de Elegibilidade e Diligência deste Contrato em até 30
(trinta) dias da data em que receber referida notificação da Helbor
juntamente com todos os documêntos previstos nesse mesmo Anexo lV do

Contrato de Cessão para fins de âuditoria de tais novos imóveís por assessor

legal contratado para este fim, sem prejuízo de quaisquer outros

documentos que a Emissora entender necessários. Uma vez aprovados esses

novos imóveis pela Emissora, as Partes deverão firmar um aditamento ao

respêctivo lnstrumento de Alienação Fiduciária de lmóveis em até 10 (dez)

dias da data da comunicação da aprovação pela Emissora, devendo a Helbor

registrar, às suas êxpensas o aditamento no competente Cartório de Registro

de lmóveis de acordo com o previsto na Cláusula 2.2 dos lnstrumentos de

Alienação Fiduciária de lmóveis. Os novos imóveis dados em garantia serão

considerados como lmóveis para todos os fins da Operação.

2,9.2. Garantia tideiussória da Helbor. Nos termos do Contrato de Cessão, a Helbor assumiu a

condição de fiadora e principal pagadora, em caráter solidário e sem qualquer benefício de

ordem, de todas as Obrigações Garantidas oriundas das CCB emitidas pelas demais Devedoras,

bem como de todas as obrigações de pagamento das demais Devedorâs previstas no Contrato dê

Cessão ("EE!§A"). A Fiança deve ser honrada, impreterivelmente, até o 2e (segundo) Dia útil, após

o inadimplemento das Obrigações Garantidas oriundas das CCB emitidas pelas demais Devedoras,

mediantê notificação enviada pela Emissora por e-mail à Helbor.

2.9.2.7. Em decorrência da Fiança prestada, a Hêlbor respondêrá pelo pagamento

dos Créditos lmobiliários de responsabilidade das demais Devedoras, nos

seus vencimentos, responsabilizando-sê pelo pagamento do principal, dos
juros rêmuneratórios e demais juros e encargos moratórios imputáveis às

demais Devedoras, nos termos das respectivas CCB, tendo renunciado
expressamente aos direitos e prerrogativas que lhe confêrem os anigos 333,
parágrafo único, 364, 365, 366, 368, 821,824,827, A3O,934, B3S, 837, 838 e

839 do Código Civil e nos artigos 130 e 794 do Código de processo Civil.

2.9.2.2 Na hipótese de atraso de pagamento dos Créditos lmobiliários pelas demais
Devedoras, a Helbor, via transferência bancária, no prazo mencionado na
Cláusula 2.9.2 acima, após notificação enviada pela Emissora, arcará com o
montante correspondente a cada uma das prestações em mora, com todos
os seus acessórios e com o acréscimo do pagamento de multa moratória de
2yo (dois pot cento) sobre os valores em atraso, adicionada de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, até o seu efetívo
pagamento à Emissora.

Fica assegurado à Helbor o direito de regresso contra as demais Devedoras,
conforme o caso, caso tenha adimplído qualquer obrigação não cumprida
pelas demâis Oevedoras perante a Emissora, podendo propor contra estas
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todas as medidas iudiciais cabíveis para recebimento do seu crédito, ficando

certo que, mediante o pagamento de qualquer parcela de Crédito lmobiliário

inadimplido à Emissora, a Helbor sub-rogar-se-á automaticamente nos

direitos de recebimento dos valores das respectivas parcelas de Créditos

lmobiliários pagas, observado, entretanto, que a Helbor concordou e se

obrigou, nos têrmos do Contrato de Cessão, a exigir e/ou demandar as

demais Devedoras, somente após a liquidação integral dos CRl.

2.9.2.4 A Fiança constitui uma promêssâ de pagamento, autônoma e abstrata, cuja

validade e efeitos independem da validade e efeitos dos Documentos dâ

Operâção, da perfeita formalização destes, ou da existência e exigibilidade

das Obri8açõ€s Garantidas, devendo a Helbor cumprir todas as suas

obrigações decorrentes da Fiança sem oposição de qualquer exceção ou

objeção.

2.9.2.5. No caso de invalidade ou ineficácia, total ou parcial, dos Documentos da

Operação, ou da inexistência ou inêxigibilidade de qualquer das Obrigações

Garântidâs, por qualquer razão, â Helbor Íesponderá, como uma obrigaÉo
independêntê, pelos valores devidos no âmbito dâ tiança, acrescidos dos
juros e encargos aplicáveis.

2.9.2.6 A Fiança ora prestâda considera-se prestada a título onêroso, uma vez que a

Helbor é controladora das Devedoras, de forma que possui ínteresse

econômico no resultado da operação, beneficiando-se indiretamente da

mesma.

2.9.3. Garantia Financeira Adicional: Nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora ficâ
autorizâda a reter na Conta do Patrimônio Separado, do valor da primeira parcela, o valor de
RS6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil de reais) ("Gefen,!plj!!nsejlêldlg!e!ê!,,), que,

desde que as Oevedoras êsteiam adimplentes com todas suas obrigações oriundas das CCB, serão
liberados pela Emissora, no máximo uma vez por mês, em até z (dois) Dies úteis após as datas de
pagamento das ccB, de maneira que a Garantia Financeira Adicional mantida no patrimônio

separado corresponda sempre ao percentual de 3,35% (três inteiros e trinta e cinco centésimos
por cento) do Valor Principal devido nas CCB ("Liberacão da Garant ,,),

devendo a Garantia Financeira Adicional ser mantida em Aplicações permitidas até a sua integral
liberação.

2.9.4. Venda reên ntos : Nos termos do Contrato de Cessão, a Helbor,
fica obrigada a cumprir, na totalidâde, â projeção de venda do empreendimento de titularidade
da Hesa 105, conforme o Anexo V do Contrato de Cessãq até 31 de dezembro de ZOlg (.?!an
para Cumprimento da Obrisacão de Venda,, e "q!ÍjgeÉg_d3_y§$!e,,). Caso a Helbor não cumpra
com a obrigação de venda dentro prazo para cumprimento da obrigação de venda, era deverá
substituir os imóveis do empreendimento de tituraridade da Hesa 105 que se encontrêm em
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garantia por imóveis adicionais, de acordo com o procedimento descrito na Cláusula 6.4.6 abaixo,

ou seja, observando os Critérios de Elegibilidade e Diligência constantes do Anexo lV do Contrato

de Cessão, em até 30 (trinta) dias findo o Prazo para Cumprimento dâ Obrigação de Venda. Na

hipótese de não âpresentação de novos imóveis pela Helbor dentro do prazo estabelecido,
qualquer venda de lmóveis passará a ter 100% (cem por cento) do preço de venda estipulado para

o imóvel, conforme Anexo ll dos lnstrumentos de AlienaÉo Fiduciária de lmóveis, utilizado pâra

a amortização extraordinária do saldo devedor dos Créditos lmobiliários.

cúusutÁ TERCETRA - IDENTtFtcAçÃo Dos cRt E FoRMA DE DtsrRtBUtçÃo

3'1. Características dos CRI:Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, possuem as seguintes característicâs;

(al Emissão: 1ê;

(bl Séries:110a e 113ê;

ícl quântidade de CRI SenioÍes: 131.600 (cento e trinta e um mil e seiscêntos);

(dl Quantidade de CRI Subordinados: 56.400 (cinquenta e seis mil e quatrocentos);

(el VeloÍ Global da Emlssão: RS188.000.0O0,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais);

ValorTotal da U0. Série: RS131.600.OOO,OO (cento e trinta e um milhões e seiscentos mil
reais);

GI veloÍ Total da 113r Série: Rs56.40o.ooo,oo (cinquenta e seis milhões e quatrocentos mil
reais)

(h) Valor Nomlnal UnitáÍio dos CRt; RS1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão;

(D AtuâllzaÉo Monetária: Não há;

JuÍos Remuneratórlos dos CRI Seniores : 100% (cem por cento) da variação acumulada
das taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de I (um) dia, oveÍ er<aÍa_
grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos ê
cinquenta e dois) Dias úteis, carcuradas e divurgadas pera 83 s.A. - Brasir, Bolsa, Barcão
("89") no informativo Diário disponível em sua página na tnternet
(htto://www.cetio.com.br) (,tql3_Al"), acrescida de sobretaxa de t,7O% (um inteiro e
sete centésimos por cento) ao ano (,,Soread do CRt Sênio/,), com base em um ano de 252
(duzentos e cínquenta e dois) Dias úteis, carcurados de forma exponenciar e cumurativa
pro roto temporis por Dias úteis decorridos durante o período de vigência das CCB,
calculados dê acordo com a fórmula constante do Anexo ll de cada CcB;

{0

üt
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JuÍos Rêmuneratórlos dos CRI SuboÍdlnados : 100% (cem por cento) da variação

acumulada da Taxa Dl, acrescida de sobretaxa de 3,00% (três inteiros por cento) ao ano
("Soread do CRI Subordinado"), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro roto temporis por Dias

Úteis decorridos durante o período de vigência das CCB, calculados de acordo com a

fórmula constante do Anexo ll de cada CCB;

Perlodicldade e Forma de Pâgâmento da Amortização Programada: de acordo com a

tabela constante do Anexo ll e a Cláusula Quinta deste Termo de Securitização;

PeÍiodlcidâde de pagamento de Juros Remuneratórios: de acordo com as tabelas

constantês do Anexo ll deste Termo de Securitização;

(nl Redme FiducláÍio: Sim;

(ol Amblente de DistÍlbuiÉo, NegocieÉo e UquldaÉo Financeira: 83;

(pl Data de Emissão: 24 de maio de 2018;

(ql Local de Emissão: São Paulo - SP;

(rl Data de Venclmento Final: 17 de mâio de 2022;

(s) Prazo de venclmento: 1.454 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro) dias;

(r) Tam de AmortizaÉo: Variável, de acordo com as tabelas de amortização constantes do
Anexo ll deste Íermo de 5êcurítízação;

(ul GaÍantia flutuante: Não há;

(vl Gerantiafiderussórla:Fiança;

(wl Garantias reals: Alienações Fiduciárias de lmóveis;

(xl CoobrlgeÉo dâ Emlssora: Não há;

(Vl Carêncla; Não há;

lzl Subordlnação: os CRt serão emitidos em 2 (duas) séries, sendo que os CRI Subordinados
terão seu pagamento subordinados ao pagamento dos CRI Seniores nas hipóteses
previstas na Cláusula 8.9.1 abaixo;
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(aal Data do PÍimelÍo Pâgamento de JuÍos RemuneÍatórios: 19 de junho de 2018;

(bb, Data do PrlmelÍo Pâtemento de AmorlizaÉo ProtÍamâda: 17 de maio de 2019; e

(ccl FoÍme: escritural

1.2, Depósito dos CRI: Os CRI serão depositados para: (ll distribuição pública no mercado primário por

meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela 83,

sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da B3; e (ill negociação

no mercado secundário, observado o disposto neste Termo e no Contrato de Oistribuição, por meio do

CETlP2l - Títulos e Valores Mobiliários ('çf,J)!4"1, administrado e operacionalizado pelâ 83, sendo as

negociações liquidadas financeiramente e os CRI custodiados eletronicámente na 83. A distribuição será

íntermediada pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 2e da lnstrução CVM n.e 476.

3.3. Ofertâ dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a I nstrução CVM n.e 476 e

com as demais disposições legais e regulamentares âplicáveis e está automaticamente dispensada dê

registro de distribuição na CVM, nos termos do ârtigo 6e da lnstrução CVM n.e 476.

3.3.1. A Ofêrtâ é destinada apenas a investidores profissionais, conforme dêfinidos no artigo g-

A da lnstrução CVM n.e 539/13 ("lnvestidores Profissionais" ou "!-!ye§!id9Í89Í!§sj.9!ê1", quando

individualmente denominado).

3,3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM n.e476, o Coordenador Líder se

compromete a zelar para que os CRI objeto da Oferta seram ofertados a, no máximo,75 (setenta

e cinco) lnvestidorês Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, SO (cinquenta)
lnvestidores Profissionais. De acordo com os termos da lnstrução CVM n.e 476, o Coordenador
Líder deverá manteÍ lista de relação com a identificação dos tnvêstidores profíssionais

consultados, identificando aqueles que efetivamente subscreveram os CRl, e deverá entregar à

Emissora uma cópia da referida lista quando do encerramento da Oferta.

3.3.3' os cRl serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de subscríção e serão
integralizados no ato de subscrição, pêlos lnvestidores profissionâis, de acordo com os termos
dos referidos Boletins de subscrição, devendo os lnvestidores profissionais, por ocasião da
subscrição, fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que:

(af estão cientes de que a oferta dos CRt não foí registrada na CVM;

(bl estão cientes de que os cRr ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas
na lnstrução CVM n.e 476; e

1.4.

(cl são lnvestidores profissionais, nos termos do artito 9_A da lnstrução CVM n.e 539.

Encerramento da oistribuicão dos cRr: A distribuição púbrica dos cRr será encerrada quando da
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subscrição e integralização dâ totalidade dos CRl, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado de

encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.4.1 abaixo.

3.4.1. Em conformidade com o artigo 8e da lnstrução CVM n.e 476, em até 5 (cinco) dias corridos

contados do encerramento da Oferta, o Coordenador Líder deverá Íealizdr a comunicação de

encerramento da Oferta à CVM, devendo referida comunicação seÍ encaminhada por intermédio

da página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meío esteja indisponível, por

meio de protocolo em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

3.4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dêntro de 06 (seis) meses da dâta de seu início, o

Coordenador deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1 acima com os dados

disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

3.5. Nesociacão nos Mercados êsulamentados de Valores Mobiliários : Os CRI poderão serR

negociados em mercados organizados de valores mobiliários: (if apenas entre investidores qualificados,

assim definidos nos termos da lnstrução CVM n.e 539 ("hye§!id9I9§_SCê!j!§eC9§"), e (iil depois de

decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores
('PeÍeCp_de_BEsU!§&"), conforme disposto, respectivamentê, nos artigos 15 e 13 da tnstrução CVM

n.e 476 e observado o cumprimento, pela Emissora, do artigo 17 da lnstrução CVM n.q476. Após o
Período de Restrição e observado o disposto na tnstrução CVM n.e 475, os CRI poderão ser negociados

entrê lnvestidores Qualificados nos mercados de balcão organizado.

3.5.1, Observadas as restrições de negociação acimâ, os CRI da presente Emissão somente
poderão ser negociados entre lnvestidores eualificados, a mênos que a Emissora obtenha o
registro de oferta pública perante a CVM, nos termos do copuf do artigo 21 da Lei n.s 6.395/76 e

da lnstrução CVM n.e 400.

3.6. Declaracóes: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM n.e 414,
se8uem como Anexo lll, Anexo lv, Anexo v e Anexo vl ao presente Termo de secuÍitização, declaração
emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo coordenador Líder ê pelo custodiante,
respectívamentê.

CúUSUIÁ QUARTA - sUBscRIçÃo, INTEGRÂtIzAçÃo E TITUI-ARIDADE Dos cRI

4.1. Su ão dos CRI Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo
lnvestidor Profissional

4-2, lnteRralizacão dos cRr: A integrarizâção dos cRr será realizada em moêda correntê nacional, à
vista, no ato de subscrição, pero Varor Nominar unitário ("pre§g_g!q !n,!cElelEeg&"), acrescido dos Juros
Remuneratórios, a partir da primeira datâ de integrarização dos cRr. o preço de rntegrarizâção poderá ser
acrescido de eventuar ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição. A integrarização dos cRr
será realizada via 83.

ft
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4.1. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será com provada pelo ertrato em nome de cada titular
e êmitido pela 83, quando os CRI estíverem custodiados eletronicamente na B3 ou pelo extrato emitido
pelo Escriturador com base nas ínformações prestadâs pela 83.

cúusuu qurNTA - cÁtcut-o Do sAtDo DEVEDoR E JURos REMUNERATóR|os Dos cRt

5,1. Forma de Cálculo dos CRI: Os Juros Remunerâtórios referentes às Séries 110ê e 113Ê serão

calculados de acordo com a seguinte fórmula:

I = VNb x (Fator d.e Iuros - l)

Onde:

J - Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios,

calculado com 8 (oito) casas decimâis, sem arredondamento.

yX! - Valor Nominâl Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRt a partir da primeíra

data dê integralização, ou dâ última Data de Pagamênto dos CRt ou incorporação de juros, se

houver, calculado com I (oito) casas decimais, sem arredondamento.

FâtoÍ de JuÍos - Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretâxa

lspreodl, calculddo com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seBuinte

forma:

Fatot de luros = (Fa.tor DI x Fator Spread)
Onde

Fator Dl - Produtório das Taxas Dl, desde a primeirâ data de integralização, ou a Data de
Pagâmentos dos Juros Remuneratórios dos CRI imediatamente anterior, inclusive, e a próxima

Data de Pagamentos dos CRI ou a data de cálculo, exclusive, calculado com g (oitolcasas decimais,
com arrendamento, apurado da seguinte forma:

Fdtor Dr =firr*r,r.,
k-1

Onde:

n - Número de taxas Dl over utilizadas.

k - NúmeÍo de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n.

IPlr - Taxa Dt de ordem k, expressâ ao dia, calculada com g (oito) casas decimais, com
arredondamento, da setuinte forma:
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1

TDIk = (#.,)* -1

Onde:

PL - Taxa Dl divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais

Fator SpÍead - Sobretaxa de iuros fixos calculados com 9 (nove) casas decimaís, com

arredondamento, conforme calculado abaixo

FatorSpread =
spread ,

100

252

SpÍead: onde, pâra os CRI Seniores será 1,70 (um intêiro e sete centésimos) e, pâra os CRt

Subordinados será 3,00 (três inteiros).

! - Número dê diâs úteis entre a primeira data de intetralização do CRl, ou a Oata de pagamento

dos CRI imediatamente ânterior, conforme o caso, e data de cálculo, sendo n um número inteiro.

Observações:

(D a Taxa Dl deverá ser utilizada considerando ídêntico número de casas decimais divulgada
pela 83;

fiD o fator rêsultante da expressão (1 + TDll) é considerado com 16 (dezesseis) casâs decimais

sem arredondamento;

(ii0 efetua-se o produtório dos fatores diários (l + TDh), sendo que â cada fator diário
acumulado, trunca-se o rêsultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(ivl uma vez os fatores estando acumulados, considerâ-se o fator resultantê do produtório
Fator Dl com 8 (oito) casas decimaís, com ârredondâmento;

(vl o fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) deve ser considerâdo com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento; e

(vil para a aplicação de Dlk será sempre considerado a Taxa Dt divulgada com 5 (cinco) Dias

Úteis de defasagem em relação à data efetiva de cálculo, por exemplo: para cálculo no
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dia 15, a Taxa Dl considerada será a publicada no dia 10 pela 83, pressupondo-se que

tanto os dias fO, L7,72,13, 14 e 15 são Dias Úteis;

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da seguinte

forma:

Aai=(VNb x Tai) x Ami

ondê

Aei - Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamênto.

VNb - conforme definido anteriormente.

IAi-Taxâ da i-ésima pârcêla de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme

os percêntuais informados na coluna 'Tâxa de AmortizacÁo -fa" do Anexo ll deste Termo de

Securitização.

A!!I - Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10 câsâs decimais, com

arredondamento, de acordo com a seguinte condicionânte:

vNbSe:3;<l;Ami=0

VNb
.§e: 36 > L; Ami =

vNb - sdi
vnb x Tai

Onde:

§g!! - Saldo devedor no i-esimo perÍodo, conforme valor informâdo na coluna Saldo Devedor do
Anexo ll deste Termo de Securitização.

O cálculo da parcela bruta do CRt (PMT) será câlculada da seguinte forma:

Pi=Aai+I

Onde:

!! - Valor da i-ésima parcela bruta do CRt

f,gl - Conforme defi nido anteriormente
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J - Conforme definido anteriormente

5.2. Prorrosacão de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pela Emissora até o 19 (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida

com um diâ que não seje Dia Útil, sem que hajâ qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3. Datâs de PaÍamento dos CRI: As datas de pâgamento de Juros Remuneratórios e da amortização

dos CRI encontram-se descritas no A!CX9..ILI deste Termo de Securitização (câda uma delas uma "gqlejg
Pâsamento dos CRl").

5.4. nterva o entre o Recebimento e o Pasamênto Fica certo e ajustado que devêrá haver um

intervalo dê pelo menos 1 (um) Dia Útil entre a data de recebimento dos Créditos lmobiliários e a Dâta de

Pagamento dos CRl.

5.5. Substituicão da Taxa Dl: Se a Taxa Dl não estiver disponível quando da data de vêncimento dos

Juros Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa Dl, o percentual

correspondente à última Íaxa Dl divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidadês, quando da divulgação posterior da Taxa Dl.

Na hipótese de extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa Dl, ou de ausência de apuraÉo ou

divulgação da Taxa Ol por prazo superior a 10 (dez) Dias úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias úteis
alternados durante o período de 180 (cento e oitênta) dias imediatamente anterior à última data em que

se verificar a ocorrência de quâlquer desses eventos, a Emissora fica desde iá autorizada a utilizar, para

apuração dos valores devidos em razão deste Termo de Securitização, seu substituto legal ou, na sua falta,
o lPCA/|BGE. No cáso de extinção ou impossibilidade legal de utilização, ausência de apuração ou
divulgação do IPCA/IBGE a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contados de referido evento,
convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja deliberado pelos Titulares de CRt o novo
parâmetro a ser utilizâdo parâ â remuneração dos CRl.

cúUsUIÁ SEXTA - AMoRTIzAçÂo EXTRAoRDINÁRIA PARCIAT oU RESGATE ANTECIPADo Dos cRI

6.L. Antecioacão dos créditos lmobiliários: Os créditos lmobiliários poderão ser antecipados nos
seguintes casos: (i) vencimento ântecipado das ccB, conformê previsto na cláusula 14 e 15 das ccB,
conforme o caso, e na cláusula 6.3 deste Termo de securitização; (ll) caso as Devedoras realizem a
amortização extraordinária dos Créditos lmobiliários em virtude de vênda dos lmóveis, conformê previsto
na cláusula 5.1.5 do contrato de cessão e na cráusura 6.4 deste Termo de securitização; (rii) caso as
Devedoras sejam exiSidas a realizarem â Amortização Extraordinária Compulsória em virtude de não
constituição de garantias suficientes para atingir a Râzão Mínima de Liberação e/ou a Razão de Gârantia
lnicial Total, conforme previsto na Cláusula 3.5 do Contrato de Cessão e na Cláusula 5.5 deste Termo de
Securitízação. Neste cáso as ccB deverão ser âmortizadas extraordinariamente pelas respectivas
Devedorâs, incluindo principal, juros remuneratórios e demaisjuros e êncargos moratórios previstos nas
ccB com a finalidade de que o sardo então devedor das ccB, âpós tais pagamentos, faça com que seja
atingidâ a razão de garantia de 143% (cento e quarenta e três por cento) obtida através da relação entre
o valor de Earantias de alienação fiduciária constituídâs e o valor do preço de Aquisição até então liberado

(
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nos termos deste Contrato, utilizando-se, para tanto, os Valores de Referência dos lmóveis conforme

Anexo ll dos lnstrumentos de Alienâção Fiduciária de lmóveis; ou (lvl qualquer outra hipótese de

amortização extraordinária que não decorra da venda pela Oevedora de um lmóvel, conforme previsto

na Cláusula 2.9.1.3 destê Termo de Securitização.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRl, a Emissora elaborará e

disponibilizará ao A8ente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRt, bem como
atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas futuras,

caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilização ao Agente

Fiduciário e atualização nâ 83, a tabela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência dâ antecipacão dos Créditos lmobiliários: A amortizaSo
extraordinária parcial e/ou o resgatê antecipado total dos CRl, em decorrência da antecipação dos

Créditos lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1acima, serão realizados pelo percentual do Valor

Nominal Unitário do CRl, limitado a 98% (noventa ê oito por cento), no caso dê amortízação extraordinária
parcial, e pelo Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antêcipado total, ambos acrescidos de Juros

Remuneratórios, na data do evento, delorma pro roto die, conforme disposto nâ Cláusula 5.1 acima.

6.3.

e 1.425

eventos

Evêntos de Vencimento AnteciDado das CCB: 5em prejuízo das hipóteses previstas nos artigos 333

do Código Civil e das demais hipóteses previstâs no Contrato de Cessão, serão considerados

de vencimento antecipado das CCB, sêmpre de forma não automática, ou seja, com a necessidade

de aprovação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas

abaixo ( de Vencimento Anteci " e, em conj unto "Eventos de Vencimento Antecioado" L

tornando-sê imediatamente devidos todos os débitos relacionados à CCB e aos Créditos tmobiliários:

(al não pagamento pelas Devedoras, nas respectivas datas de vencimento, de qualquer

obriBâção pecuniária relacionada às CCB e/ou âo Contrato de Cessão, não sanada em até O1 (um)

Dia Útil contado do descumprimento;

(bl falta de cumprimento pelas Devedoras, no prazo e pela forma devidos, de qualquer

obrigação não pecuniária decorrente das CCB e/ou do Contrato de Cessão, não sanado no prazo

de cura específico ou, caso não haja, em 30 (trinta) dias contados do rêcebimento de aviso escrito
da Emissora;

(cl requerimento de recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de
credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial por quaisquer das
Devedoras;

(d) requêrimento de farência contra quaisquer das Devedoras não elidído no prazo legal,
decretação de falência de quaisquer das Devedoras, sua respectiva extinção, liquidação,
dissolução, insolvência ou pedido de autofalência;

(el protestos legítimos de títulos contra quaisquer das Devedorâs cujo valor unitário ou
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agregado ultrapasse R527.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), salvo se o protesto tiver sido

efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que validâmente comprovado pela respectiva

Devedora ou se for cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 03 (três) Dias Úteis dê

sua ocorrência;

{f) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de

transferência a terceiros, no todo ou em parte, por quaisquer Devedoras, de qualquer de suas

obrígações nos termos das CCB, excêto se previamente autorizado pela Emissora;

kl caso quaisquer das Devedoras não apresênte à Emissora, quando solicitado por escrito,

com pelo menos 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, quaisquer documentos comprobatórios de

que os recursos oriundos das CCB foram empregâdos para o fim previsto nas CCB, sendo que, em

se tratando de documentos expedidos por órgãos públicos ou qualquer âutoridade
governamental, referido prazo deverá ser observado pela respectiva Devedora para apresentar o

comprovante de solicitação do competente documento junto aos órgãos referidos;

(hl invalídade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade de quaisquer das CCB ou de quaisquer

dâs obrigações das Devedoras oriundas das CCB;

{ll se for comprovada a falsidade ou incompletude de qualquer declaração ou informação

de quaisquer das Devedoras, contida na respectiva CCB, que gere comprovado dano ou prejuízo

para a Emissora ou seus cêssionários, a qualquer título;

0l inadimplemento de quaisquer dívidas de quaisquer das Devedoras, em montânte unitário
ou agregado iguâl ou superior a RS27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), ou caso referido
inadimplemento, independentemente do valor da obrigação inadimplida, possa, de qualquer

maneira, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias de quaisquer das Devedoras

decorrentes da respectiva CCB, salvo se a respectiva Devedora comprovar, até o Dia útil
imediatamentê seguinte a data de sua ocorrência, que tal inadimplemento não ocorreu ou foi
devidamente sanado pela referida Devedora;

(kl não pagamento por quaisquer Devedoras de decisão administrativa, arbitral ou judicial

transitadâ em julgado contra a respectiva Devedora, cuio valor, individual ou agregado, seja igual
ou supêríor a RS27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), ou caso referido não pagamênto,
independentemente do valor da obrigação, possa, de qualquer maneira, prejudicar o
cumprimento das obrigações pecuniárias de quaisquer Devedoras decorrêntes da respectiva ccB;

(1, transformação do tipo societário de quaisquer Devedoras;

(ml cisão, fusão, incorporação de sociedades e/ou ações ou qualquer outrâ forma de
reorganização societária envorvendo quaisquer Devedoras, sem que haja a prévia autorização da
Emissora;
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{n) desapropriação, confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidade governamental

de qualquer jurisdição que resulte na perda (i) por quaisquer Devedoras da propriedade e/ou da

posse direta ou indireta da totalidade ou parte substancial de seus ativos e/ou propriedades; ou

(ii) pelos atuais sócios controladores da respectiva Devedora;

(o) sem que haja prévia autorização dâ Emissora, caso Hélio Borenstein S.A., Henriquê

Borenstêin e Maria de Castro Borenstein, atuais detentores direta ou indiretamente do controle

acionário da Helbor, por si próprios ou por seus herdeiros ou sucessores legais ("Gruoo

Borenstêin" )deixem de deter, díreta ou indiretamente, o controle da Helbor; esta hipótese não

será considerada como um Evento de Vencimento Antecipado caso o Grupo Borenstein deixe de

ser titular do controle da Helbor, de forma diretâ ou indireta, desde que (i)tal fato decorra de

oferta pública de distribuição de ações da Helbor; (ii) o Grupo Borenstein permaneça titular da

maior posiÉo acionária da Helbor; e (iii) o Grupo Borenstein continue a exercer o "Poder de

Controle" da Devedora, tal como definido no Regulamento do Novo Mercado, segmento de

listagem da BM&BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

(pl inadimplemênto de quaisquer obrigações perante a Emissora, pecuniárías ou não, não

sanâdas no prazo de cura previsto especificamente para a obrigâção em questão, se houver,

assumidas por qualquer sociedade controlada, controladora, coligada ou sob controle comum de
quaisquer Devedoras;

(q) não renovação, câncêlamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões,

subvenções, âlvarás ou licenças, necessáriâs pâra o regular exercício das atividades por quaisquer

Devedoras e/ou qualquer controlada, que afete de forma adversa a capacidade da respectiva

Devedora de cumprir suas obrigações nos termos da respectiva CCB;

(r, Caso não seiam cumpridas todas as Condições Precedentes dentro do prazo estabelecido
no Contrato de Cessão; e

(sl inadimplemento no pagamento de quaisquer das CCB emitida por empresas do grupo

econômico da Emitente no contexto da emissão do CRl, independentemente da natureza e do
valor da obrigação ínadimplida.

6.3.1. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de vencimento Antecipado, observados os
prazos de cura (quando êxistentes), as Devêdoras ficarão automaticamente constituídas em
mora, independentemente de qualquêr notificação judicial ou extrajudiciê|. Findo o prazo
previsto para purgação da mora sem que a morâ tenhâ sido purgada, a Emissora deverá convocar
Assembleia Geral de Titurares dos cRr, observados os procedimentos descritos neste Termo de
securitizâção, para deliberação sobre â declaraÉo de vencimento antecipado ou não. Nos casos
em que não houver possibilidade de cura, a convocação da Assembleia Geral de Titulares dos cRl
deve se dar imediatamente após o conhecímento pela Emissora do Evento de vencimento
Antecipado.
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6,?.2. Na hipótese da Cláusula 6.3.1 acima, as Devedoras sujeitar-se-ão ao pagamento de;

(ilJuros Remuneratórios incidentes sobre o valor total do saldo devedor apurado na data de

pagamento das CCB, (ii)iuros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da incidência

dos.,uros Remuneratórios, nos termos do item "(i)" acima e (iii) multa de 2Yo (dois por cento)

sobre a importância total devida, acrescida das parcelas referidâs nos itens "(i)" e "(ii)" acima, que

será devida independentemente do âiuizamento da respectiva ação de cobrança. O pagamento

dos valores devidos pelas Devedoras deverão ser pagos na data da declarâção do vencimento

antecipâdo.

6,3.3. Para fins deste Termo de SecuritizaÉo, serão âplicâdas as definições de controle e

sociedades coligadâs previstas, respectivamente, no artigo 116 ê no ârtigo 243, §3e, ambos da Lei

n.9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sempre que houver refêrência a termos como "controle",
"controladâ", "controladora", "coligada" e demais variações dos referidos termos.

6.4. Amortizacão Extraordinária das CCB em virtude de venda de lmóveis. Nos termos do Contrato de

Cessão, as Devedoras se obrigarâm a utilizarem diretamente ou, a exclusivo critério da Helbor na

qualidade de controladorâ dâs Devedoras, tazer com que a Devedora utilize, mas sem prejuízo da

obrigação solidária entre â Helbor e/ou a Devedora, conforme o caso, por tal pagamento, o valor

equivalentê a 70% (setenta por cento) do Valor de Referência do respectivo lmóvel, para a amortização

extraordináriâ do saldo devedor dos Créditos lmobiliários, ficando o saldo remanescente do preço de

venda dê titularidade da respêctivâ Devedora que alienar o lmóvel.

6,4,1. Será consíderado valor de referência para fins de venda de cada tmóvel, nesta datâ, o

vâlor previsto no Anexo ll dos lnstrumentos de Alienação Fiduciária de lmóveis, ou previsto em

eventual aditamento desse mesmo Anexo ll ("tr'alor de Referêncl/). lndependentemente do valor
de venda do lmóvel pactuado entre qualquer Devedora e o respectivo Adquirente, o percentual

de 70% (setenta por cento) previsto na Cláusula 6.4 acima será sempre calculado sobre o Valor
de Refêrência para fins de amortização extraordinária do saldo devedor dos créditos tmobiliários.

6.4.2, Caso o Adquirente utilize recursos próprios ou obtênha financiamento com a rêspectiva

Devedora para realizar o pagamento do preço de venda, a amortização extraordinária prevista na

cláusula 6.4 acima será realizada à vista e concomitantemente ao ato de celebração do respectivo
contrato definitivo ou escriturâ de compra e venda do lmóvel, independentemente do efetivo
recebimento de tais valores pelas Devedoras e mesmo que tenha havido com o Adquirente
qualquer negociação de pagamento a prazo ou de qualquer outra forma, ressalvada a hipótese
prevista na Cláusula 6.4.7 âbaixo.

6.4.3- Caso o Adquirente obtenha financiamento com uma instituição financeira par
pagamento do preço de vendâ, a amortização extraordinária prevista na cláusula 6.4 acima se
reâlizada à vista, tão rogo a referida instituição financeirâ rearize o pagamento do preço de vend
sendo certo que neste câso, as Devedoras deverão obter a confirmação da referida institu
financeira financiadora de que o pagamento será realizado di
apresentação do registro do contrato de financiamento.
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6.4.4. Em qualquer hipótese, a Emissora deverá fornecer o termo de liberação da garantia de

alienação fiduciária eté o valor máximo de venda de lmóveis de RS3.000.000,00 (três milhões de

reais), seja em uma única venda ou no total de vendas ("!l!gg9!9" e "Valor Máximo de Venda",

respectivamente), mediante comunicação por escrito da respectiva Devedora à Emissora

informando o lmóvel a ser liberado. Tal direito das Devedoras somente poderá ser exercido se, na

data do exercício, a Razão Mínima de Gârantiâ este.ia sendo observada. Mediante o exercício desse

direito, a Razão Mínima de Garantia poderá ser reduzida no percentual máximo correspondente ao

Valor Máximo de Vendâ, devendo a respectiva Devedora realizar amortização extraordinária dentÍo
do prazo de 60 (sessenta) dias contados de referida l-iberação. Pera fins desta Cláusula, sempre que

ocorrida uma l-iberação pela Emissora e a consequente amortização extraordinária mencionâda

nesta Cláusula, a respectiva Devedora, desde que respeitados os requisitos aqui previstos, passârá

novamente a fazêrjus a uma nova Liberação âté o Valor Máximo de Venda.

6.4.5. Sempre que, devido à ocorrência das amortizações extÍaordinárias, os percentuais de

amortização total do saldo devedor do CRI atingirem os limites acumulados conforme abaixo nos

respectivos períodos ("Amortizacão Máxima lndicativa"), as Devedoras e a Helbor terão a

prerrogative de oferecer novos imóveis em garantia:

(il PerÍodo compreendido entre o dia dê emissâo das CCB até o último Dia útil do t2s
(décimo segundo) mês contado da data de emissão das CCB, ou seia, até o dia 17 de maio

de 2019 ("Pfimeifg_PC!@!e"): amortização acumulada de 15% (quinze por cento) do

Valor Principal;

(iil Período compreendido entre o Diâ Útil imediatamente seguinte ao término do primêiro
período e o último Dia útil do 2+s (vigésimo quarto) mês contado da data de emissão das

CCB, ou seja, até o dia 19 de mâio de 2020 ("Sesundo Período"): âmortização acumulada
dê 35% (trinta e cinco por cento) do Valor Principal;

(riil Período compreendido entre o Dia Útil imediatamente seguintê ao término do Segundo
período e o último Dia útil do 36e (trigésimo sexto) mês contado da data de emissão das

CCB, ou seja, até o dia 18 de maio de 2021 ('feEe!I9leíSC9,'): amortização acumulada
de 65% (sessenta e cinco por cento) do Valor principal; e

(ivl Período compreendido entre o Dia útil imediatâmente seguinte ao término do Terceiro
Período e até a data do vencimento (,pCÍSSS_ItEl", e quando em conjunto com
Primeiro Período, Segundo Período e Terceiro pêríodo, ,,períodos,,ou 

cada um deles um
"Período"): amortização acumulada de 1OO% do Valor principal.

6.4.6. Para os fins da cráusura 6.4.s acima, caso dentro de cada período a respectiva Amortização
Máxima lndicativa seja atingida ou superada, a totalidade dos recursos oriundos das vendas dos
lmóveis no respectivo período será de tituraridade excrusiva da Fiduciante que vendeu
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o lmóvel até o encerramento do respectivo Período, desde que observada a Razão Mínima de

Garantia. Adicionalmente, o Valor Máximo de Venda para Liberação previsto na Cláusula 6.4.4

acima será majorado de R53.000.000,00 (três milhões de reais) para R55.00O.00O,00 (cinco

milhões de reais) durante o respectivo Período. Findo o respectivo Período, a obrigação de

utilização dos recursos de vendâ dos lmóveis pelas Devedorâs no percentual de 70% (setentâ por

cento) previsto na Cláusula 6.4.7 abaixo será automaticamente restabelecido e passará a vigorar
para o Período então em vigor, assim como o Valor Máximo de Venda para Liberação previsto na

Cláusula 6.4.4 acima voltârá a ser de RS3.000.000,00 (três milhões de reais).

6,4.7, Nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora se obrigou a comparecer como parte

intervenientê em cada um dos instrumentos que formalizarem a venda em caráter definitivo, pela

respectiva Fiduciante a aos Adquirentes dos lmóveis, com a finalidade de liberar a tarantia de

alienação fiduciáría constituída sobre o lmóvel objeto da referida venda, sendo certo, no entanto,
que tal liberação estará condicionada à utilizaçáo de 70% (setenta por cento) do preço de venda

estipulado para o imóvel, conforme Anexo ll dos lnstrumentos dê Alienação Fiduciária de lmóveis,

para a amortização e;Íraordinária do saldo devedor dos Créditos lmobiliários, ficando os 30%

(trinta por cento) remanescentês de titularidade da respectiva Fiduciante que âlienaÍ o tmóvel .

6.5, AmortizacãoExtraordínária das CCB em virtude de não atinc imento da Razão Mínima de

Liberacão e/ou Razão de Garantia lnicialTotal.

6,5.1. Razão Mínima de Liberacão. Sêm pre deverá ser observada uma relação entre o valor de
garantias de alienação fiduciáría constituídâs e o valor do Preço de Aquisição liberado equivalente

a 143% (cento e quarenta e três por cento) ("Razão Mínima de Liberacão"). Ou seja, os valores

ainda retidos na Conta do Patrimônio Separado serão liberados proporcionalmente à efetivação
dos Registros de AF nos competentes Cartórios de Regístro de lmóveis, proporção essa basêada

nos Valores de Referênciâ dos lmóveis conforme Anexo ll dos lnstrumentos de Aliênação

Fiduciária de lmóveis; e o que será comprovado à Emissora mediante a apresentação de matrícula
do lmóvel constando o rêgistro do ônus de alienação fiduciária sem que exista qualquer outro
ônus ou gravame que impeça o exercício da garantia ora constituída, sobre o respêctivo lmóvel.
Desde que cumpridos os requisitos previstos neste item, a cada período de 7 (sete) diâs, a

Emíssora deverá checar que os requisitos estão preenchidos e liberar os valores proporcionais

ainda retidos na conta do Patrimônio separado. Findo o prazo previsto na cláusula 2.9.1.2 deste
Termo de securitização, caso a segunda parcêlâ do preço de Aquisição não tenha sido liberada,
ou seja, não tenham sido comprovados os Registros de AF, conforme previstos na cláusula
3.4.1.(i) do contrato de cessão, o valor do preço de Aquisição que não tenha sido âté então
liberado para as Devedorâs deverá ser utilizado na amortização extraordinária dos créditos
lmobiliários e dos cRr na próxima data de pagamento das ccB, conforme indicâdo no Anexo I da
CCB e as Devedoras deverão observar o previsto na Cláusula 6.5.2 abaixo.

6.s.2- Razão de Garantía rniciarTotar. Na hípótese de as Devedoras não conseguirem constituir
as alienações fiduciárias pendentês até a finarização do prazo Totar para constituição de
Garantias, seja nos termos da cráusura s.1 ou da cráusura s.1.4 do contrato de cessão, as ccB

(
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deverão ser amortizadas extraordinariamente pelas respectivas Devedoras, incluindo principal,

juros remuneratórios e demais juros e encárgos moratórios previstos nas CCB com a finalidade de

que o saldo então devedor das CCB, âpós tais pagamentos, faça com que seia atingida a razão de

gârantia de 143% (cento e quarenta e três por cento) obtida através da relação entre o valor de

garantias de alienação fiduciária constituídas ê o valor do Preço de AquisiÉo até então liberado

nos termos deste Contrato, utilizando-se, para tanto, os Valores de Rêferência dos lmóveis

conforme Anexo ll dos lnstrumentos de Alienação Fiduciária de lmóvêis ("Razão de Garantia lnicial

Iq!a!") ("Amortizacão Extraordinária Compulsória"). A Amortização ExtraordináÍia Compulsória

poderá ser realizada da seguinte manêirâ: (il na hipótese de os imóvêis, sobre os quais não tenha

sido possível constituir a alienação fiduciária em gârantia, sejam de propriedade de uma ou mais

Fiduciantes, âpenas as CCB que sejam relacionâdas a tais Fiduciantes deverão ser
proporcionalmente pagas para fins de Amortização Extraordinária Compulsória; ou (iif na

hipótese dê os imóveis, sobre os quais não tênha sido possível constituir a alienação fiduciária,

seiam de propriedade de outras empresas do grupo da Helbor que não as Fiduciantes, todas as

CCB deverão ser proporcionâlmente pagas pelas respectivas Oevedoras para fins de Amortização

Extraordinária Compulsória. Tal obrigação de Amortização Extraordínária Compulsória será

devida ê devêrá ser cumprida até o Dia Útil seguinte ao decurso do Prazo Total para Constituição

de Garântiâs, tenha esse prazo sido estendido ou não conforme previsto nesta cláusula.

6.6. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento de Vencimento Antecipado ou

de amortizaÉo extraordináría conforme prevista nas Cláusulas 6.4 e 6.5 dêste Termo de Securitização,

deverão ser creditados na conta do Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente ao
pagamento dos CRI .

cúusur.A sÉflMA - oBRtGAçôEs DA EMtssoRA

7.1, Fâtos Relevantes acêrca dos CRI e da oróDría Emissorâ: A Emíssora obriga-se a informar todos os

fâtos relevantes acerca dos cRt e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de

seus atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário
poÍ meio de comunicação por escrito.

7.2, Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês

subsequente à intêgralização dos CRl, bem como a colocá-lo à disposição dos lnvestidores ê enviá-lo ao
Agente Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vínculação dos créditos
lmobiliários aos CRl.

7.2,1. O referido relatório mensal dêverá incluir:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Data de Emissão dos CRt;

Saldo devedor dos CRt;

Datâ de Vencimento Final dos CRt;

Valor pago aos lnvestidores no mês;

Valor recebido dos Créditos tmobiliários;
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(0 Valor nominal remanescente dos Créditos lmobiliários;

(g) Valor da Razão Mínima de Garantia calculada entre o valor dos lmóveis vendidos e o

saldo devedor global dos CRI;

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;
(i) Valor âplicado nâ Conta do Patrimônio Separado;

[i) lnfoÍmações sobre as Alienações Fiduciáriâs de lmóveis (quantidade dê unidades

alienadas fiduciariâmente por Empreendimento (prenotadas ou registradas), região do

Empreendimento do imóvel alienado fiduciariamente, função do ímóvel, valor em reais do imóvel

alienado fiduciariamente, calculado conforme Cláusula 2.2.1 dos lnstrumentos Particulares de

Alienação Fiduciária de lmóveis); e

(k) lnformações sobre as amortizaçôes extraordinárias dâs CCB e dos CRI realizadas no mês

de referência, conforme previsto nas Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo de Securitização.

7.3. Resoonsável oela Elabor dos Relatórios Mensais Tais relatórios de gestão serão preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora

7.1.1. A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRt,

além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente

Termo de Securitização.

7.4. Fornecimento lnformacõ es Relativas aos Créditos lmobiliários ; A Emissora obriga-se a fornecer
aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiducíário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do
recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos lmobiliários,
desde que estas estejam disponívêis ou sejam disponibilizadas à Emissorâ por partê do Cedente
e/ou das Devêdoras, conforme o caso.

7.4.L. A Emissora obriga-se, ainda, a (ll prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente
Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicítação fundamentada deste, â todas as
ínformações e documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos cRl;
(iil encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em seu weósite, na mesma data de suâs
publicações, os atos e decisões dâ Emissorâ destinâdos aos titulares dos cRl que venham a ser
publicados; e (iill informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos que seiam
de sêu conhecimento, que permitam a antecípação dos créditos lmobiliários, conformê previsto no
contrato de cessão e neste Termo de securitízação, imediatamente após tomar conhecímento de
sua ocorrência, não sendo considerados para esta finaridade os prazos e/ou períodos de cura
estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciâis que tenham e venham a ser tomadas
pela Emissora.

7.5. ReratórioAnuar: A Emissora obriga-se desdeiá â informare enviaro organograma, todosos dados
financeiros e atos socíetários necessários à realização do relatório anual, conforme determina a lnstruÉo
cvM n'e 583, que venham a ser soricitados pêro Agente Fiduciário, os quais dêverão ser devidamente
encaminhados pelâ Emissorâ em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para
disponibilização na cvM. As informações disponibilizadas acerca do grupo societário da Emissora deverão
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abranger, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de

controle, no êncerramento de cada exercício social.

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as

operações que venha a praticar no âmbito B3 sejam sempre amparâdas pelas boas práticas de mercado,

com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda

e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou

emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não

tênham sido gerados por atuação do Agente tiduciário.

7.7. A Emissora neste ato declara que:

(al é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

sociedade por ações com registro de companhia abêrta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todâs as autorizações necessárias à celebração

deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação de que sera parte,

à emissão dos CRI ê ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos

demais Documentos da Operação de que sêia parte, tendo sido satisfeitos todos os

requisitos legais e êstatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

(cl os representantes le8ais quê âssinâm este Termo e os dêmâis Documentos da Operação

de que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome,

as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(dl é legítima e única titular dos Créditos tmobiliários representados pêlâs CCI e das

Alienações Fiduciárias de lmóveis prestâdas nos termos do Contrato de Cessão;

(el foram contratados escritórios especiâlizados para avaliâr as Alienações Fiduciárias de

lmóveis e que os Créditos tmobiliários rêpresentados pelas CCl, em conformidade com

opinião legal da operaÉo, encontram-se livres e desembaraçádos de quaisquer ônus,

travames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, exceto pêlas hipotecas
identificadas nos lnstrumentos particulares de Alienação Fiduciária, não sendo do
conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito
da Emissora de celebrar este Têrmo dê Securitizâção e os demais Oocumentos da
Operação de que seja partê;

(0 tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a
existência do Crédito tmobiliário, nos exâtos valores e nâs condições descritas no
Contrato de Cessão;

Gl observado o disposto no item ,,(e),, acima e nas condições enunciadas nos demais
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Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos

administrativos ou açôes iudiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza,

contra â Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos

lmobiliários representados pelas CCI ê/ou as Alienações Fiduciárias de lmóveis, ou, ainda
que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(h, conforme dêclarado pelas Devedoras, não tem conhecimênto, até a presente datâ, da

existência de qualquer pendência ou exiBência de adequação suscitada por nenhuma

autoÍidade Bovernamental referente aos Empreêndimentos;

(i, não há qualquer ligação entre a Emissorâ e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

0t este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operâção de que seja parte

constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo
com os seus termos e condições.

7.7.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer

das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmentê inverídicas, incompletas ou
incorretas.

cúUsUIÁ oITAvA - REGIME FIDUCIÁRIo E ADMINISTRAçÂo Do PATRIMôNIo SEPARADo E

PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS

8.1. Resime Fiduciário: Na forma do artigo 9e da Lei n.e9.s14/97, a Emissora institui, em caráter
irrevoSável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, as CCl, a Conta do patrimônio

separado e as Alienações Fiduciárias de lmóveis, constituindo referidos créditos tmobiliários lastro para

os CRl. o Regime Fiduciárío, mediante entrega deste Termo na lnstituição Custodiante, será registrado
conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei n.e 10.931/04.

8.2. Conta do Patrimônio separado: A arrecadação dos Créditos lmobiliários ocorrerá diretamente na
conta do Patrimônio separado para fins de pagamento dos cRr e pêrmanecerão separados e segregados
do patrimônio comum da Emissora, até que se completê o resgate da totalidade dos CRl.

8'3' lsencão de Acão ou Execucão: Na forma do artigo 11 da lei n.e 9.514/97, os Créditos lmobiliários,
a ccl, as Alienaçõês Fiducíáriâ de lmóvêis e os recursos porventura mantidos na conta do patrimônio
Separado estão isentos de quarquer ação ou execução peros credores da Emissora, não se prestando à
constituição de garantias ou à exêcução por quaísquer dos credores da Emissora, por mais priviregiados
que sejam, e só responderão, excrusivamente, peras obrigações inerentes aos cRr, ressarvando-se, no
entanto, eventuar entendimento pera apricação do artigo 76 da Medida provisóriã n.e 2.15 g-35/2oor.

8'4' patrimônio separado: os créditos rmobiriários, as ccr, âs Arienações Fiduciárias de rmóveis e osrecursos mantidos na conta do patrimônio separado permanecerão separados e segregados do
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patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos CRl.

t.5. Administrecão do Patrimônio Separado A Emissorâ administrará, por si ou por seus prepostos,

ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as dilígências necessárias à manutenção de sua

regularidade, notadamente a dos fluxos de recêbimento dos Créditos lmobiliários e de paBamento da

amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRl.

t.6. Oeclaracões da Emissora: Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo llt à tnstrução CVM

n.e 414, a Emissore declara que:

(al com relação às CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCt será realizada pela

lnstituição Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos tmobiliários são atividades da

Emissora, da seguinte forma: à Emissora caberá: (l) o controle da evolução dos Créditos

lmobiliários; (iil o controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do patrimônio

Separado; e (iiil a emissão, quando cumpridas as condições estabelecídas, dos rêspectivos termos

de liberação de gârantias.

A.7. Tributos: Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remuneração da

Emissora descrita na Cláusula 2.4, item (c) acima serão suportados pelas Devedoras (de maneira
proporcional ao valor da respectiva CCB), inclusive os tributos incidentes na fontê que devam ser rêtidos
pela Devedora sobre tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o vâlor
devido livre de quaisquer tributos incidentes na fonte (gross-up).

8.7.1. A Taxa de Administrâção será dêvida pelas Dêvedoras (de maneira proporcional ao valor
da respectiva CCB), com recursos do Patrimônio Separado, e pagâ a partir do le (primeiro) Oia

Útil subsequente à integralização dos CRI e, â partir de então, mensalmente, até o resgate total
dos cRl.

8,7.2. Sobre os valores em atraso devidos pelas Oevedoras à Emissora, incidirão multa
moâlória de 2% ldois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, cÀlculddo pÍo roto tempoíi se necessário.

8.t. Guarda das ccB: A Emissora será responsável pela guarda da via negociável de cada ccB,
recebendo o custodiante uma cópia de cada CCB.

E'9. ordem de prioridade de pâsamentos. os varores recebidos em razão do pagamento dos créditos
lmobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação antecipada
ou realização das Alienaçôes Fiduciárias de rmóvêis, deverão ser apricados de acordo com a seguinte
ordêm dê prioridade de pagamêntos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos
disponíveis após o cumprimênto do itêm anterior:
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(al Pagamento das despesas mensais referentes aos CRl, previstas no Anexo ll do Contrato

de Cessão;

(bl Pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Seniores, ne seguinte ordem (i) Juros

Remuneratórios dos CRI Seniores vencidos (câpitalizados) e não pagos, e (ii) Juros

Remuneratórios dos CRI Seniores vincendos no respectivo mês;

(cl Pagamento da amortização dos CRI Seniores e encargos moratórios êventualmente

incorridos;

(d, Realização da amortização extraordinária dos CRI Sêniores, conforme prevista nas

Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo de Securitização;

(el Realização de amortização extraordinária para reenquadramento da Razão Mínima de

Garantia;

(0 Pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados, na seguinte ordem: (i) Juros

Remuneratórios dos CRI Subordinados vencidos (capitalizados) e não pagos, e (ii) Juros

Remunerâtórios dos CRI Subordinados vincendos no respectivo mês do patamento; e

kl Pagamento de amortizaÉo dos CRI Subordinados e encargos moratórios eventualmente

incorridos.

8.9,1. Na hipótese de (i) descumprimento, pela Devedorâ, de quaisquer obrigações pecuniárias

previstas nos Oocumentos da Operação, observados os respectivos prazos de cura, ou (ii)

ocorrência de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado, conforme previstos nos

Documentos da Operação, o pagâmento dos.iuros remuneratórios ê da amortização dos CRI

Subordinados será suspensa e todos os recursos decorrentês dos paBamentos dos Créditos

lmobiliáríos deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pâgamentos

até que a respectiva obrigação ínadimplida seja sanada ou até que ocorra o resgate integrel dos
CRI Seniores, o que ocorrer primeiro:

(a) Pagamento das dêspesas mensais referentes âos CRl, previstas no Anexo ll do Contrato
de Cessão;

(bl Pagamento dos Juros Remunêratórios dos CRI Seniores, na seguínte ordem de prioridade
(i) Juros Remuneratórios dos cRr seniores vencidos (capitalizados) e não pagos, e (ii)Juros
Remuneratórios dos CRI Seniores vincendos no respectivo mês;

(cl Patamento da amortização dos cRl seniores e encargos moratóríos eventualmente
incorridos;

(dl Realização da amortização extraordinária dos cRr seniores, conforme prevista nas
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Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo de SecuritizaÉo; e

Íel Realização de amortização extraordinária para reenquadramento da Razão Mínima de

Garantia.

t.9.2. Quando â obrigação inadimplida que originou a alterâÉo da prioridade de pagamêntos

prevista na Cláusula 8.9.1 acima for sanada ou quando a totalidade dos CRI Seniores for resgatada,

passar-se-á a observar a ordem de pagamentos prevista na Cláusula 8.9 acima, pagando-se de

forma acumulada os valores devidos aos titulares dos cRl subordinados que deixaram de ser

pagos no período em que perdurou a suspensão, conforme prevista no ítem 8.9.1 acima.

8.9.3. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes para

cumprimento das obrigações do CRI previstas nas Cláusulas 8.9,8.9.1 e 8.9.2 acima, a Emissora

notificará as Devedoras para que em até 2 (dois) Dias Úteis depositem recursos necessários para

cumprimento de todas as obrigações, as quais somente responderão por tais pagamentos em

caso de mora nas amortizaçôes previstas na lêtra "h" do item 3.1, acima.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiência do Patrimônio Separado; A Emissorâ somente responderá por prejuízos

ou insuficiência do Pâtrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou

regulamentar, negligência dolosa ou administração têmerária reconhêcidos por sentença condenatória

transitada em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11. Aplicacão de Recursos da Conta do Patrimônio Separado: Os recursos disponíveis na Conta do

Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos lmobiliários, representados pelas CCl, serão

aplicados nos termos previstos na Cláusula 8.12 abâixo. Os pagamentos rêferentes aos valores a que

fazem jus os titulâres dos CRI serão efetuados pelâ Emissora na medida em que existam recursos no

Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

8.12. lnvestimentos Permitidos: Os recursos dâ Conta do Patrimônio Separado estarão âbrangidos pela

instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que poderão ser

aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do patrimônio Separado, enquanto
não cumpridas as Condições Precedentes, em títulos, valores mobiliários e outros instrumentos
financeiros de renda fixa de emissão de instituições financeiras de primeira linha, desde que de comum
acordo entre as Partes ("ApIgeg0qPg!!i!§!ê"). Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com
tais Aplicações Permitidas integrarão o Patrimônio Separado. A Emissora não terá qualquer

responsâbilidade com relâção a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos, tributos,
ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre outros, qualquer

responsabilidâde por demoras (não rêsultante de transgressão deliberada) no investimento,
reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a

essas demoras.
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CúUSUTA NONA . AGENTE FIDUcIÁRIo

9.1. Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a

sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma

remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declaracões do Asente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente

Fiduciário declara

(al aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e

condiçõês, bem como a função e incumbências que lhe são atríbuídas;

(b, não se encontrar em nenhuma das situaçõês de conflito de interesse previstas no artigo

6e da lnstrução CVM n.e 583;

íc) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento lêgal para o exercício da função que

lhe é atríbuída, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei 6.404176 e seção ll da lnstrução CVM 583;

(dl estar devidamentê autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com

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

necessários para tanto;

(el assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1" do artigo 6 da lnstrução CVM ns 583,

tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titulares de certificâdos
de recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedadê coligâda, controlada,
Controladora ou intêgrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vll, em que

venha atuar na qualidade de agente fiduciário;

(0 não possuiqualquer relação com a Emissora ou com a Devedorâ que o impeça de exercer

suas funções de formâ diligente; e

(g) ter analisado e verificâdo, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de
verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informaçóes prestadas pela

Emissora e contidas no Termo de securitização, sendo certo que verificará a suficiência, a

constituição e exequibilidade das garantias quando do rêgistro das Alienações Fiduciárias de
lmóveis nâ medida em que forem registradas junto aos cartórios de Registro de rmóveis
competentês nos prazos previstos nos Documentos da Operação.

9.3. lncumbências do Asente Fiduciário: lncumbê âo Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente

(al

CRI;

Exercer suas atividadês com boâ fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos
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(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRt, empregando no

exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na

administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administraÉo do

Patrimônio Sepârado;

(cl verificar a regularidâde dâ constituiÉo das Alienâções Fiduciárias de tmóveis, bem como

o valor dos bens dâdos em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua

suficiência e exequibilidade;

(dl examinar proposta de substituição de bens dados em Gârantia, manifestando sua opinião

a respeito do âssunto de forma justificada;

(el intimar, conforme o caso, a Emissora, a Cedente e as Garantidoras a reforçâr a Garantia

dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(Íl manter atuâlizadâ a relâÉo dos Titulares dos CRt e seus endereços mediante, inclusive,

gestão junto à Emissora;

(gl exercer, na hipótese de insolvência dâ Emissora, com relação às obrigações assumidas

nesta operação, â administração do Patrimônio Separado;

(hl promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula 10.1

abaixo;

(il renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da
assembleia que deliberará sobre sua substituição;

Ul conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(kl verificâr, no momento de âceitar a função, a veracidade das informações relativas às
garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo de securitizâção,
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omíssões, falhas ou defeitos de que tenha
conhecimento;

(ll adotar as medidas iudiciais ou extrajudiciâis necessárias à defesa dos interesses dos
Títulares dos cRl, bem como inclusão dos créditos rmobiliários âfetados ao patrimônio separado,
caso a Emissora não o faça nâs hipóteses de substituição ou riquidação do patrimônio separado;

(ml notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contado a partir da
ciência de eventual inadimpremento, pera Emissora, de quaisquer obrigações financeiras
assumidas neste Termo de securitização, incruindo as obrigações rerativas a garantias e a
cláusulas contratuais destinadas que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as
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consequências para os Titulares dos CRI e as providências que pretende tomar a respeito do

âssunto;

(nl acompanhar a atuaÉo da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerâr necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Petrimônio Separado;

(ol disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do Valor

Nominal Unitário dos CRl, realizado em conjunto com a Emissora, através de seu website;

ípl acompanhar â prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares

de CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(ql fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após satisfeitos

os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;

(Í) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titularês de CRl, conforme prevista

no Termo de Securitização, respeitadas outras regrâs relacionadas às assembleias gerais

constantes da Lei n.e 6.404/76;

(sl comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que

lhe forem solicitadas;

(tl verificar, trimestralmente, conforme relatórío a ser encaminhado pelas Devedoras, a

regular destinação dos recursos oriundos dâs CCB, conforme previsto nas CCB e no Contrato de

cessão;

Íul Íiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitizâção,

especialmente dâquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

(vl divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após

o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos
durante o exercício relativos a presente Emissão, conformê o conteúdo mínimo abaixo:

(i) cumprimento pela Emissorâ das suas obrigações de prestação de informações
periódicas, indicando as inconsistências ou omíssões de que tenhâ conhecimento;
alterâções estatutárias ocorrídas no exercício social com efeitos relevantes para

os titulares dos CRI;

comentários sobrê indicadorês econômicos, financeiros e de estrutura de capital
dâ Emissorâ relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o
intêresse dos titulares do CRt e que estabelecem condições que não devem ser
descumpridas pela Emissora;

quantidade de CRI emitidos, quantidâde de CRI em circulação e saldo cancêlado
no período;

(ii)

(iii)
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(v)

(vi)

(vii)

resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento dê iuros dos CRI

realizados no período;

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos,
quando houver;

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações
prestadas pela Emissora;

relação dos bêns ê valores entregues à sua administração, quando houver;

cumprimento de outras obrigações assumidas pêlâ Emissora, Devedora ou

Cedente, neste Termo de Securitização

mânutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

existência de outras emissóes de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas
pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrantê do

mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado no mesmo exercício como

agênte fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a)

denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de

valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantiâs envolvidas; e) prazo de

vencimento e taxâ de juros; fl inadimplemento financeiro no período; e g)

declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que

impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

9.3.1. No caso de inadimplemênto de quaisquer condições nos âmbito da emissão dos CRt, o

Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de

Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos titulares do CRl.

9.4. Remunerâcão do Asente Fiduciário Pelo exercício dê suas atribuições, o Agente Fiduciário

receberá da Emissorâ, com recursos do Patrímônio Separado, como remuneração, pelo desempenho dos

deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Têrmo de Securitização, durante o
período de vigência dos CRI ou até a liquidação integral dos CRt, à título dê implantaÉo, serão devidas
parcelas anuais de RS16.000,0o (dezesseis mil reais) para o acompanhamento padrão dos serviços de
Agente Fiduciário, sendo a primeira devida 5 (cinco) Dias Úteis após â liquidaÉo finânceira dos cRl ou 3O

dias após a assinatura dos documentos, o que ocorrer primeiro, e as demais nas mesmas datas dos anos

subsequentes.

9.4.1. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.2 abaixo continuará sendo devida e

calculada pro roto die, mesmo após o vencimento dos cRt, caso o Agente Fiduciário ainda esteia .7

exercendo âtividade inerentes à sua função em relação à emissão. // .
,{./

I
9.4.2' No caso de inadimplemento no pagamento dos cRl ou da Emissora, ou de reestruturação /
das condições dos cRl após a Emissão, bem como â participaÉo em reuniões ou conferências ,l
telefônícas, Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, serão devidas ao Agente Fiduciário, 

I
adicionalmente, o valor de Rs40o,00 (quatrocentos) por hora-homem de trabalho dedicado, \
incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos documentos da emissão durante a

estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de garantias,
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(iii) comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI; e

(iv) implementação das consequentes decisões tomadas êm tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias

corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à

Emissora. Entende-se por reestruturação das condiçõês dos CRI os eventos relacionados a

alteraÉo (i) da Garantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração; (iii) condições relacionâdas ao

vencimento antecipado; (iv) de assembleias gerais presenciâis ou virtuais e aditamentos aos

documentos da operação. Os eventos relacionados à amortizâção dos CRI não são considerados

reestruturação dos CRl. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, será

devido ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R5500,00 (quinhentos reais) por hora-

homem de trabalho dedicado a tais alterações.

9.4.3. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários ou da Emissora com relação às suas

obri8ações assumidas neste Termo de Sêcuritização, todas as despesas em que o Agente

Fiduciário venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos lnvestidores

deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pêlos investidores. Tâis

despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de têrceiros, depósitos,

indenizações, custas e taxas iudiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que

relacionadas à solução da inadimplência, enquanto represêntante dos tnvestidorês. As eventuais
despesas, depósitos e custas iudiciais decorrentes da sucumbência em ações iudiciais sêrão

igualmente suportadas pelos Titulares dos CRl, bem como â remuneração ê as despesas

reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer êm inadimplência

com relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o

ABente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

9.4.4. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício
da função do Agentê Fiduciário, tâis como, exemplificativamente: publicações em geral (por
exemplo, edital de convocaÉo de Assembleia Geral dos Titulares dos CRl, âta da Assembleía Geral

dos Titulares dos cRl, anúncio de comunicaÉo de disponibilidadê do relatório anual do Agente
Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópiâs, despesas com viagens e
estadias, transportes e alimentaÉo de seus agentes, contrâtação de especialistas, tais como
auditoria e/ou fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference coll, assessoria legal ao Agente
Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos de
quitação e acompanhamento das Alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme o câso, necessárias
ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo pâtrimônio separado,
observando-se que a Emissora será, sempre que possível, comunícada sobre tais despesas,
prêviâmente e por escrito.

9'4.5. o pagamento das despesas acima referidas será rearizado mediante pagamento das
rêspectivas faturâs apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos
comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário,
após, sempre que possível, prévia aprovação da despesa por escrito pera Emissora na quaridade
de administradora do Patrimônio separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

/tU

t
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9,5. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas Cláusulas acima,

o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem

como a iuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao

reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro

roto die, se nêcessário.

9.5.1. A remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela variação acumulada do

IGP-M, ou na falta destê, pelo índice que vier a substituilo, ou ainda nâ impossibilidade de sua

utilizaÉo, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as dâtas

de pagamento seguintês, calculadas pro-roto die, se necessáÍio.

9.5.2. A remuneraÉo definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: l5S

(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Progrâma de lntegraÉo
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), tRRF (tmposto de

Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração

do Agente Fiduciário nas alhuotas vigentes nas datas de cada pagamento.

9.6. Substituicão do Asente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de

ausênciâ ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidãção extrajudicial, falência ou
qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da

ocorrência de qualquer desses eventos, Assêmbleia Geral de Titulares de CRI para que sêia eleito o novo

â8ênte fiduciário.

9.6.1. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada
pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos valores

mobiliários que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRt em Circulação.

9,6.2. Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) diâs antes do final do prazo

referido na cláusula 9.6, acima, cabe à Securitizadora a imediata convocação. Em casos

excêpcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleiâ para a escolha de novo agente
fiduciário ou nomear substituto provisório.

9.7. Destituicão do fuente Fiduciário O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(al pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

(b) por deliberação em Assêmbleia Geral dê Titulares de CRl, independentemente da
ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo_se, para
tanto, o voto de 2/3 (dois terços) dos Titularês dos CRt; ou

(cl por deliberação em Assembreia Gerar dê Titulares de cRr, observado o quórum previsto
no item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no art igo 13 da Lei g.sl4,g7
ou das incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 acima.

0
,(
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9,8. Deverês, Atribuicões e Responsabilidades do Asente Fiduciário Eleito em Substituicão: O agente

fiduciário elêito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 e da Cláusula 9.7 acima,

assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e

deste Termo de Securitização.

9.9. Substituicão Permanente: A substituição do Agente Fíduciário em caráter permanente deverá ser

objêto de adítamento ao presente Termo de Securitização.

9,10. A substituiÉo do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias

Úteis, contados do registro do aditamento ao Termo.

9.10.1. Juntamente com a comunicação do item 9.8, âcima, devem ser encaminhadas à CVM a

declaração e demais informações exigidas na lnstrução CVM n'583.

9.LL. Substítuto Provisório: Por meio de voto da maíoria absoluta dos Titulares dos CRI em Circulâção,

estes poderão nomeâr substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

9.12. Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que

criarem responsâbilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste

instrumento, inclusive a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas

hipóteses previstas nesse Termo de Sêcuritização, somente serão válidos quando previamente assim

deliberado pelos Titulares dos CRt reunidos em Assembleia Geral.

9.13. Atuacão Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a oriêntação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos

Titulares dos cRl, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe
forem transmitidas pelos Titulares dos cRl. Neste sentido, o Agênte Fíduciário não possui qualquer
responsabilidade sobre o resultado ou sobre os êfeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das

orientaçóes dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e
reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados
em decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao
escopo da lnstrução cvM n.e 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei n.e 6.404/76, estando
este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha
decorrido da legislação aplicável.

9.14. Presuncão de veracidade: sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agent
Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda,
sob qualquer hipótese, responsável pela êlâboração de documentos societários da Emissora, que
permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da leBislação
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apliciível

9.15. Renúncia: O Agênte Fiduciário devêrá permanecer no exêrcício de suas funções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a

devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período âpós a sua renúncia.

cúusutA DEz - uqutDAçÃo oo pArRtMôNto sEpARADo

10.1. Liquidacão do Patrimônio Seoarado: Caso seja verificadâ; (ll a insolvência da Emissora, com

relação às obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (iif qualquer uma das hipóteses previstas na

cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediata e
transitoriamente a administraÉo do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários e os

recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Pâtrimônio
Separado, nas hipóteses em quê a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assunÉo
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

1O.2. Convocacão da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

A8entê Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de
CRl, na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintês abaixo, e na lei n.c 9.5L4197

1O.3. Deliberacão Pelâ Liquidacão do Patrimônio Segarado: A Assêmbleia Gerâl de Titulares de CRt

deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por
nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua

viabilidade econômico-fi nanceira.

10.4. Eventos que Enseiam a Assuncão da Administracão do Patrimônio Seoarado lo Asente
Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações âssumidas nesta
operação, a critério da Assêmbleia Geral de Titulares de cRl, â ocorrência de qualquer um dos eventos
abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio separado pelo Agente Fiduciário, para
liquidá-lo:

(al pedido de recuperação ,udicia l, extrajudicíal ou decretação de falência da Emissora;

(bl inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias
previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nêssa hipótese, a liquidaÉo do patrimôni

separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados d

verificáção da mora ou do inadimplemento. sendo certo que a liquidação do patrimônio separado
dependerá de decisão da Assembleiâ Geral de Titulares de CRt nesse sentido; ou

(cl inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das
obrigações pecuniárias previstas neste Termo de securitizâção, sendo que, nessa hipótese, â

liquidação do Patrimônio separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de
verificâção da mora, caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

1055520v16 697/4

Página 48 de 93



10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos âcima descritos, bem como de qualquer evento de

Vencimento Antecipado deverá ser prontamente comunicada, ao Agentê Fiduciário, pela

Emissora, em 1 (um) Dia Útil.

LO.4.2. O descumprimento desse dever pela Emissora não impedirá o Agente Fiduciário ou os

Títulares dos CRI de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões previstos neste

Termo e nos demais Documentos da Operação.

CúUSUTA oNzE - AssEMBtEIA GERAT

LL.l Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se
em Assembleia Geral de Titulares de CRI, â fim de deliberarem sobre matéria dê interesse da comunhão

dos Titulares dê CRl.

l1.Z. Convocacão: A Assemblêia Geral de Titulares dos CRt poderá ser convocada pelo (ll Agente
Fiduciário, (ii) pela Emissora, ou (iiil por Titulares dos CRI que rêpresentem, no mínimo, 10% (dez por

cento) dos CRI em Circulação.

11.3. Forma dê Convocacão: Obsêrvado o disposto na Cláusula tL.2 acima, deverá ser convocada
Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante editâl publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a
Emissora, na qualidade de titular dos créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos nas ccl ou em quaisquer outros Documentos da operaÉo, para que os Titulares dos cRl

deliberem sobre como a Emissora deverá exercer sêu direito frente à Devedora.

11.4, Prazo para Realizacão: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser
realizada com no mínimo 20 (vinte) dias a contar da data da últimâ das 3 (três) publicações do edital
relativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da última das 3 (três)
publicações do edital relativo à segunda convocação.

11.5. Manifestacão da Emissora e do Asente Fiduciário: Somênte após dêfinição da orientação pelos

Titulares dos CRI em Assembleia Geral dê Titulares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiducíário deverão
exercer seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista
nos Documentos da Operação. caso não haia quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral
de Titulares de cRt, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente
Fiduciário poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu
silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares dos CRl, não
podendo sêr imputada à Emissora ê/ou Agente Fiduciário qualquer responsabilização decorrente de
ausência dê manifêstação.

lL.6- Responsabilidade da Emissora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos cRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-
se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o
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resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado,

independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

11.7. Leeislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRl, no que couber, o
disposto na Lei n.e 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

11.8. lnstalacão: A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a

presença de Titulares dê CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois têrços) dos CRI em Circulação e, em

segunda convocação, com qualquer númêro.

11,9. !q!9§: Cadê CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Titulares dos

CRl, sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou não.

11.10. Quóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em

conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.11, Prêsêncâ da Emissora: Será facultada â presença dos represêntantes legais da Emissora nas

Assembleias Gerais de Titulares de CRl.

11.12. Prestacão de lnformacões: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de

Titulares dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a
Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive,

as Devedoras), para participar das Assembleiâs Gerais de Titulares de CRl, sempre que a presença de
qualquer dessas pessoas for relevante parâ â deliberação da ordem do diâ. sem prejuízo da referida
faculdade, âs Devedoras e/ou suas partes relacionadas não poderão participar do processo de deliberação
e apuração dos votos dos Titulares dos CRI a respeito da respectiva matéria em discussão.

11.13. Presidência: A presidência da Assemblêia Geral de Titulares dê cRl caberá, de acordo com quem
a tenha convocado, respêctivamente: (l) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iaal ao Títular
do CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes.

U.14. Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Têrmo Securitização e/ou
nos Documêntos da operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por 5
(cinquenta por cento) maís um dos cRl em circulação e, em segunda convocação, por maioria simples.

ll.L4.L. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de securitização e/ou nos
Documentos da operâção, as propostas de alterações e de renúncías feitas pela Emissora em
relação: (i) às datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos cRr e às datas de pâgamento da
amortização de principal; (ii) à forma de cárcuro da evorução financeira dos cRr, os Juros
Remuneratórios dos cRr, a amortização de principal e o valor Nominal Unitário; (iiit ao prazo de
amortização e vencimento dos cRr; (ivl aos Eventos de Liquidação do patrimônio separado; (vf
aos Eventos de vencimento Antecipado prêvistos na cláusura 6.3 deste Termo de securitização
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ou aqui previsto de forma espârsa; (vll aos Créditos lmobiliários, representâdos pelas CCl, que

possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vli) às Alienações Fiduciárias dê lmóveis que

possam comprometer sua suficiência, exequibilídade, validade ou liquidez, incluindo sem

limitação, a substituição das referidas Aliênações Fiduciárias de lmóveis, exceto pelo disposto na

Cláusula 6.4.6 deste Têrmo de Securitização e no caso da definição da ordem e da forma da

excussão das Alienações Fiduciárias; (viii) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das

Assembleias de Titulares de CRI; (lxl realizâção de qualquer amortização extraordinária ou resgatê

antecipado dos CRI nos termos das Cláusulas 6.4 e 6.3 deste Termo de Securitízação,

Íêspectivamente; (xl qualquer altêração às previsÕes nas Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo de

Sêcuritização; e/ou (xil qualquer liberação específica com relação a um inadimplemento das

Devedoras (sempre considerando que qualquer liberação de um evento, numa data específica,

não significa liberação de fatos posteriores), deverão ser aprovadas em primeira convocação da

Assembleia de Titulares dos CRI por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 70% (setenta

por cento) dos CRI presentes à referida Assembleía Geral de Titularês dos CRI e em qualquer

convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por

cento) mais um dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titulares dos CRl, desde que os

presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos CRl, em primeira ou em segunda

convocação, representem, no mínimo, 50% dos CRI em circulação.

11.15. As propostas de alteração nas condições de subordinação dos CRI Subordinados previstas neste

Termo de Securitização deverão sêr aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares dos

CRI Subordinados por Titulares de CRI Subordinâdos que representêm, no mínimo, 70% (setenta por

cento) dos CRI presentes à referida Assêmbleia Geral de Titulares dos CRI e em qualquer convocação

subsequente, por Titulares dos CRI Subordinados que representem, no mínimo,50% (cinquenta por

cento) mais um dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titulares dos CRI Subordinados, desde
que os presentes em qualquer Assembleia Geral de Titularês dos CRI Subordinados, em primeira ou em

se8unda convocação, representêm, no mínímo,50% (cinquenta por cento) dos CRI Subordinados em

circulação.

11.15. Dispensa para lnstalacão: lndependentemente das formalidades prevístas na lei e neste Termo,

será considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que comparecerem todos os

Titulares dos cRl, sem preiuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estâbelecidos
neste Termo de Securitização.

11.17. Disoensa: Édispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia deTitularesdos
CRI sempre que tal alteração decoÍrêr exclusivamente: (i) da necessidade de atendimênto a exigências de
adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da cvM, ANBtMA, B3 e/ou demais reguladores;
(ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou âritmético; e (iii) em
virtude da atualízação dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço ê
telefone, entre outros, desde que não haia qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRl.

11.18. Encaminhamento de Documentos para a cvM : As âtas lavradas das Assembleias Gerais de
Titulares de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de tnformações periódicâs e
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Eventuais - lPE, sendo que sua publicação êm jornais de grande circulação não será necessária, exceto se

a Assembleia Gêral de Titulares de CRI deliberâr em sentido diverso.

cúusutÁ DozE - DEsPEsas oA EMtssÃo

12,L. Em virtude da securitizâção dos Créditos lmobiliários representados pelas CCt, bem como diante
do disposto na Lei n.e 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pelâ CVM que estabêlecem as

obrigações da Emissora, será devido a esta, durante o todo o período de vigência dos CRl, taxa de

administraÉo, no valor de RS5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, atualizâda ânualmente pela variaÉo
acumulada do IGP-M, ou na falta destê, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que

vier a substituí-lo, calculadas pro roto die, se necessário, a ser paga à Securitizadora no 19 (primeiro) Dia

Útil a contâr da data de subscrição e integralização dos CRl, e as dêmais na Data de Verificação dos meses

subsequentes até o rêsgâte totaldos CRl.

12.1.1, A remuneração definida nêsta Cláusula 12.1 continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Créditos lmobiliários
inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de

atuação da Emissora.

12,1.2. Caso as Devedoras atrâsem o pagamento de qualquer remuneração prevista nesta

Cláusula, êstârá sujeita a multa moratória à taxa êfetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o
valor em atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetivâ de l% (um por cento) ao mês,

incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia.

12.1.3. os valores referidos nesta cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que incidem sobre
a prestação desses serviços, tais como ISS (tmpostos sobre Serviços de eualquer Natureza), CSSL

(contribuição social sobre o Lucro Líquido), prs (contribuiÉo ao programa de lntegração social),
coFlNs (contribuição para Financiamento da seSuridade social), IRRF (tmposto de Renda Retido
na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora,
nas alíquotas vigentes na data de cada pâgamento.

12.1.4. caso não seiam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou
venham a íncidir sobre os imóveis onde estão localizados os Empreendimentos e/ou sobre os
Empreêndimentos, poderá a securitizadora fazê-lo, com recursos do patrimônio separado, desde
que previamente aprovado pelos Titulares dos cRl reunidos êm Assembleia Geral de Titulares de
cRl, ficândo a Devedora obrigada a reemborsála das quantias despendidas, no prazo de até 2
(dois) Dias Úteis após recebimento de notificação encaminhada pela securitizadora, sob pena de,
sobre tais quantiâs, incidir os êncargos moratórios previstos no contrato de cessão e nos
lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de rmóveis, conforme aplicável. As deliberações
tomadas pelos Titulares dos cRI nos termos desta cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum
definido na Cláusula 11.14 âcima.

12.2. Dêspesas do Patrimônio separado: são despesas de responsabilidade do patrimônio separado
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(al as despesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro contábil independente),

auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos tmobiliários e do
Patrimônio Separado e outras despêsas indispensáveis à administração dos Créditos lmobiliários;

(b, as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturâdor, contadores,

auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo mas sem

limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares

dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados a realização dos Créditos

lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível,

previamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de sucumbência, o
Agente Fiduciário poderá solicitar garantiâ âos Titulares dos CRl. Tais despesas incluem tâmbém

os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas j udiciárias nas ações

propostas pelo A8ente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a

Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos

financeiros, enquanto reprêsêntante da comunhão dos Titulares dos CRl, ou Emissora dos CRl,

bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a
Emissora permanecer em inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o

Agente Fiduciário solicitar garantia préviâ do lnvestidor para cobertura do risco da sucumbência;

(c) as despêsas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de

Assemblêiâ Geral dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRt, anúncio de

comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agentê Fiduciário, entre outros),
notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas cârtorárias, transporte, alimentação,
viagens e estadias, contatos telefônicos efou conJerence cdll, necessárias âo exercício da função
de Agente Fiduciário e da Emissora, durânte ou após a prestação dos serviços, mas em razão

desta, serão paBas pelo Patrimônio Separado, dêsde que, sempre que possível, aprovadas
previamente pela Emissorâ, na qualidade de administradora do patrimônio Separado;

(d) as taxas e tributos, de quâlquer natureza, âtualmente vigentes, quê tenham como base

de cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do patrimônio Separado;

(el as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser
criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada,
questionada ou reconhecida, de forma a reprêsentar, dê forma absoluta ou relativa, um
incremento da tributação incidente sobre os recursos do patrimônio separado, sobre os cRl e/ou
sobre os Crédítos lmobiliários;

(íl as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícíos
arbitrados pêlo juiz, decorrentes de sentença trânsitada em julgado, resultantes, direta ou
indiretamente, da emissão dos CRl, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesâs forem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emíssora ou de seus administradores,
empregados, consultores ê agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
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proferida pelo juízo competente;

k) as despesas previstas na Cláusula 9.4, acima, referente à remuneração do Agente

Fiduciário, bem como âquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente Fíducíário venha a

incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação e acompanhamento des

garantias;

(h, as despesas incorridas pela Emissora com o depósito, uso, registro ê custódiã da CCl,

representativa dos Créditos lmobiliários;

(i) despesas com a eventual contratação de empresa de roting, caso a referida contratação

venha a ser solicitada pelos Titulares dos CRI ou por qualquer nova regulamentação;

Ül todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titulares dos CRI; e

(k, demais despesas previstas em lei, na re8ulamentação aplicável, ou neste Termo de

Securitização.

L2.1. Despesas Suportadas pelos Titulares dos CRI: Considêrando-se que a responsabilidade da

Emissora se limitâ ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n.e 9.514/97, caso o Patrimônio Sepârado

sêra insuficiente para arcar com as despesas mencionâdâs na Cláusula 12.2 acifia, tais despesas serão

suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados por cada um deles mediante aporte de

recursos do Patrimônio Sêparado.

12.3.1, As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos tmobiliários,

representados pelâs CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente

Termo de Securitização.

L2.4. Resoonsabilidades dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas !2.2 e 12.3 acima,
são de responsabilidade dos titulares dos CRI:

(al eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas
na descrição da Cláusula 12.1 acima;

(bl todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Titulares dos CRl, observada a Cláusula 12.4.1 e abaixo; e

(cl tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em cRl, incluindo, mas não se
limitândo, àqueles mencionados na Cláusula 13.1abaixo.

12'4.1. No caso de trânsferência da administração do patrimônio separado para outra entidade
que opere no sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de
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Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

erÍrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl,

deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao

Agentê Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

12.5, Aporte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com as obrigações de

eventuais aportes de recursos na conta do Patrimônio Separado, para custeâr eventuais despesas

necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado parâ

fazêr frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a compensação de evêntual

Remuneração a que esse Titular dos CRI inadimplente tenha direito com os vâlores gastos pela Emissora

e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI âdimplentes com estâs despesas.

L2.6- 5e, após o pagamento da totalidadê dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem

Créditos lmobiliários sejâ na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser

restituídos pela Emissora às Dêvêdoras, conforme sua proporção sobre os Créditos lmobiliários à época,

sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (íncluindo seus rendimentos líquidos de

tributos) restituídos às Devedoras, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais oriundos destes

rendimentos.

cúusura rREzE - TRÂTAMENTo TRTBUTÁRto ApUcÁvEL Aos tNvEsflDoREs

13.1. Tratamento Tributário Aolicável aos lnvestidores; As regras gerâis relativas aos principais tributos
aplícáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo
mencionados são de responsabilidade dos lnvestidores. Cada lnvestídor deve avaliar os impactos
tributários relativos ao seu investimênto em cRl, não devendo considerar unicamente as informações
contidas abaixo. Recomendamos que cada lnvestidor consulte seus próprios assessores quanto à

tributação a que deve estâr sujeito na qualidade de Titular dê cRl, levando em consideração as

circunstâncias específicas de seu investimento.

13'1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por cRl está isênta do
imposto de renda (na fonte e na declaração dê aiuste anual) por força do artigo 3e, ll, da Lei

n.e 11.033/ 2004.

13.1'2. De acordo com o entendimênto da secretaria dâ Receita Federal do Brasil (artígo 55,
parágrafo úníco, da rnstrução Normativa RFB n.p 1.585/2015), referida isenção abrange
rêndimentos decorrentes da aplicação em cRl, bem como o ganho de capital auferido na
alienação ou cessão do cRr, independentementê de a operação ser realizada em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros ou assemelhadas.

13.1.3. Pessoâ s iurídicas nã financeiras iciliadas Brasil : O tratamento tributário de
investimentos em cRr é, via de rêgra, o mesmo apricáver a investimentos em títuros de renda fixa

(al Sujeição dos rendimentos ao tmposto de Renda Retido na Fonte ("lgEE,), mediante
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aplicaÉo das seguintes alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação

i.até 180 dias,22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento);

ii.de 181 a 360 diâs, 20% (vinte por cento);

iii.de 361 a 720 dias, 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento); e

iv.acima de 720 dias, 15% (quinze por cento).

(bl rendimentos decorrentes de investimentos em CRI devem compor o lucro real ou

presumido (base tributada pelo lmposto de Renda dâ Pessoa Jurídica "|RPJ") e a base de cálculo

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("§!!") da pessoa iurídica investidora, às alíquotas

cabíveis. Além disso, tais rendimentos dêvem ser tributados pelo IRRF às alíquotas regressívas

mêncionadas acima. O IRRF pago de acordo com essas regras deve ser considerado antecipação

do imposto de renda devido pelâ pessoa jurídica ao término do respectivo período de apuração;

e

(cl com relação à contribuição ao Programa de lntegração Social ("PlS")e à Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social ("ÇOEI§"), rendimentos e ganhos de capital decorrentes

de investimento em CRI poderão estar sujeitos à incidência destas contribuições, acaso o

beneficiário pessoa jurídica não-financêira apure essas contribuiçõês por meio do regime

cumulativo, à alíquota combinada de 3,65% (há discussão quanto à extensão do termo receita

brutâ indicado no artigo 3e da Lei 9.71811998, com a redação dada pela tei 12.973/2014, bem

como diante da revogação do parágrafo lq desse mesmo artigo legal promovido pela Lei

11.94112c0/9],e devem estar sujeitos à incidência dêstas contribuições à ahquota combinada de
4,65%, no caso de o beneficiário pessoa jurídica não-financeira observâr o regime de apuração

não cumulativo dessas contribuições (conforme previsão do Decreto 8.426/2015).

No caso das pessoas iurídicâs que tenham como atívidade principal a exploração de operações
financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a

remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRI é considerada, pela Receíta

Federaldo Brasil e pela Procuradoria Geralda Fazenda Nacional, como receita operacional dessas
pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao ptS e pela COFINS,

na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

13.1.4. outras eessoas iurídicas domiciliadas no Brasil: os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em investimentos em cRl realizados por instituições financeiras, seguradoras, entidades
de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas, sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil também devem compor o lucro real e base de cálculo da csLL dessas
pessoas jurídicâs. Tais rendimentos e ganho de capital, contudo, não estão sujeitos ao IRRF. pode

haver incídência do Pls e da coFrNs, a depender das circunstâncias espêcificâs do rnvestidor.
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13.1.5, Fundos de investimento constituídos no Brasil; Como regra geral, rendimentos e ganhos

de capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência de investimentos quê

compõem sua cârteira não estão sujeitos à tributâção.

13.1.6. Residentes ou domiciliados no exterior: Relativamente a investidores residentes ou

domiciliados no exterior que invistam em CRI no País de acordo com as normas do Conselho

Monetário Nacional (ResoluÉo CMN n.e 4.37312074l,:

(al no caso de investidores que não seiam residentes ou domiciliados em rurisdição que não

tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vintê por cento), os rendimentos

decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, sujeitar-se ao IRRF à alíquota de 15%

(quinze por cento);

(bl no caso de investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que não tribute a renda,

ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos decorrentes de

investimento em CRI devem, via de regra, sujeitar-se âo IRRF de acordo com as mesmas regras

aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Brasil, anteriormente descritas; e

(cl independentemente das características do investidor residente ou domiciliâdo no

exterior, a liquidação da operação de cámbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil para

investimento em CRI sujeita-se ao lmposto sobre Operâções de Câmbio ("!e[lÇ!4[e") à alÍquota
zero. A liquidação da operação de câmbio para saída de recursos relativa ao mesmo investimento
suieita-se ao IOF/Câmbio à alíquota zero. A alíquota do IOF/Câmbio pode ser aumentada a

qualquer tempo para até 25% (vinte ê cinco por cento), por meio de decreto presidencial.

13.1.7. IOF/ÍVM: O lmposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
("!oEÀM") incide sobre investimentos em CRt à alíquotâ zero. A alíquota do tOF/fVM pode ser
aumentada para até 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, por meio de decrêto presidencial.

cúUsUIá QUAToRzE - PUBlIcIDADE

L4.r' Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os atos e
fatos relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocâções para as respectivas
Assembleias Gerais de Titulares de CRl, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que
a Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas âs despesas com as referidas publicações,
serão arcadas pelo Patrimônio Separâdo.

L4,2. As demais informaçóes periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciárío
serão disponibilizadâs ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio
de informações periódicas e eventuais da CVM.
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cúusutA eulNzE - REGrsrRo Do rERMo DE sEcuRtÍzAçÃo

15,1. Registro do Termo de Securitizacão: O presente Termo de Sêcuritizâção será registrado na

lnstituição Custodiante, nos termos do parágrâfo único do ârtigo 23 da Lei n.e 10.931/04, ocasião êm que

a lnstituição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo Vl a este Termo de SecurítizaÉo.

cúusurA DEzEssErs- NonFrcAçôEs

16,1. Comunicacões: Todas as comunicações entre as partes serão consideradas válidas a partir do seu

recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a indicar, por escrito,

durante a vigência dêste Termo.

Poru o Emissoto

HABITASEC SECURTTTZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Limâ, n.e 2.894,5c andar, coniunto 52,

São Paulo, SP - CEP 01451-000

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Rodrigo Estrada

e-mail: monitoramento@habitasec.com.br; mrvalle@habitasec.com.br;

Tel.:+55 (11) 3062-1737 ou +55 (11) 3062-6902

Pdro o Agente Fiduciório

VóRTX DISTRIEUIDoRA DE TíTULos E vAtoREs MoBItIÁRIos LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.277 , q. 2O2, CEP 01452-000

São Paulo, SP - CEP 01452-000

At.; Flavio Scarpelli/Eugênia Quêiroga

e-mail:aBentefiduciario@vortx.com.br

Tel.: +55 (11) 3030-7177

Site: www.vortx.com.br

16.2. Consíderaceo das Comunicacões As comunicações serão consideradas entreguês quando

recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,

nos endereços mencionados neste Termo de Securitizaçâo. As comunicações feitas por fac-símile ou

correio eletrônico sêrão consideradas recebidas na dâta de seu envio, desde que seu recebimento seja

confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilízada pelo remetente). Os respectivos

oriSinais dêverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da
mensa8em. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pêla parte
que tiver seu endereço alterado.

cúusutA DEzESSETE - Rtscos

L7.L. Riscos: o investimento em cRl envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial invêstidor. Para todos os fins desta cláusula, são incorporados a este
Termo de Securitização todos os fatores de risco relacionados: (if à Helbor; (ii) ao controlador, direto ou
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indireto, ou âo grupo de controle das Devedoras; (llllaos acionistas da Helbor; (ivlàs controladas e

coligadas da Helbor; (vl aos fornecedores da Helbor; (vi) aos clientes da Helbor; (viil aos setores da

economia nos quais as Devedoras atuam; (vllll à regulação dos setores em que a Helbor atua; (k) às

questões socioambientais; (xl que sejam divulgados pela Helbor, de tempos em tempos, em seu

Formulário de Referência, elaborado e atuâlizado, nos termos da lnstrução CVM n.e480, de 7 de

dezembro de 2009. O Formulário de Referência mais atual da Helbor na data deste Termo de SecuritizâÉo

é o "Formulário de Referência - 2017". Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,

relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura iurídica da presente emissão:

(al a deterior da ualidade de crédito do Patrimônio r
capacidade da Emissora de honrar suas obripacões decorrentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos

Créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio deste Termo de Securitização,

no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos

lmobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra as Devedorâs. O Patrimônio

Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante
ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempêstivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos

depende do pagamento dos Créditos lmobiliários pelas Devedoras, em tempo hábil para o
pagamento dos valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação

econômico-financeíra da Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do patrimônio

Separado de honrar suas obrigações no que tange o pagamênto dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliáríos pelas Dêvedoras, o valor a ser recebido

pelos Titulares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento
realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separâdo, nem mesmo a Emissora, disporão dê outras
fontes de recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRl.

(b) Riscos Relativos ao Pasamento Cond icionado e Descontinuidade: As fontes de recursos

da Emissora para fins de pagamento âos Titulares dos CRI decorrem direta ou indiretâmente dos
patamentos dos Créditos lmobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem

ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos cRl,
podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa espêrado dos CRl. Após o recebimento dos
referidos recursos e, se for o caso, depois de êstotados todos os meios legais cabíveis para a

cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobilíários, caso o valor recebido não seja

suficiente parâ saldar os CRl, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para

efetuar o pagamento dê eventuais saldos âos titulares dos CRl.

(cl Risco de crédito dâ Helbor: Considêrando a Fiança prestada em garântia das Obrigaçôes

Garântidas, o risco de crédito desta operação encontra-se concentrado na Helbor. Desta forma, a

capacidade de pagamento dos CRt está na capacidade da Helbor de cumprir com suas obrigações
previstas na respectiva CCB e no Contrato de Cessão. O descumprimento, pela Helbor, dâ

obrigação de pagar os valores devidos implicará no descumprimento do pagamento dos CRl.
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(dt Baixa Liouidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de CRI no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação

dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes

decidam pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar

dificuldades parâ negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o

investimento nos CRI até a Data de Vencimento Final.

(el Risco da existência de Credores Privilegiados: A Medida P rovisória n.e 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a

afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não

produzem efeitos com relaÉo aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em

especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo

único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a

totalidade dos bens e das rêndas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falidâ, inclusíve os

que tenham sido objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acimâ citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dêlê decorrentes, não

obstante serem obreto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e

previdenciários de pessoas físicas e lurídicas pertencentês âo mesmo grupo econômico da

Emissora, tendo em vista as normâs de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão
os detentores dêstes créditos com os Titulares dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de

realização dos Créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possívelque Créditos

lmobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento

daqueles credores.

(0 Risco da não realizacão da cartei de ativos : A Emissora é uma companhia emissora de
títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como obreto sociâl a aquisição e
securitizaÉo de créditos imobiliários através da emissão de CRl, cujos patrimônios são

administrados separadâmente. o patrimônio separado tem como principal fonte de recursos os

créditos lmobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela

Emissora poderá âfetar negativamente a capacidade da Emissorâ de honrar as obrigações
decorrentes dos cRl. Na hipótêsê de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário
deverá assumir a custódia e administração dos créditos lmobiliários e dos demais direitos e
acessórios que integram o Patrimônio separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos cRl
poderão deliberar sobre as novas normas de administração do patrimônio separado ou optar pela
liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora
perante os Titulares dos CRl.

(el Felêncta recuoeracão iud icial ou extrâiudiciel dâ Emissora : Até que os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial
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ou extrajudicial. Oessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o
Patrimônio Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em

especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetâr tâis Créditos lmobiliários,
princípalmente em razão da falta de jurisprudência significativa êm nosso país sobre a plena

eficácia da âfetação de patrimônio.

(hl Manutencão do Resist ro de Compânhia Aberta: A sua atuação como Emissora de CRI

depende da manutenÉo de seu registro de companhia aberta iunto à CVM e das respectivas

autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às

companhiâs abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, âfêtando assim,

as suas emissões de CRl.

(il Crescimento da Emissora e de seu Caoital: O capital atual da Emissora poderá não ser

suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de

forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiâmênto externas. Não se pode

assegurar que haverá disponibilidade de câpital no momento em que a Emissora necessitar, e,

caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

ül A lmoortância de uma Equioe Qualificada: A perda de membros da equipe operacionalda
Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso

relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho

da Emissora provém basicamente dâ securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada, para originaÉo, estruturação, distribuição e gestão, com yasto conhecimento
técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual pêrda de

componentes relevantes da equipe e a incapacidade de âtrair novos talentos poderiâ afetar a
nossa capacidade de gerâção de resultado.

(kl lnexistência dê Jurisorudênciâ F irmeda Acerca da Sêcuritizecão : Toda a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e
obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor.

Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição ejurisprudência no mercado de

capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeíra, em situações de estresse
poderá haver perdas por parte dos tnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio dê tempo e
recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.

(tl Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada,,;
desta forma e pelas característicâs inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de fatorês e obrígações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto,
em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro no que tange às operações de CRt, poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRt

em razão do dispêndio de tempo e rêcursos.
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(ml Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da taxa de juros pode

reduzir a demândâ dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e

por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado

após a elevação dâ taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada

desfâvoravelmente.

(nl Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou

majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se

consolidar sobre a incidênciâ de quâisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI

a novos recolhimentos, ainda que relativos a opêrações já efetuadas.

(ol Alteracões na lesislacão tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados

operacíonais da Emissora: O Governo Federal regulârmente implementa alterações no regime

fiscal, que âfetam os participantes do setor de sêcuritização, a Emissora e seus clientes. Essas

alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança dê tributos

temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais

específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da

Emissora, que poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços

de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a Emissora será capaz de manter seus

preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas íunto aos titulares dos CRt

por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(pl Risco êm Funcão de Disoê nsa de RePistro e da Oferta A oferta dos CRl, distribuída nos

termos da lnstruÉo CVM 476, está automaticamente dispênsada de registro perante a CVM, de

forma que as informações prestadas pela Emissorâ, pelo Coordenador e pelo Agente Fiduciário

não foram objeto de análise pela referida autarquiâ federal. Adicionalmente, os CRt distribuídos
nos termos da lnstrução CVM 476 estão sujeitos à restrições de negociação, o que poderá afetar

a liquidez do CRI no mercâdo secundário em razão destas restrições.

(ql Risco dê Amortizacão Extraordinária ou Rêssate AnteciDado Os CRI poderão estar
sujeitos, na forma definida neste Têrmo de Securitização, â eventos dê âmortização erÍraordinária
parcial ou resgate antêcipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades
de reínvestimento por pârtê dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração
dos CRl.

(Íl Risco da necessidade de realizacão de âportes na Conta do Patrimônio Seoarado:
Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao patrimônio Separado, nos termos
da Lei ne 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas da
Emissão, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados
por cada um deles mediante aporte de recursos do patrimônio separado, nos termos da cláusula
12.4 desse Termo de Securitização.

(sl Risco de ausência de Quórum para deliberacão em Assembleia Geral
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deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem

aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação pode

não ser aprovada, o que poderá impactar os CRl.

(t) Risco referente à limitacão do escopo da auditoria realizada: A auditoriâ jurídica realizada

na presênte emissão de CRI limitou-se a identificar êvêntuais contingências relacionadas aos

lmóvêis, às Devedoras e às Fiduciantes, assim como eventuais riscos envolvidos na constituição

dâs Alienações Fiduciárias de lmóveis, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise de

questões lêgais ou administrativas, ambiêntais ou de construção relativas aos lmóveis, ou aos

antigos proprietários dos lmóveis. A não realização de auditoria iurídica completâ, conforme

acima descrito, não confere a segurança desejada com relação à total ausência de contingênciâs

envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis, podendo ocasionar prejuízo aos Titulares

dos CRl.

(ul Risco de lnsuficiência da GaÍantia Real lmobiliária: Possíveis varia ções no mercado

imobiliário poderão, eventualmente, impactâr o valor de mercado dos lmóveis objeto das

Alienaçóes Fiduciárias de lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da

Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominantemente,

mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem

como à respectiva depreciação, obsolescência e adequação para outras âtividades diferentes

daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.

(vl Risco de não constituição da Alienacão Fiduciária de lmóveis e da sarantia fideiussória
Na presente data, as garantias outorgadas nos termos dos contratos de Alienação Fiduciária de

lmóveis e no Contrato de Cessão não se encontram devidamente constituídas e exequíveis, na

medida em que os referidos contratos não foram retistrados no cartórios competentes. Os prazos

para obtenção dos rêferidos registros encontrâm-se especificados nos respectivos instrumentos,

desta forma, existe o risco de atrasos dâdo à burocracia e exigências cârtorárias ou,

eventualmente, de impossibilidade na completa constituição das refêridas garantias. Assim, tais

fatos podem impactar negativamente a devida constituição e consequente êxcussão das referidâs
garantias caso as condições acima não sejam implementadas.

(w) Demais Riscos: Os CRI também poderão estar suieitos a outros riscos advindos de motivos
alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis
aos CRl, âlteração na política econômica, decisões judiciais êtc.

cLAusutA DEZOTTO - DtSpOStçÕES FtNA|S

18.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de quaÍquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRt em razão de qualquer
inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudícará tâis direitos, faculdades ou remédios, ou será
interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá
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novação ou modificação de quaisquer outras obritações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente

Fiduciário ou precedente no tocante a qualquer outro inâdimplemento ou atraso.

L4.2. o presente Termo de Securitização é firmado em carátêr irrêvogável e irretratável, obrigando as

partes por si e seus sucessores.

18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditâdos ou complementados

com o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, mediante aprovação dos Titulares dos

CRI (exceto pelo disposto de outra forma acima), âtuando por seus representantes legais ou procurâdores

devidamente autorizados.

18.4. As Partes reconhecem, desdejá, que o presente Íermo constituitítulo executivo extrajudicial nos

termos dos artigos 784,815 e seguintes do Código de Processo Civil.

18.5. 5e uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em

qualquer aspecto das leis âplicáveis, a validade, legalidâde e exequibilidade dâs demais disposições aqui

contidas não serão afetadas ou pre.judicadas a qualquer título.

18.6, O Agente Fiduciário responde perantê os Titulares dos CRI pelos prejuízos que lhes causar por

culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caiba

mais recursos.

cúusurÁ DEZENovE - ctÁsstFtcAçÃo oE Rtsco

19.1. Os CRI objeto desta emissão serão objeto de análise de classificação de risco, conforme
devidamente elaborada por agência de classificâção de risco.

cúusutÁ vtNTE - FoRo

ZO.l. Foro: As partes elegem o Foro da Comarca de São paulo, Estado de São paulo, como o único

competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrentê deste Termo de

Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

20.2. Execucão Esoecífica: As Pârtes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução específica
das obrigações âqui assumidas pela outra Parte, conforme estabelecem os artigos 536, g06, 915 e 50l do
Novo Código de Processo Civil.

o presentê Termo de securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2

(duas) testemunhas.

São Paulo,24 de maio de 2018.

lAssinoturos no ptóximo págino]
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[Pógino de Assinotutos do Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliários dos CertiÍicodos de Recebíveis

lmobiliátios dos 1loe e 113s Séries do 1e Emissão do Hobitosec securitizodoro S.A.l

imRfos RIEEIRO Do vAiii !iETO

RG 44.858 32t2

cPt 30E.200.41&07
Nome:

Cargo:

DISTRIBUIDORA DE TíTU LOS E VA

Agente Fiduciário

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissoto
Vt ÉúPodgÊhlogucils
Ret77t36

Nome: cPF: O76.tll.l4t47
Cargo

Nome

Cargo

de Jesus Souza 0ueÍooa

61802000-3: Flávio Scârpelli SoL!1.i

CPF.2tt3.224.5C8'2 i 4

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG ne:

CPF/MF ne

lt^*Y
ara cristin ma
RG:23..,99.9 -3

cPF:140.236.20 8-28

Nome:

RG ne:

YYUhr Buem & ourr
RG:49.Go4.960-r

CPf:230.244,/88-06
CPFIMF ne

ESM BruÁRtos rTDA.

Nome RGl
Ana Eugên

tgo:
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ANEXO VI

Ao rERMo DE sEcuRtnzAçÃo DE cRÉorros rrúoetlrÁnros DAs ltor E 113! sÉRtEs DA 1r EMrssÃo DE

cERTrFrcaDos DE RECEBÍvEts tMoBtuÁRtos DA HABrrAsEc sEcuRtlzADoRA s.A. cEtEBRADo EM 24 DE

MAIO DE 2017

Dectotofro da lnstltuição Custodionte

DECTARAçÃO DA lNSTlrUtçÃO CUSTODTANTE DA CCt PARA OS F|NS DO pAnÁCnerO ÚI CO DO ARTTGO 23

DA rEr N.o 10.931/2q14

vÓnrx otstntgutoona ot rFuLos t vllones iaogtttÁntos LTDA., instituição financeira com sedê na Av.

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.277, if.202, CEP 01452{00, Jardim Europa, Cidade e Estado de São paulo, no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("eN!Jl:rúI") sob o n.e 22.610.50010001-88,

neste ato representada na forma de seu contrato social ("h§g!u.!§ãe_e!§!edE-d9"), na qualidade de

instituiÉo custodiante do lnstrumento Particular de Emissão de cédulas de crédíto lmobiliário lntegrais sem

Garântia Real lmobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("E$Í!gIe_dEl!!EÉ9-d9.]Ee1"), por meio
da qual foram emitidas 7 (sete) Cédulas de Crédito lmobiliário integrais, sem garantia real, sob a forma

escritural (todas em conjunto, "çe1"), DECIARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lêi

n.e 1O.93712W4, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCt e que, conforme o Termo
de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários das 110Ê e 1133

séries da 1ê emissão ("e8!" e "Emissão", respectivamentê) da HABTTASEC SECURTTTZAOORA S.4., sociedade
por ações com rêgistro de compânhia securitizadora perante a CVM, com sede nâ cidade de São Pâulo, Estado

de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.c 2.894, 5e andar, conjunto 52, CEp 01451-OOO, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.e 09.304.427 /O0O1-58 ("Eqis§gIA"), foi realizada por meio do Termo de Securitização de
Créditos lmobilíários da Emissão, firmado em 24 de maio de 2018 êntre a Emissora e esta tnstituição
Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ( 'Termo de za o- ), tendo sido, nos termos do Termo
de Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os
créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei n.e 9.514/1997. Rêgime fiduciário este ora
registrado nesta lnstituição Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura dê
Emissão de CCI encontrâ-se, respectivamente, regi

termos do artigo 18, § 4e, da Lei n.e 10.$f/Z@4.

Nom ' Fiévio Scarpelli SoLrza
rgo

CPF; 293,2:, ,i

strado e custodiada nesta I o Custodiante, nos

Paulo, 24 de maio de 2018

DE TÍTU[O5 E VATORES IOS TTDA

lnstituição Custodiante

me
Ana Eugênia de Jestrs Souza

RG 15

,441-2a
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ANEXO I

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDIOS TMOBTUÁR|OS DAS 110! E 113r SÉR|ES OA 1! EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILÉRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO 24 OE

MAIO DE 2018

Característicos dot Crédltos lmobiliórios

1. CCI ne 5030

cÉDULA DE cRÉDlTo IMoBItIÁRIo
TOCAT E DATA DE EMISSÃO:

sÃo PAUto, 24 DE MAto DE 2o1t
SE RIE única NUMERO s030 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNP J : 73.22O. 493 / 0OOl-17

Avenida Brigadêiro Faria Lima, n.e 3355E N DERE

COMPLEMENTO 26c andar CIDADÊ São Paulo UF SP CEP 04538-133

2. INSTITUI CUSTODIANTE

RAzÂo soc|AL: vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTUlos E VAI.oREs MoBItIÁRIo5 ITDA.

CNPJ/MF: ne 22.610.50O/0O01-88

O: Avenida Brigadeiro Faria LiÍna, n.e 2.277EN DERE

COMPLEMENTO 9.202 CIDADE São Paulo UF SP CEP 01452-000

3. DEVEDORA

RAzÃo socrAL: HESA 122 - tNvEsTtMENTos tMoBtUÁRtos tToA.
CN PJIM F: n.e 13.199.418/0001-11

ENDEREçO; Avenida Voluntário Fernando pinheiro Franco, n.s 515

COMPLEMENTO N/A CIOADE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.710-500

4. GARANTIÂS . NôO hó

5. VATOR DO CRÉD|TO tMOBtUÁRlO: RS73.954.000,00 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e
quatro mil reais), na Data de Desembolso

TíTULo; cédula de Crédito Bancário n.e 5O3O

O: Emitida em 24 dê maio de 2018 ("0a,!4!!.,]99!§!!!ui§&!e.lEIt!j!g,,), por meio da quat o Emissor
concedeu um financiamênto imobiliário à devedora da CcB no valor total de RS73.9s4.ooO,Oo (setenta e
três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil reâis) pâra aplicâção exclusiva no desenvolvimento pelas

DESCR rÇÃ

Devêdoras nos Em preendimentos imobiliários descritos abâixo
IDENTIFICAçÃO DOS E M PREE N DIM ENTOS:
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Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

HESA 96 - RUA

ENXOVIA - CHC

STO ANTONIO

382.749 1le Registro de

lmóveis de São

Paulo/SP

Rua Enxovia, 423 e 455 - São Paulo/SP

HESA 157 . HOWA

2 - LOTE 02

76.944 1e Registro de

lmóveis de

Mogi das

cruzes /sP

Rua Doutor Rômulo Pasqualini, s/ne - Mogi das Cruzes

lsP

HESA 68 - ESPACO

E VIDA VILA -

PADRE CALDAS

58.655 17e Registro de

lmóveis de são

Pâulo/sP

Rua Padre Caldas Barbosa, 155 - São Paulo/SP

HESA 91. R

DOMENICO

PEROTI - PANAMBY

249.142 15e Registro de

lmóveis de São

Paulo/SP

Rua Domenico Perotti, s/np

HESA 94. PORTO

SEGURO X

GEN ERAL

CARMONA

96.103 5e Registro de

lmóveis de são

Paulo/s P

Rua Porto Seguro, 117 - São Paulo/SP

ALDEN 2

INVEST.IMOBIL.

LTDA - N.SR.O 10

62.582 8e Registro de

lmóveis de São

Paulo/5P

Av. Nossa Senhora do Ó,565

HESA 119 - AV

CONS CARRAO X R

LUTECIA

244.894 9e Registro de

lmóveis de São

Paulo/SP

Av. Conselheiro Carrão, 2.089

ALDEN 1 INVEST.

IMOBIL. LTDA

BALSA 22

73.739 8e Registro de

lmóveis de São

Paulo/S P

Av. Otaviano Alves de Lima

HESA 134

HEITOR

FURTADO

ECOVILLE

R DEP 176. 3 Registro de

lmóveis da 8e

Circunscrição

de Curitiba/PR

Rua José lzidoro Biazetto, L.324 - Curitíba/pR

HESA 138 - OMEC -

FASE 7

64.a40 1e Registro de

lmóveis de

Mogi das

Cruzes /SP

Av. Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, s/ne

1055520v16 697/4
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HESA 158 . AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 9e Registro de

lmóveis de Rio

de Janeiro/RJ

Lote 1 do PAL 48612 - Av. Americas

HESA 159 - AV

JOAO DIAS . SEMP

415.699 11e Registro de

lmóveis de São

Paulo/SP

Av. Joao Dias, n9 2.426

PROJETO LORENA

HESA 182

74.7 45 13e Registro de

lmóveis dê São

Paulo/SP

Al. Lorena, 1.335 - São Paulo/SP

6. COND|çÕES DE EMTSSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2018, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 15 de maio de 2022.

6.3 VALOR PRINCIPAL RS73.954.000,00 (setenta ê três milhóes, novecentos e cinquenta e

quatro mil reais), na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + read dê âté 3,00% a.a.

6.6 PERIODICIDAOE DE

PAGAMENTOS (JUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento mensal de iuros e Amortização conforme tabela no Anexo ll

da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuadâ na CCB np

5030 incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagâmento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

íncidênciâ dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e
(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii),'acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de
cobrança.
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2, CCI ne 5031

cÉDUra DE cRÉDtro tMoBtuÁRto
tOCAt E OATA DE EMISSÃO:

sÃo PAUto, 24 DE MAto DE 2018

sÉRrE U nica NUMERO 5031 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIME TO S.A.

CN t L3.22O.493IOOOI-77

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Fariâ Lima, n.e 3355

COMPLEMENTO 26e andar CIDADE São Paulo UF SP CEP 04538-133

2. tNST|TUTçÃO CUSTODTANTE

RAzÂo soclAL: vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E vAToREs MoBIt|ÁRlos ITDA.

CN PJIMF: ne 22.610.500/0001-88

ENDEREçO; Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.277

COMPLEMENTO 9.202 CIDADE São Paulo UF SP CEP 01452-000

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 93 - INVESTIMENToS IMoBITIÁR|os ITDA.

CNPJ/MF: n.s 12.654.579 l@Ol-95
ENDEREçO: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.e 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDAOE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - NõO hd

5' vAl-oR Do cRÉDlTo lMoBltlÁRlo: RS10.783.ooo,oo (dez milhôes, setecentos e oitenta e três mil reais),
na Data dê Desembolso

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.e 5031

DEscRlçÂo: Emitida em 24 de maio de 2018 ("Data da constituicão do crédito,,), por meio da qual o Emissor
concedeu um Íinanciamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de RS10.783.OOO,OO (dez milhões,
setecentos e oitenta e três mil reais) para aplicãção exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos
Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

DOS EMPREENDIMENTOSIDENTIFI

Empreendimento Matrículâ Cartório Endereço

HESA 158 - AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 9e Registro

de lmóveis

dê Rio de

Janeiro/RJ

Lote l do PAL 48612 -Av. Americâs
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HESA 159 - AV

JOAO DIAS - SEMP

415.699 1le Registro

de lmóveis

de 5ão

Paulo/sP

Av. Joao Dias, ns 2.426

HESA 726

FARMED LOTE 3

74L.t3? 10e ReBistro

de lmóveis

de são

Paulo/SP

Rua Fortunato Ferraz, s/ne - Lote 3

6. COND|çôES DE EM|SSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2018, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 16 dê mâio de 2022.

6.3 VALOR PRINCIPAL RS10.783.000,00 (dez milhões, setecentos e oitenta e três mil reais), na

Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAçÂO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,00Yo a.a.

6,6 PERIODICIDADE DE

PAGAMENTOS UUROS E

AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo

ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Pâulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) juros rêmuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne

5031 incidentê sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data

de Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos iuros remunerâtórios, nos termos da alínea "(i)" acima;

e

(iii) multa de 2% (dois por cento)sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de

cobrança.

3. CCI ne 5032

/

cÉDULA DE cRÉDITo IMoBItIÁRIo
TOCAT E DATA DE EMISSÃO:

sÂo PAUto, 24 DE MAto DE 2018
SER IE Unica NUMERO 5032 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVEST IMENTO SÁ.
CNPJ; 13.220.493/0O01-17

gadeiro Faria Lima, n.e 335SENDEREÇO; Avenida Bri

COMPLEMENTO 26e andar CIDADE São Paulo UF SP CEP 04538-133
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2. tNSTTTUTçÃO CUSTODTANTE

RAzÃO socIAL: vÓRTx DISTRIBUIDoRA DC TírULos E vAtoREs MoBItIÁRIos LTDA.

CNPJ/MF: ne 2 2.610.500/0001-88

Avenida Brigadeíro Fatia Lima, n.e 2.277ENDERE

COMPLEMENTO ci. 2o2 CIDADE são Paulo UF SP CEP 01452-000

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 105 - INVESTIMENTOS IMOBITIÁRIOS LTDA.

CN PJIM F; n.e 12.803.339/0001-05

ENDEREçO: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarãês, ne 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - NôO âó

5, VALOR DO CRÉDEO lMOBltlÁRlo: RS4O.2O7.OO0,(X) (quarenta milhões, duzentos e sete mil reais), na

Data de Oesembolso

TíTULo: cédula de crédito Bancário n.e 5032

DESCRIçÃO: Emítida em 24 de maio de 2018 ("Data da Constituicão do Crédito"), por meio da qual o Emissor

concêdeu um financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de RS40.207.000,00 (quarentâ

milhões, duzentos e sete mil reais) para aplicação exclusiva no desênvolvimento pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

HESA I5O

FUNCHAL

VIA LO8.072 4e Oficial de

Rêgistro de

lmóveis de

São

Paulo/SP

Rua Funchal, 65 - São Paulo/SP

HESA 158 - AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 9e Registro

de lmóveis

dê Río de

Janeiro/RJ

Lote 1 do PAL 48612 - Av. Americas

HESA 159 - AV

JOAO DIAS - SEMP

415.699 1le Registro

de lmóveis

de 5ão

Paulo/SP

Av. Joao Días, ne 2.426

6. CONDrçÕES DE EMTSSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2018, na cidade do São paulo , Estado de 5ão Pâulo.
6.2 PRAZO TOTAT Vencimento final em 16 de maio de 2022.
6,3 VALOR PRINCIPAL .207.000,00 (quarenta milhões, duzentos e sete mil reais), na Data

de Desembolso

Rs40

/
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6,4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,0O% a.a.

6.6 PERIODICIOADE DE

PAGAMENTOS UUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento mensal de luros e Amortização conforme tabela no Anexo

ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO são Paulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne

5032 incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Datâ

de Pagamento;

(ii) juros dê mora de 1% (um por cento) ao mês, sem preiuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima;

e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de

cobrança.

cÉDUrA DE cRÉDrro rMoBtuÁRto
tOCAt E DATA DE EMISSÃO:

sÂo PAUro, 24 DE MAto DE zotS
SE RIE ú nica NUMERO 5033 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

cNPj: 13.220.493/0001-17

ENDEREçO: Avenida B deiro Fâria Lima, n.e 3355

COMPLEMENTO 26e andâr CIDAOE São Paulo UF SP CEP 04538-133

2. INSTITUI CUSTODIANTE

RAzÃo socIAt: vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTUTos E vALoREs MoBIIIÁR|os ITDA.
CNP J /MF : ne 22.670.5m/00O1-88

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria tima, n.e 2.277

COMPLEMENTO 9.202 CIDADE São Paulo UF 5P CEP 01452-000
3. DEVEDORÂ

RAZÃO SOCIAL: PAI.MEIRAS - INVESTIMENTOS IMOBITÁRIOS I.TDA.

cNPJ/MF: n.e 09.343.656/0001-81

ENDEREçO: Avenida Vereador Narciso yague Guimarães, ne 1.145
COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - Nõo hó

v5. RALO DO Rc É tToD M LIoBl RÁ to R 7 6 I2 00000s sete mt se ces entos nte e u mm rea 5 na

4. CCI n' 5033

I
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Data de Desembolso

TÍTULo: cédula de crédito Bancário n.e 5033

DESCRIçÃO: Emitida em 24 de maio de 2018 ("Data da Constituicão do Crédito"), por meio da qual o Emissor

concedeu um financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de RS7.621.000,00 (sete milhões,

seiscentos e vinte e um mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Dêvedoras nos

Empreêndimentos imobiliários descritos abaixo.

O DOS EMPREENDIMENTOSIDENTIFICA

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

HESA 137 - OMEC -

FASE 6

64.U| 1e Regístro

de lmóveis

de Mogi das

Cruzes /SP

Av. Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, s/ne

HESA 158 - AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 99 Registro

de lmóveis

de Rio de

Janeiro/RJ

Lote 1 do PAL 48612 - Av. Americas

HESA 159 - AV

JOAO DIAS - SEMP

415.699 11e Registro

de lmóveis

de São

Paulo/SP

Av. Joao Dias, ne 2.426

RUA HARMONIA 139.759 10e Registro

de lmóveis

de São

Paulo/SP

Rua Paulistânia ne 272; Rua Harmonia nes 1.29L, 1.297,

1.307, 1.323; e Rua Senador César Lacerda de VeÍgueiro

nes 315, 324, 334 e 338

6. COÍ{DrçÕES DE EM|SSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio dê 2018, na cidâde do São Paulo, Estado de São paulo

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 16 de maio de 2022

6.3 VALOR PRINCIPAL RS7.621.000,00 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil reais), na

Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,@% a.a.

6.6 PERIODICIDADE

PAGAMENTOS (JUROS

AMORTIZAçÃO DE PRINCIP

DE

E

AL)

Pagamento mênsal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo
ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) juros rêmuneratóÍios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne

5033 incidênte sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data
de Pagamento;

ês, sem prejuízo da
(ii) juros de morâ de 1% (um por cênto) ao m

/
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incidênciâ dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima;

e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidâs nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida indepêndêntemente do aiuizâmento da respectiva âção de

cobrança.

5. CCI ne 5034

/

cÉDU[A DE cRÉDlTo tMoBtUÁRto
TOCAT E DATA DE EMISSÂO:

sÃo PAUto, 24 DE MAto oE

2018

SERIE Unica N UMERO 5034 T|PO OE CCr INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0O01-17

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 3355

COMPLEMENTO 26e andar CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 04538-

133

2. INSTITU CUSTODIANTE

RAzÂo soc|AL: vóRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTuTos E vÂtoREs MoBITIÁRIos ITDA.
CNPJ/MF: ne 2 2.610.500/0001-88

: Avenida Brigadeiro FaÍia Lifia, n.e 2-277E N DERE

COMPLEMENTO cj.202 CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 014s2-000

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 110 - INVESTIMENTOS IMOBITIÁRIOS TTDA.

CNPJ/MF: n.e 12.857.259 l@OL-32
ENDEREÇO: Avenida Vêreador Narciso yaguê Guimarães, ns 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi

das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS . Nõo ,,d

lO: RS14.757.000,00 (catorze milhões, sêtecentos e cinquentâ e setê mil
reais), na Oata de Desembolso.

5. VATOR DO CRÉD|TO tMOBtUÁR

TÍTULO: Cédula de Crédito Bancário n.e SO34

concedeu um financiamento imobiriárío à devedora da ccB no varor total de Rs14.7s7.ooo,oo (catorze
milhões, setecêntos e cinquenta e sete mir reais) para apricação excrusiva no desenvorvimento peras

DESCRIÇÃO: Emitida em 24 de maio de 2018 ( â da Con ito" ), por meio da qual o Emissordo

obiliários descritos abâixo.Devedoras nos Em preendimentos im
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IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

HESA 135

coLAco

GODOI 239.606 15e

Registro de

lmóveis de

São

Paulo/SP

Rua Godói Colaço, 575 e 597 - São Paulo/SP

HESA 158 - AV DAS

AMERICAS WROBEL

425.234 9e Registro

de lmóveis

de Rio de

Janeiro/Ri

Lote l do PAL 48612 -Av. Americâs

HESA 159 - AV JOAO

DIAS - SEMP

415.699 11e

Registro de

lmóveis de

são

Pau lolsP

Av. Joao Dias, ne 2.426

HESA I84
IBIRAPUERA X AçOCE

Transcrição

ne 65.342,

matrículas

38.134,

108.094 e

36.918

L4e

Rêgistro de

lmóveis de

são

Paulo/SP

Av. lbirapuera, nes 1.835, 1.851, 1.853 e 1.863.

6. COND|çôES DE EMTSSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2018, na cidade do São Paulo, Estado de São paulo

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 16 de maio de 2022

6.3 VALOR PRINCIPAT R$14.757.000,00 (catorze milhões, setecentos e cinquenta e sete

mil reais), na Data de Dêsembolso.

6.4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,00Yo a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS

(JUROS E AMORTIZAÇÃO DE

PRINCIPAL)

Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no
Anexo ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na

CCB ne 5034 incidente sobre o valor total do saldo devedor
apurado na Data de Pagâmento;

(ii) iuros de mora dê 1% (um por cento) âo mês, sem prejuízo

da incidência dosjuros remunerâtórios, nostermos da alínea,,(i),,
acima; e

/

I
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(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total
devida, acrescida das parcelas referídas nas alíneas "(i)" e "(ii)"
acima, que será devida independentemente do aiuizamento da

respectiva ação de cobrança.

6. CCI ne 5035

/

cÉDurA DE cRÉDlTo rMoBtUÁRto
TOCAL E DATA DE EMISSÃO:

sÃo PAUto, 24 DE MAto DE 2o1B

SERIE úníca NUMERO 5035 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 3355

COMPLEMENTO 26e andar CIDADE são Paulo UF SP CEP 04538-133

2. TNST|TUTçÃO CUSTODTANTE

RAzÃo socIAL: VóRTx DISTRIBUIDoRÂ DE TíTULos E vAToREs MoBItIÁRIos ITDA.
CN PJIMF: ne 22.610.500/0001-88

ENDEREçO: Avênida Brigadeiro Faria lima, n.e 2.277

COMPTEMENTO cj.2o2 CIDADE São Paulo UF SP CEP 01452-000
3. DEVEDORA

RAZÂO SOCIAL: HESA 120 - INVESTIMENTOS IMOBITIÁRIOS ITDA.
CN PJ/M F; n.e 12.988.505/OOO1-95

; Avenidâ Vereador Narciso Y ue Guímarães, ns 1.145ENDER

COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-s00

4. GARANTIAS - Nôo l,ó

Dlro rMoBluÁRto: R$34.617.000,00 (trinta e quatro mílhões, seiscentos e dezessete mil
reais), na Data de Desembolso

5. VALOR DO CRÉ

TíTULo: cédula de crédito Bancário n.e 5035

em 24 de maio de 2018 ("DeE_dê!98!tUçã9_ç!9!Gdi!9,,), por meio da quat o Emissor
concedeu um financiamento imobilíário à devedora da CCB no valor total de RS34.617.000,00 (trinta ê

DESCRTçÃO: Emitida

au ro m hô se se nsceq êtos ed zessete ilm rea s ra apa excl rvaus onpl ed nvolvsecação m nte o aspe
oDeved a noss mE nd nme sto m bio apree deflos 5C aitos txoba

IDENTIFICAÇÂO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento Matrícula Ca rtório Endereço
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HESA 158 - AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 9e Registro

de lmóveis

de Rio de

Janeíro/RJ

Lote I do PAL 48612 - Av. Americas

HESA 159 - ÂV

JOAO DIAS - SEMP

415.699 11e Registro

de lmóveis

de 5ão

Pâulo/SP

Av. Joao Dias, ns 2.426

HESA 177

BRIGADEIRO

ANTONIO

LUIZ

214t7
61148
65041
105861
105862
105863
105864
105855

4! Registro

de lmóveis

de São

Paulo/SP

Av. BriSadeiro Luiz Antônio, entre os números 3.392 a

3.442

6. CONDrçÕES DE EMTSSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2018, na cidade do São Paulo, Estado de São paulo.

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento finâl em 16 de maio de 2022.

6.3 VALOR PRINCIPAL Rs34.617.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil
reais), nâ Data de Desembolso.

6.4 ATUALTZÂçÃO MONETÁRtA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,00% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE

PAGAMENTOS (JUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento mensal de luros e Amortização conforme tabela no Anexo
llda CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne

5035 incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data
de Pâgamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da
incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea ,,(i),, acima;
e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,
acrêscida das parcelas referidas nas alíneas,,(i),, e,,(ii),, acima, que será
devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de
cobrançã.

7. CCI ne 5036

cÉDUtA DE cRÉDITo IMoBItIÁRIo LOCAT E DATA DE EMISSÃO:
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sÃo PAULo, 24 DE MAro DE 2018

SERIE Unicã NUMERO 5036 TIPO DE CCI INTEGRAT

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL; BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 3355

COMPLEMENTO 26e andar CIDADE São Paulo UF 5P CEP 04538-133

2. tNSÍ|TUrçÃO CUSTODTANTE

RAZÃO socIAL: vóRrx DISTRIBUIDoRA DE TíTUtos E vAtoREs MoBItÉR|os LTDA.

CN PJIMF: ne 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.277

COMPLEMENTO cj. 202 CIDADE São Paulo UF SP CEP 014s2-000
3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 49 - INVESTIMENTOS IMOBITÉRIOS ITDA.

CNPJ/MF: n.s 10.358.852/0001-09

EN DEREçO: Avenida Vereador Narciso Yaguê Guimarães, n.e 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - /vdo hó

5. vAtOR DO CRÉD|TO IMOB|UÁR|O: RS6.O61.OOO,0O (seis milhões e sessenta e um mil reais), na Data de
Desembolso

TÍTULo: cédula de crédito Bâncário n.e 5036

DESCRIçÃO: Emitida êm 24 de maio de 20tB ("EE_dêle!§!i!C.içã9_d9lÉCi!9:,), por meio da quat o Emissor
concedeu um financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de RS6.061.OOO,OO (seis mílhõês
e sessenta e um mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos
Empreendimentos imobilíários descritos abaixo.

DOS E M PREE N DIM ENTOS:IDENTIFICA

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

HESA 1lt8 - HELBOR

UNO CAMBUI

127.664 le Rêgistro de

lmóveis de

Campinas/SP

Rua Maior Solon, ne 752

HESA 158 - AV DAS

AMERICAS

WROBEL

425.234 9e Registro de

lmóveis de Rio

de Janeiro/RJ

Lote 1 do PAL 48612 - Av. Amerícas
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HESA 159 - AV

JOAO DIAS - SEMP

415.699 1le Registro

de lmóveis de

são Paulo/sP

Av. Joao Dias, ne 2.426

HESA 176

GERALDO

REZENDE

CURY

BARAO

DE

CHAP.

140.060 2e Retistro de

lmóveis de

Campinas/SP

Rua Barão Gerâldo de Rezende, s/no

6. COND|çÕES DE EM|SSÃO

6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 24 de maio de 2OL8, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo

6.2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 16 de mâio de 2022

6.3 VALOR PRINCIPAL RS6.061.m0,00 (seis milhões e sessenta e um mil reais), na Data de

Desembolso.

6.4 ATUATIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + Spread de até 3,00% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE

PAGAMENTOS (JUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAT)

Pagamento mensal de Juros e AmortizaÉo conforme tabela no Anexo

ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGÂMENTO São Paulo/sP

5.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pâctuada na CCB ne

5036 incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima;

e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de

cobrança.

/
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ANEXO II

AO TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉD|TOS TMOB|UÁR|OS DAS 110! E 113s SÉR|ES DA 1r EM|SSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITÉRIOS DA HABIÍASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 24 OE

MAIO DE 2017

Cronogromo de Amortizoção de P ncipol e lurcs Remunerotórios

110r Série

Data de
Vencimento

do CRI

Prêço

Unitário
Valor Globalda

Sériê 11or

Taxa de
Amortiração
em função
do valor dê

Emlssão

Taxa dê
Amortizâção
Acumulada

Taxa de
AmoÉiÉÉo
em função
do seldo
Dêvêdor

Pagamento
de lurcs

PU TAêmissão TÂi

24íOsl20.L8 R91.000,00 Rs131.600.0m,00

L910612018 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 o,oooovo 0,0000% 0,0000% Sim

771O712018 Rs1.000,00 R5131.600.000,00 0,0000% 0,0000% o,0000% Sim

tt /o8/2oL8 Rs1.00o,00 Rs131.600.0O0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5im
t8/o9/2018 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 0,0000% o,oooo% o,oom% Sim

LT ltq/20r8 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% Sim

t9ht/2078 Rs1.00o,00 R s 13 1.600.0O0,00 0,0000% o,oooo% o,oooo% Sim

tSlLZlàOtS Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% Sim
L7 /OLl20t9 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 o,oooo% 0,0000% o,ooo0% Sim
79/02120t9 Rs1.000,00 R s 13 1.600.000,00 o,oooo% 0,0000% 0,0000% 5im
t9/o3/2OL9 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 0,00000Á 0,0000% 0,0000% Sim
t7 /04/2Ot9 Rs1.000,00 Rs131.600.000,00 0,0000% 0,0000% o,0000% Sim
LilÉI2O'9 R§1.@0,00 R§131.600.0@,00 15,(Up% 15,0@% 1100@% Sim
t8/o6/2019 Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 0,00000/0 1s,0000% 0,0000% sim
t7l07l20ts Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% Sim
79108/2OL9 Rs8s0,00 Rs111.860.0O0,00 0,0000% 15,0000% o,oo0o% Sim
17 /09/20t9 Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0@0% Sim
t7 hllzots Rs8s0,00 Rs111.850.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% sim
t9/tt/2079 Rs850,00 Rs111.860.000,00 0,0000% 15,0000% o,00w% Sim
t7 /72/21rs Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% Sim
77 lotl2O2O Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 o,00000/0 15,0000% o,0000% Sím
t8l02/2020 Rs8s0,00 Rs111.860.000,@ 0,oo@% 15,0000% 0,0000% Sim
77 /O3/2O2O Rs8s0,00 Rs111.860.OOO,OO o,0000% 15,0000% o,0000% sim
t7 /o4/2O2O Rs8s0,00 Rs111.860.000,00 0,0000% 75,OOOO% 0,ooooYo Sim
L9/A5/2A2O 8$850,00 Rs111.850,m,00 20,0000% 3t@oo% 23l,294% Sim
t7 /06/2020 Rs6s0,00 Rs8s.540.013,16 o,0000yo 35,0000% 0,0000% Sim
tt /o7 /2020 Rs6s0,00 Rs85.s40.013,16 0,0000% 35,0000% 0,oooo% Sim

I
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t7lo9l2|20 Rs6so,oo Rs85.s40.013,16 o,oo0Í)% 35,0000% o,oow% 5im

t9/70/2020 Rs6s0,oo Rs85.540.013,16 o,oo0o% 35,0000% 0,0000% Sim

17 hLlzOzO Rs650,00 Rs8s.s40.013,16 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

L7 /1212020 R56s0,0o Rs85.540.013,16 o,o0(lo% 35,0000% o,oo0o% Sim

7el0Ll202t Rs6s0,00 Rs8s.s40.013,16 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

L8lO2l2O2t Rs6s0,00 Rs8s.s40.013,16 0,00o0% 35,0000% 0,0000% Sim

t7 /o3l202t Rs6s0,00 Rs8s.s40.013,16 0,0000% 35,0000% 0,0000% sim
t9l04/2O2t Rs5s0,00 Rs85.540.013,16 0,0000% 35,0000% 0,0000% 5im

t&/osl2o27 Rs6s0,m Ês85.54O.013,16 3o,qn096 65,00m% 46,L53A% Sim

1710612027 Rs3s0,00 R546.060.045,57 0,00002o 65,0000% 0,0000% 5im
L910712027 Rs350,00 Rs46.060.046,57 0,0000% 65,0000% 0,0000% Sim

1710812021 Rs3s0,00 Rs46.060.046,57 0,0000% 55,00m% 0,0000% sim
t7 /o9/202t Rs3s0,00 Rs46.060.046,s7 o,00@% 65,0000% 0,0000% Sim

19lr0/2027 Rs3s0,00 Rs46.060.046,57 0,0000% 65,0000% 0,0000% sim

L7 hLl2O27 Rs3s0,00 Rs46.060.046,s7 0,0000% 65,0000% 0,0000% Sim

t7 /t2/2021 Rs3s0,00 Rs46.060.046,57 0,0000% 6s,0000% o,0000% Sim

t8/0u2022 Rs3s0,00 Rs46.060.046,57 o,o00o% 65,0000% O,OOOOYo sim
L71O212022 Rs3s0,00 Rs46.060.046,s7 o,oo@% 65,0000% 0,0000% Sim

L7 /O3l2OZ2 Rs3so,@ R546.060.046,57 0,0000% 65,00@% q0000% Sim

19lu12022 Rs3s0,00 R546.060.046,57 0,0000% 65,0000% 0,0000% Sim

17/As12022 Rs3s0,00 Rsrr6.060.046,57 35,o(xD% 100,qr0(x 100,0(xx)% Sim

t8/0812020 Rs6s0,00 Rs8s.540.013,16 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

113r Série

Date de
Vêncimento

do CRI

PÍêÍo
Unhário

valoÍ Global de
Sériê 113r

Tara de
Amortlzeção
em Íunção
do Valor dê

Emlssão

Tâxa dê
Âmortltação
Acumulada

Tarâ de
Amortlzação
em função do
Saldo Devêdor

Pagamento
de Juros

PU TAemissão TAi
24(Os12078 Rs1.O00,q) Rs55./rO0.om,m
t9/0612018 Rs1.000,00 Rs56.rr00.000,00 0,O@OYo 0,0000% 0,0000% 5im
t7lo7l2O78 Rs1.000,00 Rs56.rt00.ooo,oo 0,00@% 0,0000% 0,0000% Sim
t7 /08/2Ot8 Rs1.000,00 Rss6.4OO.Om,OO o,oo@% 0,0000% o,oo00% Sim
7810912078 Rs1.000,00 Rs56.400.000,00 0,0000yo 0,0000% 0,o000yo Sim
77 /7O/2O78 Rs1.000,00 Rs56.400.ooo,oo o,0000% 0,0000% o,wo0% Sim
t9/Lt/2018 Rs 1.000,00 Rss6.400.ooo,oo o,0000% 0,0000% 0,0000% Sim
t8h2/2018 Rs1.000,00 RS56./too.Ooo,OO o,oo@yo 0,0000% O,@00Yo Sim
77 /O712079 Rs1.0@,00 Rss6.400.0@,oo o,oo@% 0,0000% 0,0000% Sim
t9/o2l2Ot9 Rsr.000,00 Rss6.4OO.0OO,OO 0,0000% 0,0000% 0,0000% Sim
|s/o3/2079 Rs1.000,00 Rs56.400.ooo,oo o,0000% 0,0000% 0,O0,OOYo Sim
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77l05l20t9 Rs1.(m,00 Rs56.400.0()0,00 t5,(xr00% 15,00ür% 1s,0000% sim
78l06l2Ot9 Rs850,00 Rs47.940.0@,00 0,0000% 15,0000% o,o@o% Sim

t7lo7l2O79 Rs8s0,0o Rs47.940.000,0O 0,oo@vo 15,0000% 0,0000% Sim

t9l08l2Ot9 Rs8s0,0o Rs47.940.00O,00 0,0000% 15,0@0% 0,0000% 5im
t7l@l2ot9 RsSso,oo Rs47.940.00O,0O 0,0000% 1s,0000% o,oo00% 5im
L7170/2Ot9 Rs8s0,oo Rs47.940.000,0o 0,0000% 15,0000% 0,0000% Sim

t9ltL/2079 Rs8s0,00 Rs47.940.000,00 0,owoÁ 15,0000% o,0000% 5im
t7 hzl20L9 Rs8s0,00 Rs47.940.000,00 0,oo@% 15,0000% 0,0000% sim
1710u2020 Rs8s0,00 Rs47.940.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% Sim

tLl02l2o2o Rs8s0,00 Rs47.940.0O0,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% 5im
L71O312020 Rs8s0,oo Rs47.940.000,00 0,0000% 15,0000% 0,0000% sim
7710412020 R58s0,0o Rs47.940.000,00 0,o00o% 1s,0000% 0,0000% Sim

t9losl2OZO RsSso,m Rs47.940.0m,00 20,w@% 35,0@0% 23,5?94% Sim

t710612020 Rs6s0,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% o,@@% Sim

77lO7l2O2O Rs6s0,00 Rs36.660.(x)5,64 0,00o0% 35,0000% 0,0000% Sim

1810812020 Rs650,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 3s,0000% 0,0000% sim
t7 /@12020 Rs6s0,m Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

L917012020 Rs6s0,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

t7 h7/202O R56s0,00 Rs36.660.@5,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

t7lL2/2O20 Rs650,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

7sloLl2027 Rs6s0,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim

t8l02l202r Rs550,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% o,0000% Sim
L7 /O3/2O2t Rs650,00 Rs36.660.00s,64 0,0000% 35,0000% 0,0000% Sim
79104/202L Rs650,00 Rs36.660.00s,64 0,oo00% 35,0000% 0,0000% Sim
t8lo5l2O2t Rs6s0,00 Rs36.660.005,54 30,0000% 65,Cr(xror6 46,1s38% Sim
t7 /o6l20zt Rs3s0,0o Rs19.740.019,96 0,ooo0% 65,0000% 0,0000% 5im
7910712027 Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% o,o00o% Sim
t7 /0812021 Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000,6 0,0000% Sim
77lO9l212t Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% 0,0000% Sim
t9lto/202L Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,00@% 5s,0000% o,0000% Sim
t7llt/2021 Rs3s0,0o Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% O,@$OYo Sim
t7 /1212027 Rs3s0,@ Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% 0,w00% Sim
7810r12022 Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% 0,0000% Sim
t7 /02/2022 Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,ooooYo 55,0@0% o,oo00% Sim
t7 /03/2022 Rs350,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 6s,0000% 0,00,00% Sim
19/o412022 Rs3s0,00 Rs19.740.019,96 0,0000% 65,0000% o,o000yo Sim
t7 /os/2022 Rs350,00 R§is.740.019,96 35,0000% 100,00@% 1@,0000% 5im

t7 /o4/2019 Rs1.000,00 Rss6.40O.000,00 o,oo0o% 0,0000% 0,0000% Sim

//

1
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ANEXO lll
AO TERMO DE SECURITTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtuÁRtOS DAS 110r E 113r SÉR|ES DA 1r EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBII.IÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADoRA s.A. CELEBRADo EM 24 DE

MA|O OE 2017

Declomção do Emissoto

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociêdade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("çytvI"), com sede na cidade de São paulo, Estado de São paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894, 5e andar, conjunto 52, cEp 01451-ooo, inscrita no cadastro Nacional da
Pessoâ.lurídicâdoMinistériodaFazenda("e!E/N!E")sobon.e09.304.427/A001-58,porseusrepresentantes

legais ao finâl assinados (doravante denominâdâ simplesmente "EOfSggÍg"), na qualidade de emissora dos
certificados de Recebíveis tmobiliários das lloa e 113E séries de sua 1r Emissão ("cgl" e "Eois§&",
respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição, em que o BR PARTNERS BANCO DE

INVESTIMENTO S.A', instituição financeira íntegrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com
estabêlêcimento no Município de São Paulo, Estado de São Pâulo, na Avenida Brigadeíro Faria Lima, n.e 3355,
26e andar, conjunto 261, ttaím Bibi, cEp 04538-133, inscrita no cNpJ/MF sob o n.e 13.220.493/0001_17, na
qualidâde de instituição intermediária ("esglc§!.êdgí') e a vÓRTx DtsrRtBUtDoRA DE TíTULos E vAtoREs
MOBltlÁRIOS LTDA., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, ne 2.277, cf. ZOZ, CEp 01452-000, Jardim
Paulistâno, cidade e Estado de são Paulo, inscrita no cNpJ/MF sob o n.e 22.610.500/0001-gg, atua como
agênte fiduciário ("A8§!!qE!d!gié!i9"1, DECLARA, paratodos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com
o Coordenâdor e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com
diligência para verificár a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no
Termo de Securitização de Créditos tmobiliários da Emissão.

São Paulo,24 de maio de 2018.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

%"";zZ^k
Nome

Cargo: lllARCOS RIBEIRO DO V&l'r NEÍO

RG. a4.858.32t2

cPF.308.200 41847

Nome:

Cargo: VtÉlo'dguNogtrils
Ret7,t36
CPF:076.t11.14847
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ANEXO IV

ao TERMO DE sECURITIZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DAS 110! E 113r SÉR|ES DA 1r EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.EBRADO EM 24 DE

MAIO DE 2O1t

Declaração do Agente Fiduciório

vÓRTx DISTRIBUIDORA DE TÍTUtos E VALORES MOBltlÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Av.

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.277, cj. 2O2, CEP 01452{00, Jardim Europa, Cidade e Estado de São paulo, no

Cadastro Nacional da Pessoa.lurídica do Ministério da Fazenda ("eIIJllMI") sob o n.e 22.610.500/0001-88,

neste ato, representada na forma dê seu Contrato Social (doravante denominada simplesmente "f,gg4]ç
Fiduciário"), na qualidade dê âgente fíducíário dos Certificados de Recebíveis lmobiliários das 110ê e 113i
5éries da 1E emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC SECURTTTZADORA S.4., sociedade
por açóes com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade dê São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Bri8adeiro Faria Lima, n.e 2.894, 5e andar, coniunto 52, CEP 01451-OOO, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.e 09.3M.42710f01-58 ("EEiSSeIa"), em que o BR PARTNERS BANCO DE TNVESTTMENTO SÁ.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento no

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Fâria Lima, n.e 3355, 26e andar, conjunto
261, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CN PJIMt sob o n .e 13.22O.4931OOO1-17, na qualidade de instituição
intermediária ("çSgIdCGCgl'), DECARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em con,unto com a

Emissora ê com o Coordenador, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com

diligência para veríficar a veracidade, a consistência, a correção e a sufici

Emissora no Têrmo de SecuritizaÉo de Créditos lmobiliários dâ Emissão

ência das mações prêstadas pela

São Paulo, 24 de maio dê 2018.

vóRTx Dr DE TíTUIOS E VATORES M ros LTDA.

Agente Fiduciário

Nome

Cargo: l1iáu,, --rr; Souzâ
CFr . ..t.. -. .3:Ji-27

Nome:

Ca
Ana Eugêiia de Jesus Sou2a

RG 154 61802000-3

009.635.843-24
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ANEXO V

Ao rERMo DE sEcuRt zÂçÂo DE cRÉorros ttuoa[tÁntos DAs 11or E 113! sÉRtEs DA 1! EMtssÂo DE

cERTtFtcADos DE REcEBÍvEts tMoBtuÁRtos DA HABrrAsEc sEcuRtnzaDoRA s.A. cEtEBRADo EM 24 DE

MAIO DE 2018

Decldtoção do Coordenador Líder

BR PARTNERS BANco DE INVESTIMENTo s.A., ínstituição financeira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários com estabelecimento no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n.e 3355, 26e andaÍ, conrunto 261, ltaim Bibi, CEp 04538-133, inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazendâ ("CNPJ/MF") sob o n.e e 13.220.493/OOO1-17, neste ato,
representada na forma do seu Estatuto Social, (doravante denominado "eSgICC!êd9í'), na qualidade de

Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários das 110ê e 113ê

séries da le emissão ("E!d§!&"), em que a HABITASEC SEGUR|T|ZABORA Sá., sociedade por ações com
registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidâde de São Paulo, Estâdo de São paulo,

na Avenida Brigadêiro Faria Lima, n.e 2.894, 5e andar, conjunto 52, CEp 01451-OOO, ínscrita no CNpJ/MF sob o
n.e 09.304.4271c0,01-58 (doravante denominada simplesmente "Emissora") atua na qualidâde de emissora

dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição e a

vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTUtOS E vAtOREs MoBltlÁRtos tToA., instituição finânceira com sede na Av.

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.277, cj.2O2, CEP 01452{00, Jardim Europa, Cidade e Estado de São paulo, no
CNPJ/MF sob o ne 22.610.500/0001-88, atua como agente fiduciário ("Age!!s Ejd!gúie,,), declara, para todos
os fins e efeitos, que verificou, em coniunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a

ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência,
a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos
lmobiliários da Emissão.

São Paulo,24 de maio de 2018

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO 5.A.

Nome

Cargo:

Nome

Ca rgo
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ANEXO VI
Ao TERMo DE sEcuRlTlzAçÃo DE CRÉotros trúosrttÁnros DAs ttor E lt3r sÉRtEs DÀ 1r EMtssÃo DE

CERTIFICADOS DE RTCIgÍVgIS IIúOgILIÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIzADoRA s.A. cE!EBRADo EM 24 DE

MAIO DE 2017

Decloroçõo Acerco do Existênclo de Outros Emlssões de Vclorcs Mobtltá o, Públtcos ou pÍlvodo, Feltos
pelo Emissom, pot Sociedode Cotlgodo, Controlodo, Controtodoru ou tntegrcnte do Mesmo 6rupo do

Emissoro em que Tenha Atuodo @mo Agente Fiduciárlo no perlodo

Certificedor de R&ebfueis lmobiliárior de 581Série de U Emissão

Emissorà Hebitasec Securitiradora S.A

valoí Totelda Emissão Rs22.4m.000,00

IPCÁu/IBGE + 10,5(}% aa

Quantidôde 22.4N
Dãta de Emisrão 17 dê áBo5to de 2015

Data de Vencímento 17 de egosto d€ 2020

Garanties

Aval; Cessâo Fiduciária ;Alien.çao Fidúclária de tmóveisj

Fundo de tiquidez; Fundo de Obrà§, Rê8iíne Fiducráno; p.trimônio Separedo

Eesgale Antêclpado Nos têrmos da Cláusula 7.1-2 do Têímo de sêcurithação

Amorti2açáo Nos termos dô Cláusule 7,1 doTermo dê Sêcur(izeção

Enquadràmento lnàdimplentê

Cêssão Flduciária de Dkeitos Creditórtos;

4
(

Certmcados de Recêblveis tmobiltários d.7Or Série de 1t Emissão

Emissora Habitâae( Securitiradora S.A

VeloÍforalda Eínissão Rs200.000.0m,m

CDI + 1fi)%

2,40yo
Quantidedê 200.(m
Datâ de Emissâo 2l de novembro dê 2016

Datã de Venclrhento 25 dê novembío de 2019

Garantias Alienáção Fiduciária de Quotás

Resgete Antêcipado

Amortizaçâo Nos têrmos da Cláusula 5.3 doÍS
Enquadramento Adimpl€nte

CertiÍicedos de Recêbtueis tmobtliáÍtos da 71t Série de 1r EmBsão
Êmissora Habitase€ Securitizadore S.A

ValorTotalda Emissão
RS31.2so.ooo,oo

Táxa de Juros lPcÁu/IBGE + 8,29% a.e

Quantidádê
31.250

Dâta dê Emissão 7 de novêmbro de 2016

Oatã de Vencimenro 03 de novêmbro de 2O3l

Garântias
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AF de ííãçáo idealj

Resgâte Anteciprdo

Amortizàção Nos termos da Clausula 5.1do Termo de Securitização

Ênquâdramento Adimpl€nt€

Certificados de Recebíveis lmobillários da 72! Séíie da 1! Emissão

Emissora Habitasec SecuritirâdoÍa 5.4

Velor Totalda Emissão Rs31.250.000,00

Taxa de Juros IPCA/I8GE + 8,29% â.a

Quantidadê 31.250

Data de Emissão 7 dê novembro de 2015

Dáta deVencimento 03 de novembro de 2031

Garântias

Cessão FiduciáÍia de Direitos Crêditórios;

AF de frôção ideal;

Resgãte Antecipâdo

Amortização No5termos da Clôusula 5.1do Termo deSecuritização

Enquadràmento Adimplente

certificados de Recebíveis lmobiliários da 74e Sériê dá 1e Emissão

Emissoía Hebitãsec Securitizâdorâ S,A

valor Totaldá Emissão Rs65.000.000,00

Tare dê Juros 113% Dt

Quantidade 65.000
Oata de Emissão I de maio de 2017

Oate dê Vencimento 25 d€ maio de 2020

GâÍantias

AF Quotes

CF Rêcebíveis

CF direitos

ResSete Antecipâdo Nos termos da Cláusulã 6.1do TS

Amortização Nostermos da Clausulâ 5.1do TS

Enquadràmento Adimplente

CertiÍicãdos de Rêcebiveis lmobillários da 75r Série da 1. Emissão

Emissora Habitasec Securltizadora S.A

ValorTotalda Emissão Rs13.1s0.000,00
Taxâ dê Juros IPCVIBGE+10,50./6 aâ

Quentidade
13.150

Datr de Emissão 30 de NovembÍo de 2016

Data dê Vencimento 30 dê Novembro de 2020

Garàntias alienação Fiduciá.ia de euotas; alienação Fiduciáíiá de rmóvel, prom€ssa dê alieneção Fiducrária d€ Imóvele a
Promessa de Cessão Fiductária dê RecebÍvêts tmobiliários.

Resgàte Antecipâdo
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AÍhortização Nostermos dã Clausula 5 doTS.

Enquedramento lnadimplente

Cênificados de Rêcebíveis lmobiliários da 76. série da r Emissão

Emlssorã Habitãsec Securitizadora S,A

Valor Totalde Emissão Rs25.0O0.m0,00

CDI+ 10ü6

6% aa

Quantidâde 25.000

Data de Emissão 15 de dezembrode 2016

Datá de Vencimento 22 dejunho de 2020

Garantias

Não há Earentias constituídas no CRl, Não obstante, foram constituídas em Íavor de Emissora para Eerentir as
obÍi8eções assumidas pela Devêdora na Cédula de Crédito Bancário, as se8ulntês gârantias: {1)â Alienação
Fiducláriâ de Ações; (2) a Alienâção

Fiduciária de Cotas; (3)â Cessão Fiduciária, (4)a Alienação Fiduciária de Bens tmóveisj € (5)

RêsBate Antecipado

Amortização

EnquedÉm€nto Adimplênte

Ce.tÍficados de Recebiveis lmoblliários da 83. Série da 1. Emtssão

Emissora Habitasêc Securitizôdora S.A

valor Totaldâ Emissão Rs6.200.000,00
Taxa de Juros IPCA,/IBGE + 12% a.e

Quântidãde 6.200
Data de Emissão 07 de julho de 2017

Datá de Vencimênto 15 de julho de 2024

Garàntias Alienação Fiduciária de Ações, a arienâção Fiduciária de Açõês-spE s.,c ê o contÍáto de cessâo Fiduciáda de
Contà Cêntralizadoraj

Resgate Antecipádo Nos termos da Cleusula 6.1do TS

Âíhorti2ação Nos termos de Clausula 6.1do TS

Enquadràmento Adimplente

Cênificedos de Rêcêbíveis tmobilÍários da 84e Sériê da 1e Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora 5.A
válorTotálda Emissão

Rs100.000.000,m
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100% Col+ 1,8% a.a

Quantidade 1m
oetá dê Emissão 16 d€ mâlo de 2017

Datã de Vencimento 17 de maio de 2021

GaÍzntias AF de imóveis

Restete AntÊcipado Nos termos da Clausulâ 6.1doTs

Amonização Nos termos dê Clausulâ 6.1doTS

Enquadràmento Adimplente

CêÉificados de Recebívêis lmobiliáriosda 86! série de 1r Émissão

tmissore Hebitâsêc Securitizadola S.A

Válor Totalda Emissão Rs60.m0.m0,00

Tara de ruros IGP.M + 12% a.a

Quantidadê 60.0(x)

Data de Emirsão 9 de et6to dê 2017

Data de vencimênto 20 de aSosto de 2022

Garàntias Coobritaç5o, a Fiança, a Alienâção Fiduciáriá d€ Açõ€s e a Cessão Fiduciária

Sesgate Anteclpádo Nos termos da Clausula 10.1doTS

Amortização N05termos dê Clâusulã 10.1doTS

Enquadramento Adlmplente

certlÍicâdos dê Rêcebíveis rmobiliários da 89! série de 1. Emtssão

Emissora Hebltasec Securitizadora S.A

valorTotalde Emissão Rs6,200.0m,00

Taxe dê luíos IPCVIBGE + 12%â.ã

Quantldade 6.2m
Datâ de Emissão 07 de julho de 2017

Dete de Vencimento 15 de julho dê 2024

Gãrantias
são: alieneção Fiduciária de açõ€s, a arienação Fiduciária de ações -spE s,rc e o contreto dp cessão Fiduciária de
Conte Centrellradorà;

Resgate Antecipado Nos termos de Cleusulà 6.1do TS

Âmortüação Nostermos da clâusule 6.1do TS

Enquâdrêmênto Adimplentê

Certificadosde Receblveis tmobiliários de 95! Séri€ dâ l! Emissão

Emissorê Hâbitasêc Sêcuritizedorâ S,A

valor Totâlda Emissão
Rs7.458.mO,00

Taxe de Juros 916 â.a

Quantldade
7.458

D.tâ de Emtrsão 28 de sêtêmbío dê 2017

Data d€ Vencimento 09 de julho de 2021
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Garàntias Não há

ResSete Antecipado Nos termos de Clausule 5.1do TS

Amortização Nos teínos da Clausule 5.1doTS

Enquàdràmento Adlmplente

Cenificados dê RecebÍvels lmobiliáíios dâ 95r série d. 1r Emissão

Emissorâ Habitasec sêcuíitiradorâ S,A

valorTotelde tmissão Rs120.000.000,m
Taxa de Jurot 1fi)% CDr

Quantidadê 120.(x)0

Datã de Emissão 01d€ novembro de 2017j

Dâtâ de Vencimento 23 de novembro dê 2020

Gerántias Não há

Resgatê Antêcipado Nos termos da Cleurule 5.1doTS

Amortizôção Nos termos d. Clausule 5.1do TS

Enquâdràmento Adimplente

(

I

Certificâdos de Recebívêls rmobiliários dá 98r Sériê de 1r Emrssão

Emissora Habitesec Sê.uritizadorê 5,4

valor Totâlda Emissâo Rs24.0oO.mo,m
Taxá de Juros IPCA + 9,501000r%

Quentidade 24.000
Dela de Imissão 201r212011
Dôtá d€ Vencimênto 2011712022

Gerântiàs São: Coobritaçãoj Fundo de Reserva, ReSjmê Fiduciário ê consequentê constitutção do pâtrhônio Separado;

Resgate Ântecipado

Âmortização Nos termos da Clausule 5.3 do TS

Ênquàdràmento adimplênte

Cenificados dê Re<ebÍyêis tmobiliários de 1O2t Série da 1l Emtssão
Emissorà Habitesêc Secudtlzàdorâ S,A

valor Totalda Emissão
R511.100.888,00

Taxa deJurcs IGP-Dl+8,5%

Ouenridadê
11.100

Data dê Êmissão
27/1212017

Data deVencimento
22h212025

Gárantias Sâo: Fiânça, Fundo de Reservâ, CF Re.ebtveis, AF tmóvet
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Rêsgate Anteclpado Nostermos da Clausula 6,3 do TS

Amoílreção

Enquadiamenlo Adimplênte

Cenfficados de Recebiveis lmobiliáÍios de 105! série da 1t Emissão

EmissoÍã Habitasec Secuíitiladora S,A

Valor Totelda Emlssão Rs77.040.000,00

Taxa de Júros CDt + 4,75%

Quentidàdê 24.00o

Data de Emlrsâo 09lo2l20]a
Datâ de venclmento 1310212023

Garentiàs 5ão:Avâ1, AF de lmóvel, AF de Quotes, Hipotêce, CF de BecebÍveis

Resgete Anteclpâdo Nos termos dê Clausulá 6.3 do TS

Amonizaçao

Enquadrêmento Adimplentê

Certificedos de Recebiveis lmobiliários de 105. Série da 1a Emissão

Emissora Habltasêc Sêcurltizadora S.A

Valor Totalde Emhsâo Rs200.000.000,m
Taxa de Juros COI+ 3,00/,6

Quentidade 200.(m
Detá de EmissSo ou03l20L8
Data de vencimento 1711112022

Garantias Sâo:Fiança

Res8ate Antecipâdo Nos termos da Clausula 6.3 dofS
Amortizeçâo

Enquadramento Adimplênte

C€rtificados de RecebíveislmobiliáÍios dã 109. Série dã 1t Emissão

Emissor-á Habitas€c Sêruritizadore S.A

Vãlorfotelda EÍnissão Rs1s.000.000,00
Tãxa de Juros INCC / IGP-M + 12,00%

Ouantidadê 15.«)O
Dôta dê Emissão 12lOy207A
Data de vencimento 15/0/.12021

Geranties São: Aval, AF de tmóvel, AF deeuotes, Hipotêca, CF dê Receb,veis

Resgete Anteclpâdo Nos termos da Clausula 6,3 do TS

Amortização

Enquadiamento Âdimplente
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