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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDTTOS tMOBtUÁRtOS

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo)

HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("çVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estãdo de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("ÇN!l![") sob o

ne 09.304.427 /0001.-58, neste âto representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora");

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10e da Lei ne 9.514 e dâ lnstrução CVM ne

583:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VALORES MOBltlÁRtOS S.A., instituição financeira,

com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jâneiro, na Avenida das Américas, na 3.434,

bloco 7, sala 201., Barra da Tijucâ, CEP 22640-1,02, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.LL3.87 6/0001,-91,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Aqente Fiduciário");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitizoçõo de Crédítos

lmobiliários l'\slrneje §gcu1tti?lgjo'), para vincular os Créditos lmobiliários aos CertiÍicâdos de Recebíveis

lmobiliários da 111o Série da 1ê Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com o artigo 8s da Lei

np 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução da CVM n9 414, de 30 de dezembro
de 2004, conforme alterada, a lnstrução da CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e

demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

cúusurA PRtMEtRA - DEFtNtçÕEs

1.1.

pÍei
Defini oes Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem

uízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

1'L.L. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas
neste Termo de securitização, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da operação
(abaixo definido); e (iÍ)o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as

referências contidâs neste Termo de Securitização a quaisquer outros contrâtos ou documentos
significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor,
conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados.

0l
/tu

"Ado u irente" Terceiro adquirente do(s) lmóvel(is);

"Asente Fiduçiário" OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS

S,4., acima qualificada;

Alienações fiduciárias em garantia â serem constituídas sobre os lmóveis
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lmóveis": nos termos dos lnstrumentos Pârticulares de Alienação Fiduciária de

lmóveis;

"AN BIMA" ASSOCTAçÃO BRASTIETRA DAS ENTTDADES DOS MERCADOS FTNANCETRO

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

Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, ne 8501, 21s andar,

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 34.271.171-/OOO7 -

62;

"Assembleia Geral de Titulares de

cRl"

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

a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"lqqco Liquidante" ITAU UNIBANCO S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, nâ Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,

ne 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o
ns 60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação financeira dos CRt;

"Boletins de SubscriÇão" Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores

subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e

condições deste Termo de Securitização e dâ Oferta;

B3 A 83 S.A. - BRAS - BOLSA, BAICÃO - SEGMENTO CETtp UTVM, instituição
devidamente autorizadâ pelo Banco Central do Brasil para a prestação de

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

Antônio Prado, ne 48, Centro, CEP 0101.0-901;

"cct" A Cédula de Crédito lmobiliário integrâl, sem garantia real, sob a forma
escritural, emitida pelo Cedente, nos termos do §3s do artigo 18 da Lei

ne 10.931./04 e dâ Escritura de Emissão de CCl, representativa dos Créditos

lmobiliários;

"Cedente" GAFISA SPE - 138 EMPREENDIMENTOS IMOBITIÁRIOS LTDA., SOCiCdAdC

limitada de propósito específico, com sede na cidade de São paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Nações Unídas, ne 8.501, 19e andar, pârte,

inscÍita no CNPJ/MF sob ns 18.493.790/0001-50;

"cETP21": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

,,CNPJ MF" Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica do Ministério da Fazenda;

"eódteo!vil": Lei np 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, ou outra

{
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legislação que venha a substituíla;

"Códieo de Ploceslo Civil" Lei np l-3-105, de 16 de março de 2015, conforme alteradâ, ou outra
legislação que venha a substituí-la;

"Condicões Precedentes" São as condições precedentes para que a Emissora realize o pagamento do

Preço de Aquisição Líquido, conforme previstas na Cláusula 3.4 do Contrãto

de Cessão;

"Conta do Patrimônio

Separado"

Conta corrente nQ corrente n9 L5857-1, Agência ne 7307 mantida junto ao

Banco ltaú-Unibanco S.A., de titularidade da Emissora;

"Contrato de Cessão" O lnstrumento Porticular de Controto de Cessão de Créditos lmobiliórios e

Outros Avenços, celebrado, nesta data, entre o Cedente, na qualidade de

cedente, a Emissora, na qualidade de cessionária, a Devedora, na qualidade

de devedora e interveniente anuente, e a SPE, na qualidade de fiduciante
e interveniente anuente, por meio do qual os Créditos lmobiliários serão

cedidos pelo Cedente à Emissora;

"Contrato de Distribuicão": O Controto de Distribuição Público com EsÍorços Restritos, sob o Regime de

Melhores EsJorços, de Certifícodos de Recebíveis lmobiliótios da 111s Série

da 19 Emissõo do Hobitosec SecuritizÕdoto 5.À., celebrado, nestâ data,

entre a SecuÍitizadora e o Coordenador Líder, conforme definido abaixo,

na qualidade de coordenador líder, para reger a forma de distribuição dos

CRI;

"Coordenador Líder" E A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de

distribuição de valores mobiliários com sede na Rua Gomes de Carvalho,

ne 1195, 4e andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-000, na cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 02.67 L.7 43/OOOf-f9;

"Créditos lmobiliários": Os direitos de crédito decorrentes das Debêntures, representados pela CCl,

com valor total de principal, de RS90.000.000,00 (noventâ milhões de
reais), acrescido de juros, conforme previsto na Escritura de Emissão de
Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por
força da Escritura de Emissão de Debêntures, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encargos morâtórios, multas,
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previstos na e relacionados à Escritura de Emissão de

Debêntures;

"cRr" Certíficados de Recebíveis lmobiliários da 111a Série da Lê Emissão da

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

formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 89 da Lei

nP 9.51.4/97;

"CRl em Circulacâo", para fins de

qu óru m

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 elas controladas;

"CVM" A Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei ns 6.385, de

07 de dezembro de 1976, conforme alteradâ, com sede na cidade do Rio

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, ns 111,

Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 29.507.878/0001-08;

"Data de Desembolso": É a data do primeiro desembolso dos recursos decorrentes da

integralização das Debêntures;

"Data de Vencimento": Cada data de vencimento de valor principal e dos Juros Remunerâtórios,

conforme Anexo ll deste Termo de Securitizâção;

"Data de Em issão" 03 de julho de 2018;

"Data de Vencimento Final" A data de vencimento dos CRl, qual seja, 30 de junho de 2022;

"Debêntures" As 90.000 (noventa mil) debêntures sim ples, não conversíveis em ações, da

espécie quirografáriâ, emitidas pela Devedora por meio da Escritura de

Emissão de Debêntures;

"Devedora" GAFISA S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta
perante a CVM, com sede na cidade de Sâo paulo, Estado de São paulo, na

Avenida Nâções Unidas, ns 8.501, 19e andar, inscrita no CNpJ/MF sob no

01.54s.826/0001-07;

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

República Federativa do Brasil;

"Documentos da Operacão" Os documentos que integram a operação de securitização dos Créditos
lmobiliáríos, quais sejam (i) a Escritura de Emissão de Debêntures; (ii) a

Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) os lnstrumentos
Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; (v) o presente Termo de
Securitização; (vi) os boletins de subscrição dos CRl, conforme firmados por
cada titular dos CRI; e (vii) o Contrato de Distribuição;

1O53683v24 117121
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"Emissora" HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., acima qualificada;

"Emissão" 1.11e série de 1e emissão de CRI da Emissora;

"Empreendi4gptoJlvo" ; Empreendimento imobiliário residencial denominado "Bosque

Marajoarâ", situado no Município de São paulo, no Estado de São Paulo

"Escritura de Emissão de CCl" O lnstrumento Portículor de Emissõo de Cédula de Crédito lmobiliorio
lntegrol, Sem Gorontio Reol e Sob a Formo Escríturol firmado, nesta data,

pela Em issora;

"Escritura de Emissão de

Debêntures"

O lnstrumento Porticulor de Escrituro do 13s (Décima Terceiro) Emissõo de

Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogrofário,
em Séríe Única, poro Colocaçõo Privodo, do Gafiso 5.A, celebrado, nesta

data, entre a Devedora e a Cedente, na qualidade de debenturista;

"Escriturador" lTAÚ CORRETORA DE VATORES S.A., instituição financeira, com sede na

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

Lima, ne3.500, 3e andar, CEP04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o
ns 61.1.94.353/0001-64, responsável pela escrituração da Emissora;

"Evento de Vencimento

Antecipado"

Tem o significado que lhe e atribuído na Cláusula 6.1 da Escritura de

Em issão de Debêntures;

"Fiduciantes" Em coniunto, a Devedora e a SPE;

"IG P-M" Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas ("FGV");

"lmóveis": lmóveis, de propriedade das Fiduciantes, que serão objeto das Alienaçôes
Fiduciárias de lmóveis, conforme identificados no Anexo ll de cada um dos

lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis;

,,INCC":
índice Nacional de Custo da Construção;

"l nstitu ição Custodiante" OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUTOS E VATORES MOBILIÁRIOS

S.4., âcima qualificada;

"lnstrucã o CVM nP 414" lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada,
que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstru ão CVM ns 476" fnstrução da CVM ne 476, de 1.6 de janeiro de 2009, conforme alterada, que

regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restritos;

il
t/y
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"lnstruÇão CVM ne 539" lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada,

que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos,

serviços e operações ao perfil do cliente, bem como define lnvestidores

Qualificados e lnvestidores Profissionais;

"lnsu'qrão cvM ne 583" lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada,

que dispõe sobre o exercício da função de agente fiduciário;

"lnstru mentos Particulares de

Aliena o Fiduciária de lm veis"

Em conjunto, os lnstrumentos Particulores de Alienoçõo Fiduciório de

lmóveis em Gorontiq e Outras Avenços, celebrados, nesta data, entre cada

uma das Fiduciantes, na qualidade de fiduciantes, e a Emissora, na

qualidade de fiduciária;

"l nvestidores Profissiooais" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.3.1 deste Termo de

Securitização;

"lnvestidores alificados": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.5 deste Termo de

Securitização;

,,IPCA/IBGE": Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado
pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

,,JUCESP" Junta Comerciâl do Estado de São Paulo;

"Juros Remuneratórios" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(g),,, deste
Termo de Securitização;

"Lei ns 6.404/76": Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1916, conforme alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"Lei ne 9.514/97": Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que regula o

Sistema de Financiamento lmobiliário;

"Lei ns 10.93U04": Lei ne 10.931, de 02 de âgosto de 2004, conforme alterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito
imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário, eltera
o decreto-lei 911, de 1de outubro de 1969, as leis 4.59L, de 16 de

dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, e dá outras providências;

"MDA" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de
Securitização;

(
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"Obrieacões Çarantidas" (í) a obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes

das Debêntures, com valor totel de principal de RS9O.OOO.OOO,00 (noventa

milhões de reais), acrescido de juros, conforme previsto na Escritura de

Emissão de Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos

devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures e do Contrato de

Cessão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como

encarBos morâtórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,

honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e relacionados

às Debêntures, e (ii) de quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou não,

bem como declarações e garantias da Devedora e da SPE, nos termos dos

Documentos da Operação;

"Oferta": Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços restritos,
em conformidade com a lnstíuçâo CVM ns 476, estândo, portânto,

automatícamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 69 da referida lnstrução;

"Patrimônio Separado" : Patrimônio constituído mediante a instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, pela Conta do
Patrimônio Separado e pelas Alienações Fiduciárias de lmóveis, incluindo
todos seus respectivos acessórios, os quais, nos termos do artigo lL da Lei

np 9.514/97: (i) constituem patrimônio destacado do patrimônio da

Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patrimônio da Emissora até que

complete o resgate da totalidade dos CRI; (iii)serão destinados

exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações

fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham a
ser instituídos ao longo do prazo do CRl, que tenham como base de cálculo

eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Separado; (iv) estão isentos de
qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora; (v) não
sâo passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer
credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão,

exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI; e (vi) só responderão
pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetados;

"Prazo de Colocacão" Prazo de colocação dos CRl, contado do início da Oferta até a ocorrência
de uma das seguintes hipóteses: (i) subscrição e integralização da

totalidade dos CRI pelos investidores; ou (ii) encerramento da Oferta a

exclusivo criterio da Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Preco de Aouisicão" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de
Securitização;

d
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"Pre deA u tst oLí uido": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitizaçâo;

"Regime Fiduciário" Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliáÍios, representados
pela CCl, a Conta do Pâtrimônio Separado e as Alienações Fiduciárias de

lmóveis, nos termos do artigo 9s da Lei ne 9.574197;

"SPE" GAFISA SPE 134 - EMPREENDIMENTOS IMOBITIÁRIOS LTDA,, sociedade

limitada de propósito específico, Sociedade limitada, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, ns 8.501,

19e andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob ns t8.476.208/OO07-47;

'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 (http://www.cetiD.com.br);

"Titulares dos CRl" Os investidores subscritores e detentores dos CRl, conforme o ceso;

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

Termo de Securitização.

L.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em diâs corridos, exceto se expressamente indicâdo
de modo diverso. Na hipótese de qualquer data equi previstâ não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o
primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3' A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o parágrafo terceiro do
aftigo 22 do Estâtuto Social da Emissora, consolidado em data de 27 de abril de 2018, mediante deliberação
tomâda em Assembleia Geral Ordinária, também realizada em 27 de abril de 2018, cuja ata foi devidamente
registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em datâ de 1.1 de maio de 2018, sob o número
233 .2s7 I ]^8-7 .

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.L. obieto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e
irretratável, a totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, cedidos à Emissora pelo Cedente,
sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 111.ê Série da 1ê Emissão da
Emissora, cujas características são descritas na cláusula 3.1 deste Termo de securitização.

2.L.L. 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
Emissora à Devedora, por conta e ordem do cedente, nos termos da cláusula 3.4 do contrato de

Página 10 de 65 y
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Cessão

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

foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários, representâdos pela CCl, de sua

titularidade, com saldo devedor de RS90.000.000,00 (noventa cinco milhões de reais), na Data de Emissão.

2.2.1. O Presente Termo de Securitizâção será registrado na lnstituição Custodiânte, nos termos do

artigo 23, parágrafo único, da Lei ns 10.931/04, através da declaração contidâ no Anexo V deste

Termo.

2.3.

pela

! des

CaracterÍstí ces dos Créditos lmobiliários: As características dos Créditos lmobiliários, representados

CCl, vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e ind ivid u a lizadas no Anexo

te Termo de Securitização.

2.4. Vincula o dos Créditos lmobiliários aos CRI Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos

Créditos lmobiliários representados pela CCI serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representedos
pela CCI estão expressemente vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora

em conformidade com o presente Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção,

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

Créditos lmobiliários representados pela CCl, a CCl, as Alienações Fiduciárias de lmóveis e a Conta do
Patrimônio Separado:

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

em nenhuma hipótese;

(b) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até o pâgamento integral da

totalidade dos CRI;

(c) destinam-se exclusivamente ao pagâmento dos CRI e dos custos da administração nos termos
deste Termo de securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissâo,
incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 relativos tanto à ccl quanto aos cRl; (ii)
remuneração da Emissora pela estruturação da oferta; (iii) remuneração a ser pâga à lnstituição
custodiante; (Ív) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente
Fiduciário; (v) despesas relativas a registro de ativos nos sistemas da 83, e atualização da
classificação de risco dos cRl, se houver; e (vi) averbações em cartórios de registro de imóveis e

títulos e documentos, quando for o caso;

(d) estão isentos e imunes de qualguer ação ou execução promovida por credores da Emissora;

(e) não podem ser utilizados na prestação de Berantias e não podem ser excutidos por quaisquer
credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

dil
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(f) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários representados pela CCI foi adquirida pela Emissora através

da celebração do Contrato de Cessão e de transferênciã realizada através da 83, sendo que todos e quaisquer

recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários representados pela CCI serão depositados diretamente na

Conta do Pâtrimônio Separado, mediânte Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por outra forma
permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. A CCI representetiva dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura de
Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido a CCt devidamente registrada

na 83, na forma prevista nos parágrafos 3' e 4" do artigo 18 da Lei ne 10.937/04. A transferência da CCI do
cedente para a Emissora será realizada por meio de negociação na 83, conforme previsto no Contrato de

Cessão.

2'7. Administracão Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividades relacionadas à admínistraçâo dos

Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI serâo exercidas pela Emissora, incluindo-se
nessas atividades, principâlmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação à Devedora
previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes das Debêntures,
bem como o saldo devedor atualizado das Debêntures, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de
todos os pa8âmentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos lmobiliários representados
integralmente pela 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 pâgo pela cessão da
totalidade dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos
estâbelecidos no contrato de cessão é de RS90.0o0.ooo,oo (noventa milhões de reais) (,,preco de
Aquisicão"). Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas F/ot, conforme previsto pela
Cláusula 3.1.2. do Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição líquido a ser recebido pela cessão da totalidade
dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessâo será de R 588.278.802,37 (oitenta e oito milhões,
duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos) (,,Pre odeA u tsr ão Lí uido"

2.8.1. Nos termos do contrato de cessão, o pagamento do preço de Aquisiçâo será realizado
mediante o cumprimento pela Devedora das condições precedentes e deduzido das despesas e
custos relacionados com a Emissão e descritas no Contrato de Cessão.

2.9, Garantias da Operaçao

2.9'1. Alienacões Fiduciárias de rmóveis: Em garantra do fiel, pontuar e integral cumprimento das
obrigações Garantidas, serão constituídas pelas Fiduciantes, conforme o câso, âs Alienações
Fiduciárias de lmóveis, rivres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos dos respectivos
lnstrumento Particular de Alienâção Fiduciária de rmóveis, exceto, na presente data, com relação às
hipotecas e alienação fiduciária constituídas em determinadas unidades imobiliárias, conforme
identificadas nos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis e identificadas na
Cláusula 17.1, alínea (u) deste Termo de Securitização

1053683v24 117 t21
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cúusuLA TERCETRA - tDENTtFtcAçÃo 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 características:

(a) Emissão:1Ê;

(b) Série:111a;

(c) Quantidade de CRI: 90.000 (noventa mil);

(d) Valor Global da Série: RS90.000.000,00 (noventa milhões de reais);

(e) Valor Nominal Unitário: R51.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(f) Atualização Monetária: Não há;

(e) Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação acumuladâ das taxas médias

diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1(um) dia, over ertra-gtupo, 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 (http://www.cetio.com.br) ("Iqê_al"), acrescida de spreod (sobretaxa) de 3,0%
(três inteiros por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro roto temporís por Dias úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures desde
a primeira Data de lntegralização dos CRI , até a data do seu efetivo pagamento (,,!I9§
Remuneratórios" );

(h)

(i)

Periodicidade e Forma de Pagamento da Amortização: De acordo com a tabela constante
do Anexo ll deste Termo de securitização, observadas as hipóteses de amortização
extraordinária dos cRl previstas neste Termo de securitização e nos demais Documentos da
Operação;

Periodicidade de pagamento de JuÍos RemuneÍatóÍios: Mensalmente, observado o previsto
pela Escritura de Emissão de Debêntures e de acordo com a tabela constante do Anexo ll
deste Termo de Securitização;

(r) Regime Fiduciário: Sim;

(k) Ambiente de Depósito Eletrônico, Distribuíção e Negociação: 83;

(l) Data de Emissão:03 dejulho de 2018;

{
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(m) Local de Emissão: 5ão Paulo - SP;

(n) Data de Vêncimento Final:30 dejunho de 2022;

(o) PÍazo de vencimento: 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias;

(p) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização constante do Anexo ll
deste Termo de Securitização;

(q) GaÍantias: Aliênações Fiduciárias de lmóveis;

(r) Coobrigação da EmissoÍa: Não há;

(s) Carência: Não há;

(t) Subordínação: o CRI será emitido em uma única série;

(u) Data do Primeiro Pagamento de luÍos Remuneratórios: 31 de julho de 2018;

(v) Data do Primeiro Pagamento de Amortização programada: 28 de junho de 201.9; e

(w) Forma:escritural

3.2. Resistro dos CRI: Os CRl serão depositados para: (i) 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 (ii) negociação no
mercado secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do cETlp2l - Títulos e Valores
Mobiliários lCEflP2L"l, administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e os cRl custodiados eletronicamente na 83. A distribuição será intermediada pelo
Coordenador Líder, nos termos do artigo 2s da lnstrução CVM ne 476.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a lnstrução CVM ns 476 e com
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automâticamente dispensada de registro de
distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da lnstrução CVM ne 476.

3.3.1'. A Oferta é destinada apenas a investidores profissioneis, conforme definidos no artigo 9-A
da lnstrução CVM ns 539, de L3 de novembro de 201.3 (,,lnvestidores profissionais,,).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a rnstrução cvM ne 476, o coordenador Líder se compromete
a zelar para que os cRr objeto da oferta sejam ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco)
lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo,50 (cinquenta) rnvestidores
Profissionais. De acordo com os termos da rnstrução cVM ns 476, o coordenador Líder deverá
manter Iista de relação com a identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando

/
/.
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aqueles que efetivamente subscreveram os CRl, e deverá entregar à Emissora uma cópia da referida

listâ quândo do encerramento da Oferta.

3.3.3. Os CRI serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição e serão

integralizados no ato de subscrição, pelos lnvestídores Profissionais, de acordo com os termos dos

referidos Boletins de Subscrição, devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscríção,

Íornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que:

(a) estão cientes de que a oferta dos CRI não foi registrada na CVM;

(b) estão cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

lnstrução CVM ne 476; e

(c) são lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM ne 539

Encerr m nto da Distribuicão dos CRI A distribuição pública dos CRI será encerrada quando daâ e3.4.

sub

enc

scrição e integralização da totalidâde dos CRl, devendo o Coordenador LÍder enviar o comunicado de
erramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.4.1 deste Termo de Securitização.

3.4.1. Em conformidade com o artigo 8e da lnstrução CVM np 476, em até 5 (cinco) dias corridos
contados do encerramento da Oferta, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação de

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

página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meio 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 â Oferta não seja encerrada dentro de 06 (seis) meses da data de seu início, o
coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista nâ cláusula 3.4.L deste Termo de
securitização com os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu

encerramento.

3.5. Neqociacão nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI poderão ser negociados
em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores qualificados, assim definidos
nos termos da lnstrução CVM np 539 ("lnvestidores Qualificados"), e (ii) depois de decorridos 90 (noventa)
dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores (,lsIrgd9 !9 lgsUçêg,,), conforme
disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da lnstrução cvM ns 476 e observado o cumprimento, pelâ
Emissora, do artigo 17 da lnstrução CVM ne 476. Após o Período de Restriçâo e observado o disposto na
lnstrução CVM nQ 476, os CRI poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados nos mercados de
balcão organizado.

3.5.1. observadas as restrições de negociação acima, os cRl da presente Emissão somente poderão
ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta
pública perante a cVM, nos termos do coput do eftigo 2L da Lei ne 6.385176 e da lnstruÇão cVM 

,
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ne 400, de 29 de dezembro de 2003

3.6. Declaracões: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM ne 414,

seguem como Anexo lll. Anexo lV, Anexo V e Anexo Vlll ao presente Termo de Securitização, declaração

emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e pelo Coordenador Líder, respectivamente.

CúUSULA QUARTA - sUBscRIçÃo, INTEGRALIZAçÃo E TITUTARIDADE Dos cRI

4.L. Su bscricão dos CRI Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo

lnvestidor Prof issional

4,2. lnteeraliza Ção dos CRI: A integralização dos CRlserá realizada em moeda corrente nacional, conforme

estabelecido no Boletim de Subscrição. O preço de integralização poderá ser acrescido de eventual ágio ou

deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro roto dle, desde a data da primeira

integralização até â data de sua efetiva integralização. A integralização dos CRI será realizada via 83 ou

mediante crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. Titularidade dos CRI: A titulâridede dos CRI será comprovada pelo extrâto em nome de cada titu lar e

emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83. Adicionalmente, serão

admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3.

cúusutA eurNTA - o(Lcuro Do sALDo DEVEDoR E JURos REMUNERATóRtos Dos cRt

5.1. Forma de P amento dos CRI O Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros Remuneratórios, serãoee

pâgos nas Datas de Vencimento e demais condições especificadas no Anexo ll deste Termo de Securitização,
sendo (i) a primeira parcela de amortização devida em 28 de junho de 2019; e (Íi) a primeira parcela dos
Juros Remuneratórios paga em 31 de julho de 2018, conforme Cláusula 3.1 e o Anexo ll deste Termo de
securitização. os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

I = ÍVNb x (Fator de luros - 1)l

Onde

Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

VNb: valor Nominâl unitário ou saldo do Valor Nominal unitário dos cRl na Data da primeira

lntegralização dos CRl, ou da última Data de pagamento dos CRI ou incorporação de juros,
se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

FatoÍ de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa lspreodl,
calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado dâ seguinte forma:

x

d
"^J/

1053683v24 117 t21

Págrna í6 de 65

{"



Onde

Fator Dl:

Onde,

Onde:

Fator Spread:

TDIk =
r DL. r zszí ^+11\íoo )

Fatot" de luros : (Fator DI x Fd.toÍ Spread)

Produtório das Taxas Dl, desde a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de

Pagamento dos CRI imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de PaBamento dos

CRl, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da

seguinte forma:

tt

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

N:

k;

TDlr:

Número de taxas Dl over utilizedas;

Número de ordem dâ Taxa Dl, variando de 1 (um) até n

Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, da seguinte forma:

1

-1

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

SobÍetaxa de juros fíxos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
conforme calculado abaixo.

tSDread. \
Fator Spread = (-r* * ,J

dut
2íL

spread: 3,00 (três ínteiros);

Número de dias úteis entre a Datâ da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de
Pagamento dos CRI imediatamente anterior, e a próxima Data de pagâmento dos CRI;

Observações

(i) a "Taxa Dl" deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela

d_
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B3;

(ii) o fator resultânte da expressão (l + TDI, é considerado com L6 (dezesseis) casas decimais

sem arredondamento;

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 * 7DI1), sendo que a cada fator diário acu mu lado,

trunca-se o resultado com L6 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e

assim por diante até o último considerado;

(iv) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório Fator Dl

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(v) o Íator resultante da expressâo: Fa.tot DI x Fator Sprea.d deve ser considerado com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento;

(vi) para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a'Taxa Dl" divulgada no 5s (quinto) Dia útil
imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálcu lo no dia L4,afaxa Dl considerada

será a publicada no final do dia 9 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias 9, 10, 11, 12, 13 e

14 são Dias Úteis);

(vii) para os fins deste Termo de Securitização o termo "Datâ de pagamento dos cRl" significa cada
data de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo ll deste Termo de Securitização.

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário do CRI será calculado da seguinte forma:

a4i: (VNh x TAi) x AMi

Onde,

AAi: Valor unitário da i-ésima parcela de âmortização, calculado com g (oito) casas decimais,
sem arredondamento

VNb: Conforme definido anteriormente

TAi: Taxa da i-ésima parcela de âmortização, informada com 4 (quatro) casas decimais,
conforme os percentuais informados na coluna ,,Taxa de Amortização _ TAi,,, nos termos
estabelecidos nas tabelas constante do Anexo ll deste documento.

AMi Amortização mínima do i-ésimo período calculado com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

ilVNb

sü'Lt AM' = o

1O53683y24117/21
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VNb
Se: 35;> t; AMi =

rTNb-SDiIt-l
\V Nb x TAi)

Pi:

J:

Onde

SDÍ: Saldo devedor no i-ésimo perÍodo, conforme valor informado na coluna Saldo Devedor do

Anexo ll do presente Termo de Securitização.

O cálculo da parcela bruta do CRI (PMT) será calculadâ da seguinte formâ:

Pi= AAi+l

Onde:

Valor da i-ésima parcela brutâ do CRl.

AAi: Conforme definido anteriormente

Conforme definido anteriormente

5.2. Prorrosacão de Pfazo Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação pela Emissora até o 1e (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincída com um dia
que nâo seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3. Datas de PaÊamento: As datas de pagamento de Juros Remuneratórios e da amortização dos CRI

encontram-se descritas no Anexo ll deste Termo de Securitização.

5.4. lntervâlo entre o Recebimento e o Paqamento: Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo
de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pagâmentos
referentes aos CRl, advindos dos Créditos lmobiliários e a realização pela Emissora dos pagamentos
referentes aos CRl.

5.5. Substituicão da Taxa Dl:5e a Taxa Dl não estiver disponível quando da data de vencimento dos Juros
Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa Dl, o percentual correspondente
à Última Taxa Dl divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações
financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese de extinção ou
impossibilidade legal de utilização da Taxa Dl, ou de ausência de apuração ou divulgação da Taxa Dl por prazo
superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anterior à última data em que se verificar a ocorrência de qualquer
desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para apuração dos valores devidos em razão
deste Termo de securitização, seu substituto legal ou, na sua falta, o lpcA/rBGE. No caso de extinção ou
impossibilidede legal de utilização, ausência de apuração ou divulgação do lpCA/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 cRl o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRl.
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cúusuLA sExrA - AMoRTtzAçÂo EXTRAoRDtNÁRtA pARctAL

6.1. Anteci Dacâo dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das Debêntures e

representâdos pela CCl, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado das

Debêntures; (ii) caso a Devedora seja exigida a realizar a Amortização Extraordinária Compulsória em virtude
da não verificação da Razão Mínima de Garantia, conforme previsto e definido no Contrato de Cessão; e

(iii) nas hipóteses de venda dos lmóveis, ressalvado o disposto no item 5.4.8 do Contrato de Cessão. Nestes

casos, a Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amortizâção extraordinária parcial

e proporcional, mas limitado a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário, na próxima Data

de Vencimento, ou, conforme o caso, caso haja a antecipação total dos CRl, em até 2 (dois) Dias úteis
contâdos da data de recebimento dos referidos recursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRl, se necessário, â Emissora

elaborará e disponibilizará âo Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRl, bem

como atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização dâs pârcelas futuras,
caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilizâção ao Agente

tiduciário e atualização na 83, a tâbela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecipacão dos Créditos lmobiliários: A amortização

extraordinária parcial e/ou o resgâte antecipado total dos CRl, em decorrência da antecipação dos Créditos
lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1, deste Termo de Securitização, serão realizados pelo
percentual do Valor Nominal unitário do cRl, limitado a 98% (noventa e oíto por cento), no caso de

amortização extraordinária parcial, e pelo Valor Nominal Unitário, no câso de resgate antecipado total,
acrescidos de luros Remunerâtórios, na data do evento, deÍorma pro roto d/e, conforme disposto na Cláusula

5.1deste Termo de Securitização.

5.3. Destinacão dos Recursos dos Créditos lmobiliários : Os Créditos lmobiliários oriundos das Debêntures
e representados pela CCI destinâm-se exclusivâmente ao desenvolvimento imobiliário residencial, realizado
pela Devedora, ainda que por meio de suas controladas, no âmbito do Empreendimento Alvo.
Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento de Vencimento
Antecipado, do cumprimento das obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,
ou de amortização extraordinárie das Debêntures, deverão ser creditados na Conta do Patrimônio Separado
e aplicados única e exclusivamente ao pagamento dos CRl.

cúusuLA sÉTtMA - oBRtcAçÕEs DA EMtssoRA

7.L. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da oróoria Emissora A Emíssora obriga-se a informar todos os
fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de seus
atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretâmente ao Agente Fiduciário por meio
de comu nicação por escrito.

7.2, Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês
subsequente à integralização dos CRl, bem como a colocá-lo à disposição dos lnvestidores e enviá-lo ao
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Agente Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos

lmobiliários aos CRl.

7.2.L. O referido relatório mensal deverá incluir

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo devedor dos CRI;

(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos lnvestidores no mês;

(e) Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

(f) Valor nominal remanescente dos Créditos lmobiliários;
(g) Valor da Razão Mínima de Garantia, conforme definida no Contrato de Cessão;

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

U) lnformações sobre as Alíenações Fiduciárias de lmóveis (quantldade de unidades alienadas
fiduciariamente por lmóvel (prenotadas ou registradas), região do empreendimento do imóvel
alienado fiduciariamente, função do imóvel (residencial ou comercial), valor em reais do imóvel
alienado f idu cia ria m ente);

(k) lnformações sobre as amortlzâções extraordinárias dos CRI e das Debêntures realizadas no
mês de referência; e

(l) lnformações sobre os Imóveis vendidos, incluindo descrição do lmóvel e valor da venda.

7.3. Resoons a el pela Elâboracã o dos Relatórios Mensais Tais relatórios de gestão serão preparados e
fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.3.1-. A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissâo dos CRl, além
da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo de
Securitização.

7.4. Fornecimento de lnformacões Relativas aos Créditos lmobiliários: A Emissora obriga-se a fornecer
aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento
da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estas estejam
disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso.

7.4.7. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o âcesso do Agente Fiduciário,
em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a todas as informações e
documentos necessários ao desempenho de suas funções relâtivas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente
Fiduciário, na mesmâ dâta de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares
dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer
dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos lmobiliários,
conforme previsto no contrato de Cessão e neste Termo de Securitização, imediatamente após tomar
conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos
de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judicieis que tenham e venham a ser /
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tomadas pela Em issora.

7.5. Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organoBrama, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM nq 583,
que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela

Emissora em até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo para disponibilização na cVM. O
referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas,

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

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as operações
que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas 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 tenham sido gerados por atuação
do Agente Fiduciário.

7.7. A Emissora neste ato declara que

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade
por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todes as autorizações necessárias à celebração deste
Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação de que seja parte, à emissão
dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações equi previstâs e previstas nos demais

Documentos da Operação de que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais
e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

(c) os representantes legâis que assinam este Termo de Securitização e os demais 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;

(d) é legítima e únice titular dos créditos lmobiliários representados pela ccl e das Alienações
Fiduciárias de lmóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar os créditos lmobiliários
representados pela CCl, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontram_
se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, grâvames ou restrições de natureza pessoal,
real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de quâlquer fato que
impeça ou restrinja o direito da Emissorâ de celebrar este Termo de securitização e os
demais Documentos da Operação de que seja parte;

(f) tomou todas as cauteras e agiu com elevados padrões de diligência para assegurâr a
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existência do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições descritâs no Contrato
de Cessão;

(e) observado o disposto no item "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais
Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos
administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contrâ
a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a aÍetar os Créditos lmobiliários
representados pela CCI e/ou as Alienações Fiduciárias de lmóveis, ou, ainda que

indiretamente, o presente Termo de Securitizaçâo;

(h) conÍorme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da

existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma
autoridade governamental referente aos lmóveis;

(D não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

0) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operaçâo 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 pârcialmente inverídicas, incompletas ou
incorretas.

cúusuLA olrAvA - REGTME FtDUqÁRto E ADMtNtsTRAçÃo oo rnrnluôNto sEpARADo E pRtoRtDADE

NOS PAGAMENTOS

8.1. Resime Fiduciário: Na forma do artigo 9s da Lei ne 9-574/97, a Emissora institui, em caráter
irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, a Conta
do Patrimônio separado e as Alienações Fiducíárias de lmóveis, constituindo referidos Créditos lmobiliários
lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de Securitização na lnstituição
custodiante, será registrado conforme previsto no artigo 23, parâgraÍo único, da Lei np 10.931/04.

8,2, Conta do Patrimônio Seoarado: A arrecadação dos Créditos lmobiliários ocorrerá diretamente na
Conta do Patrimônio sepârado para fins de pagamento dos cRl e permanecerão separados e segregados do
patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resBate da totalidade dos CRl.

8.3. lsencão de Acão ou Execucao Na forma do artigo 11 da Lei ne 9.51,4/91, os Créditos lmobiliários,
representados pela CCl, as Alienações Fiduciária de lmóveis e os recursos porventura mantidos na Conta do
Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se
prestando à constituição de gerantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivâmente, pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-
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se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória ns 2.158-35/2001

8.4. Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliários , representados pela CCl, as Alienações Fiduciárias de

lmóveis e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado permanecerão separados e segregados do
patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos CRl.

8.5. Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,

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

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Creditos lmobiliários e de pagamento da

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

8.6. DeclaraÇões da Emissora: Para fins do dis posto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução CVM ne 41.4,

a Emissora declara que:

(a) com relação à CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela lnstituição

Custodiante; e

(b) a arrecadaçâo, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades da Emissora,

da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Créditos lmobiliários; (ii) o
controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e (lii) a

emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, dos respectivos termos de líberação de
garantias.

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

Emíssora descrita na Cláusula 2.4, item (c) deste Termo de Securitização serão suportados pela Devedora,
inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagamentos, que
deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor devido livre de quaisquer tributos incidentes na

Íonte (gross-upl.

8.7.1. A Taxa de Administração, conforme definida na cláusula 12.1 deste Termo de securitização,
será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônio separado, e pâga â partir do 19 (primeiro)
Dia Útil subsequente à integralização dos cRl e, â partir de então, mensâlmente, até o resgate total
dos CRl.

8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora à Emissora, incidirão multa moratória de
2Yo (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, calculado pro roto temporis, se necessário.

8.8. Guarda da Escritura de Emissão de Debêntures: A Emissora será responsável pela guarda de 1 (uma)
via original da Escritura de Emissão, recebendo a lnstituição Custodiante L (uma) cópia simples da Escritura
de Em issão.

8.9. Ordem de Priorida . Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos
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lmobiliários, inclulndo qualquer recurso oriundo de amortizâções extraordinárias, liquidação antecipada ou

realÍzação das Alienações Fiduciárias de lmóveis, deverão ser aplicâdos de acordo com a seguinte ordem de

prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após

o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento da Remuneração, conforme definido neste Termo de Securitização, referente ao

período transcorrido;

(b) Amortização extraordinária do saldo devedor dos CRI

8.9.1 Se, em qualquer Data de Pagamento, a Râzão de Garantia Corrente (conforme definida no Contrâto
de Cessão)for igual ou superior a 200% (duzentos por cento) e, desde que, a Devedora esteja em dia

com todas as suas obrigações previstas nos Documentos da Operação, os valores recebidos em razão

do pagamento dos Créditos lmobiliários serão distribuídos, necessariamente, conforme a prioridade

abaixo definida:

(a) Pagamento da Remuneração, conforme definido neste Termo de Securitização, referente ao

período transcorrido;

(b) Amortização extraordinária do saldo devedor dos CRI equivelente ao Fator Médio de

Desligamento (conforme definido no Contrato de Cessão) multiplicado pelo valor dos respectivos

lmóveis para fins do cálculo da garantia, conforme previsto no Anexo ll do lnstrumento Particular de

Alienação Fiduciária de lmóveis; e

(c) Liberação dos eventuais valores em excesso à Devedora

4.9.2 Observado o disposto no item 8.9.1 acima, a partir do momento em que o saldo devedor das

Debêntures for igual ou inferior a RS15.000.000,00 (quinze milhões de reais), os valores recebidos
em razão do pagamento dos Créditos lmobiliários serão distribuídos, necessariamente, conforme a

prioridade abaixo definida, não havendo, a partir deste momento, liberação de eventuais valores
excedentes à Devedora:

(a) Pagamento da Remuneração, conforme definido neste Termo de Securitização, referente ao
período transcorrido; e

(b) Amortização extraordinária do saldo devedor dos CRt.

8.9.3. caso os recursos depositados na conte do patrimônio separado se.jam insuficientes para
pagamento da Remuneração referente ao perÍodo transcorrido, a Emissora notificará a Devedora
para que em até 2 (dois) Dias Úteis deposite recursos necessários para cumprimento desta obrigação.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiênciâ do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por prejuízos ou
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
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regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos 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 Creditos lmobiliários, representados pela CCl, serão
aplicados nos termos previstos pela Cláusula 8.12 deste Termo de Securitizâção. Os pâgamentos referentes
aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida em que existam

recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

8.12. lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão abrangidos pela

instituição do Regime Fiduciário e integrerão o Patrimônio Separado, sendo certo que poderão ser aplicados
pela Emissora, na qualidade de adminístradora da Conta do Patrimônio Separado, em títulos, valores
mobiliários e outros instrumentos financeiros de renda fixa de emissão do ltaú Unibanco S.A. , Banco

Bradesco 5.A., Banco Citibank S.4., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Banco Santander (Brasil)

S-4.. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integrarão o Patrímônio
Separado. A Emissora não terá qualquer responsa bilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos,

reivindicações, demandas, danos, tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos,
inclusive, entre outros, qualquer res ponsa bilidade por demoras (não resultante de transgressão deliberada)
no investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes

inerentes a essas demoras.

cúusuLA NoNA - AGENTE FtDUctÁRto

9.1. Asente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente âceita 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. Declaracôes do Asente Fiduciário Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente
Fiduciário declara

(a) aceitar integralmente o presente Termo de securitização, em todâs as suas cláusulas e
condições, bem como a funçâo e incumbências que lhe são atribuÍdas;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6e

da lnstrução CVM ne 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento |egal para o exercício da função que lhe
é âtribuída, conforme o § 3o do artigo 66 da Lei 6.404/76 e seção do capítulo da tnstrução cVM
na 583, conforme consta no Anexo Vl deste Termo de Securitização;

(d) prestar sêrviços de agente fiduciário nas emissões da Securitizadora descritas no Anexo Vll
deste Termo de Securitização;
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(e) estar devidamente 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;

(f) assegura e ãssegurará, nos termos do § 1' do artigo 69 dâ lnstrução CVM ne 583, tratamento
equitativo a todos os Titulâres dos CRI em relação a outros titulares de certificados de recebíveis

imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlâda, Controladora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vll, em que venhe atuar na

qualidade de agente fiduclário;

G) não possuiqualquer relação com a Emissora ou com â Devedora ou com a SpE que o impeça

de exercer suas funções de forma diligente; e

(h) ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação,

além de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela

Emissora e contidas no Termo de Securitização, observada a existência de ônus reais (hipotecas e
alienações fiduciárias) com relação à determinadas unidades imobiliárias em favor de terceiros,
descritos na Cláusula 17.1 deste Termo de Securitização. No mais, verificará a constituição e

exequibilidade das garântias quando do registro das Alienações Fiduciárias de lmóveis na medida em
que forem registradas junto aos cartórios de Registro de lmóveis competentes e do contrato de
cessão quando do registro nos cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes, nos prazos

previstos nos Documentos dâ Operação. Por fim, segundo convencionados pelas partes nos

contrâtos das Alienações Fiduciárias de lmóveis, os lmóveis são suficientes em relação ao saldo
devedor dos CRI na data de assinatura deste Termo de Securitização.

9.3. lncumbências do Asente Fiducta fl o lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício
da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos
próprios bens, acompanhando a âtuação da Emissora na administração do patrimônio separado;

(c) verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis, bem como o
valor dos bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua suficiência
e exequ ibilidade;

(d) examinar proposte de substituição de bens dados em garantia, manifestando sue opinião a

respeito do assunto de forma justificadâ;

(e) intimar, conforme o caso, a Emissora, a cedente e as Fiduciantes a reforçar a garantia dada,
na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

ol
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(f) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive,
gestão junto à Emissora;

(g) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta

operação, a administrâçâo do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separâdo, conforme previsto na Cláusula 10.1 deste
Termo de Securitização;

(i) 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

assembleie que deliberará sobre sua substituição;

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

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às

garantiâs e a consistência das demais informações contidas neste Termo de securitização,

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha
conhecimento;

(l) adota r as m edidas jud icia is ou extraju diciais necessá rias à defesa dos interesses dos Titu la res

dos cRl, bem como inclusão dos créditos lmobiliários afetados ao patrimônio separado, caso a

Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do pâtrimônio Separado;

(m) notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contâdo a partir da ciência
de eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer obrigações financeiras assumidas neste
Termo de Securitização, incluindo as obrigações relâtivas a gârantias e a cláusulas contratuais
destinadas a proteger o interesse dos Titulares de cRl e que estabeleçam condições que não devem
ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulâres dos cRl e as
providências que pretende tomar a respeito do assunto;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no patrimônio separado;

(o) 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;

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares
de cRl acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(q) fornecer à Emissora declaração de encerrâmento, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis após
satisfeitos os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;
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(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRl, conforme prevista no
Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às assembleias gerais constantes da

Lei ns 6.404/76;

(s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe
forem solicitadas;

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

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

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de informações
periódicas, indicando âs inconsistências ou omissôes de que tenhâ conhecimento;

alterações estatutáriâs ocorridas no exercício social com efeitos relevântes para os

titulares dos CRI;

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos

títulares do CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emissora;

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

resgate, amortizâção, conversão, repactuação e pâgamento de juros dos CRI

realizados no período;

constitu ição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, qua ndo
houver;

destinação dos recursos captados por meio dâ Emissão, conforme informaçôes
prestadas pela Emissora;

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;
cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora, Devedora ou Cedente,
neste Termo de Securltização

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; e

existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela
Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo
grupo da Emissora em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário,
bem como os seguintes dados sobre tâis emissões: a) denominação da companhia
ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d)
espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; f)
inadimplemento financeiro no periodo; e g) declaração sobre a não existência de
situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a
exercer a função.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

il
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9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbito da emissão dos CRl, o

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

Securítização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRl.

9.4. Rem uneracão do Asente Fiduciário Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá
da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remunerâção, pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, durante o período de
vigência dos CRI ou até a liquidâção integral dos CRl, (i) à título de implantação, será devida parcela única de
R52.500,00 (dois mil e quinhentos reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de
integralização dos CRI; (ii) à título de honorários pela prestação dos serviços, serâo devidas parcelas anuais
de RSL3.000,00 (treze mil reais) cada, para o acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário,
devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de integralização dos CRI e as demais a serem pagas

nos anos subsequentes até o resgate total dos CRI; e (iii) RS 1.000,00 (mil reais) pela veriÍicação da destinação
dos recursos de que trata a Cláusula 3.5.6 da Escrítura de Emissão, devida a cada trimestre a contar da
primeira verificação até a utilização total dos recursos oriundos da Escritura de Emissão. As parcelas descritas
nos itens "ii" e "iii" acima seÍão âtualizadas anualmente pela variação acumulada do lGp-M, ou nâ falta deste,
ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo indice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se

necessário, inclusive a remuneração (flat e recorrente).

9.4.1. A rem uneração definida acima e na Cláusula 9.4.1, deste Termo de Securitização, continuará
sendo devida e calculada pro roto die, mesmo após o vencimento dos cRl, caso o Agente Fiduciário
ainda esteja exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação
das condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas,
antes ou depois da Emissão, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, serão devidas ao
Agente Fíduciário, adicionalmente, o valor de RS550,oo (quinhentos e cinquenta reais) por hora-
homem de trabalho dedicado a tais fatos, incluindo, mas não se rimitando, à (i) comentários aos
documentos da emissão durânte a estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar;
(ii) execução de garantias, (iii) participação em reuniões internas ou externas ao escritório do Agente
Fiduciário, formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os titurares de cRr ou demais partes da
Emissão; (iv) análise a eventuais aditamentos aos documentos da operação; e (v) imprementação das
consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após comprovação
da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "reratório de horas" à Emissora. Entende-se por
reestruturação das condições dos cRr os eventos reracionados a arteração (i) da garantia, (ii) prazos
de pagamento e remuneração; (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado; (iv) de
assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. os eventos
relacionados à amortização dos CRI não são considerados reêstruturação dos CRl.

9'4'3' No caso de inadimpremento dos créditos rmobiriários ou da Emissora com reração às suas
obrigações assumidas neste Termo de securitizaçâo, todas as despesas em que o Agente Fiduciário
venha comprovadâmente a incorrer para resguardar os interesses dos rnvestidores deverão ser,
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sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesas incluem

os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas
judiciárias de âções propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da

inadimplência, enquanto representante dos lnvestidores. As eventuais despesas, depósitos e custâs

judiciais decorrentes dâ sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares

dos CRl, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese

de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período

superior â 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente 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 Agente Fiduciário, tais como, exem plificativamente: publicações em geral (por exemplo,

edital de convocação de Assem bleia Geral dos Titu lares dos CRl, ata da Assembleia Geral dos Titulares

dos CRl, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre
outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas com viâgens e estadias,

transportes e alimentação de seus agentes, contratação de especíalistas, tais como auditoria e/ou

fiscalizaçâo, contatos telefônicos e/ou conference col/, assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem

como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos de quitação e

acompanhâmento das Alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme o caso, necessárias ao exercício

da função do Agente Fiduciárlo, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se
que a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre taís despesas, previamente e por

escrito.

9.4.5. O pagamento das despesas acima referidas será realizado mediante pagamento das

respectivas fâturas 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 pela Emissora na qualidade de administradora do
Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9.5. Encarsos das Remuneracões No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações
previstas nas Cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa mo Íatóda de 2yo ldois por cento) sobre
o valor do débito, bem como a juros 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 dre, se necessário.

9.5'1. As remuneração referida nas CIáusulas acima será atualizada pela variação acumulada do
IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na impossibilidade de suâ
utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as dâtas de
pagâmento seguintes, calculadas pro-roto die, se necessário.

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS
(lmposto Sobre serviços de Qualquer Natureza), Pl5 (contribuição ao Programa de lntegração social),
coFlNS (contribuição para o Financiamento da seguridade social), tRRF (lmposto de Renda Retido
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na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente

Fiduciário nas alíquotâs vigentes nas dâtâs de cada pagamento.

9.6. Substituicão do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de

ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de
vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses

eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja eleito o novo agente fiduciário.

9.7. Destituicão do ente Fiduciário O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

(b) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, independentemente da ocorrência

de qualquer fato que imponha ou justifique suâ destituição, requerendo-se, pâra tanto, o voto de
2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI; ou

(c) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, observado o quórum previsto no
item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.5J,4/97 ou

das incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 deste Termo de Securitizâção.

9.8. Deveres. Atribuicões e ResDon sabilidades do Asente Fiduciário Eleito em 5u bstituicão O agente
fiduciário eleito em substituição eo Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 deste Termo de
Securitização e da Cláusula 9.7 acima assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsa bilidades
constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

9,9. Substituicão Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser
objeto de aditamento ao presente Termo de Securitizaçâo

9.10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos CRI em Circulação,
estes poderão nomear substÍtuto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

9.11. Validade dâs manífestacões: os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsa bilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações pâra 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 Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI
reu nidos em Assembleia Geral.

9.72.

sobre

Atu a ão Vin u lada : O Agente Fiduciário não emitiÍá qualquer tipo de opinião ou Íará qualquer juízo
a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares

dos cRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas pelos Titulares dos cRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade
sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estríto cumprimento das orientações dos
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Titulares dos CRI a ele transmitides 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 Instrução CVM ne 583,

conforme alterada e dos artigos aplicáveis da lei np 6.4O4/76, estando este isento, sob qualquer forma ou

pretexto, de qualquer responsa bilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9,13. Presun ão de Veracidade Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente

Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração- Não será ainda, sob

qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão

sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.L4. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e
aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situâção em que se compromete a realizâr a

devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após a sua renúncia.

cúusuLA DEz - LreurDAçÃo Do PATRtMôNto sEpARADo

10'1. Liquidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com relação
às obrigações assumidas nesta Emíssão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstâs na Cláusula 10.4
abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens âcima, deverá realizar imediatâ e transitoriâmente
a adminístração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários e os recursos porventura
mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônío Separado, nas

hipóteses em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assu nção da administração
do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocacão da Assembleia Geral Em âté 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo
Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRl,
na forma estabelecida na Cláusula 11.1e seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei ns 9.514/97 para
fins de deliberação das novas normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo Agente
Fiduciário ou administração por novâ securitizadora.

,.0.3. DeliberacãoPela u idacão do Patrimônío Seoa rado A Assembleia Geral de Titulares de CRI deveráLi

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
econôm ico-financeira.

10.4. Eventos que Ensei am a Assuncã o da Administracão do Patrimônio Seoarado oe lo Aeente Fiduciário
Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta operação, a critério
da Assembleia Geral de Titulares de cRl, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a
assunção da administração do patrimônio separado pero Agente Fiduciário, para IiquidáJo:

(a) pedido de recuperação judiciar, extrajudiciar ou decretâção de farência da Emissora;

ú
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(b) inadimplemento ou morâ, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias

previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio

Separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados dâ

verificação da mora ou do inadimplemento. Sendo certo que a liquidação do patrimônio Separado

dependerá de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das

obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de

verificação da mora, câso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acimâ descritos deverá ser prontamente comunicada,

ao Agente Fiduciário, pêla Emissora, em 1(um) Dia Útil.

CúUSULA ONzE - AssEMBLEIA GERAT

11.1 Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares de CRl.

Lt.z. Convocação: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente
Fiduciário, (ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos cRl que representem, no mínimo, LO% (dez por cento)
dos CRI em Circulação.

11,3. Forma de Convocacâo: Observado o disposto na Cláusula 11.2 deste Termo de Securitização, deverá
ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda
vez que a Emissora, na qualidade de titular dos Créditos lmobiliários, tiver de exercer âtivamente seus
direitos estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operaçâo, parâ que os Titulares dos
CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora.

LL.4.

rea liza

relativ

edital

primei

Prazo ara Realiza ao : A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser
da com no mínimo 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (três) pubricações do editar
o à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da primeira das 3 (três) publicações do
relativo à segunda convocação, caso a Assembleia de Titulares dos CRI não tenha sido realizada na
ra convocação.

11.5. Manifestação da Emissora e do Aqente Fiduciário Somente após definição da orientação pelos
Titulares dos CRI em Assembleiâ Geral de Titulares de cRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer
seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista nos
Documentos da operação. Caso nâo haja quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de
Titulares de CRl, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente Fiduciário
poderâo permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não
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será interpretado como negliBência em relação aos direitos dos Titulâres dos CRl, não podendo ser imputada
à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabilização decorrente de âusência de manifestação.

11.6. Resoonsabilidade da Emissora A Emissorã não prestará quâlquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se

conforme assim instruida. Neste sentido, a Emissora não possuiqualquer responsabilida de sobre o resultado
e efeitos jurídicos decorrentes da orientâção dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente
dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

LL'7. Lesislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Assêmbleia Geral de Titulares de CRl, no que couber, o disposto
na Lei ns 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de
acionistas.

11.8. lnstalâ ao : A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a

presença de Titulares de cRl que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cRl em circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número.

11.9. !!§: Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRl,

sendo admitida a constituição de mandatários, Titulâres dos CRI ou não.

11 .10 uóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerâis de Titulares de CRI deverão levar em
conta a totelidade dos CRI em Circulação presentes

LL.11. Presence da Emi ssora : Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias Gerais de Titulares de CRI

11.L2. 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 convocâr quaisquer terceiros (inclusive, a Devedora),
para participar das Assembleias Gerais de Titulares de CRl, sempre que â presença de qualquer dessas
pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, a Devedora
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 Assembleia Geral de Titulâres de CRI caberá, de acordo com quem a
tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iii) ao Titular dos
CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

11'14' Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou nos
Documentos da operação, todas as deriberações serão tomadas, em primeira convocação, por maioria
simples dos cRl presentes na Assembleia Gerar de Titulares de cRr e, em segunda convocação, por quarquer
número.
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11.15. Quóruns Qualificâdos: Exceto se de outra forma estebelecido neste Termo de Securitização e/ou nos

Documentos da Operâção, as propostas de alterações e de renúnciâs feitas pela Emissora em relação: (i) às

datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento dâ amortização de principal;
(ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRl, os Juros Remuneratórios dos CRl, a amortização de

principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos Eventos de Liquidação do

Pâtrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos lmobíliários,

representados pela CCl, que possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias

de lmóveis que possam comprometer suâ suficiênciâ, exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem

limitação, a substituição das referidas Alienâções Fiduciárias de lmóveis, exceto 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; (ix) realização de qualquer amortização extraordinária ou

resgate antecipado dos CRI; (x) qualquer alteração às previsões referentes à amortização extraordinária ou

resgate ântecipado dos CRI; (xi)qualquer liberação específica com relaçâo a um inadimplemento da

Devedora (sempre consíderando que qualquer liberação de um evento, numa data específica, não significa

liberaçâo de fatos posteriores); e (xii) eventual deliberação acerca do investimento âdotado para os recursos

da Conta do Patrimônio Separado, conforme a Cláusula Erro! Fonte de referência não encontÍada. deste

Termo de Securitização, deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares dos CRI

por Titulares de CRI que representem, maioriâ simples dos CRI em circulação e em qualquer convocação

subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes à

referida Assembleia Geral de Titulares dos CRl, desde que os presentes em qualquer Assembleia Geral de
Titulares dos CRl, em segunda convocação, representem, no mínimo,50% dos CRI em circulação.

11.16. Dispensa oara lnstâ lacão lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de
Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que

compaÍecerem todos os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de
deliberação estabelecidos neste Termo de Securitizaçâo.

11.17. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realizaçâo de Assembleia de Titulares dos CRI

sempre que tal âlteração decorrer exclusivamente: (i)quando tal alteração decorrer exclusivamente da
necessidade de âtendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da
CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro,
dê digitâção ou aritmético; e (iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora e do Agente
Fiduciário, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja
qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRl.

l'1.18. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais de Titulares
de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de lnformações periódicas e Eventuais -
lPE, sendo que sua publicaçâo em jornais de grande circulação não será necessária, exceto se a Assembleia
Geral de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso.

CúUsUtA DozE - DEsPEsAs DA EMIssÃo

L2.t. Em virtude da securitização dos créditos rmobiriários representados pera ccr, bem como diante do

I
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disposto nâ Lei ns 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pelâ CVM, que estâbelecem âs obrigações da

Emissorâ, será devido à Emissora, durante o todo o período de vigência dos CRl, taxa de administração, no

valor de RS 3.000,00 (três mil reais) ao mês, âtualizeda anualmente pela varieção acumulada do lcP-M, ou

na fâlta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas

pro rata die, se necessário, a ser paga à Emissora no 1e (primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrição e

integralização dos CRl, e as demais na data de verificação dos meses subsequentes até o resgâte total dos

cRr ( "Taxa de Administração"

L2.L.L. A remuneração definida nesta 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.

L2.L.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração previstâ nesta Cláusula,

estará sujeita a multâ moratória à taxa efetivâ de 2% ldois por cento) incidente sobre o valor em

atraso, bem como a juros morâtórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre

o valor em atraso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.L serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PtS (Contribuição ao Programa de lntegração Social),

COFINS (Contribuição para Finânciamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto 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 pagamento.

12.L.4' Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham
a incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos edificados nos respectivos lmóveis,
poderá a Emissora fazê-lo, com recursos do Patrimônio separado, desde que previamente aprovâdo
pelos Titulares dos cRl reunidos em Assembleia Geral de Titulares de cRl, ficando a Devedorâ
obrigada a reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 0s (cinco) Dias úteis após
recebimento de notificação encaminhada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, sob pena de,
sobre tais quantias, incidir os encargos moratórios previstos no contrato de cessão e nos
lnstrumentos Particuleres de Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme aplicável. As deliberações
tomadas pelos Titulares dos cRl nos termos desta cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum
definido na CIáusula 11.14 deste Termo de Securitização.

L2.2. Despesas do Patri mônio Separado : São despesas de responsabilidade do patrimônio Separado

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabirização (registro contábir independente),
auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos lmobiliários e do patrimônio
separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos rmobiriários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador, lnstituição
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Custodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo mas sem limitação, depósito judiciel 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 Pâtrimônio Separado, que deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco

de sucumbência, o ABente Fiduciário poderá solicitâr gârantia aos Titulares dos CRl. Tais despesas

incluem tâmbém os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas
judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente

Fiduciário e/ou contrâ a Emissora intentadas, no exercicio de suas funções, ou ainda que lhe causem

prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRl, ou

Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia

Geral dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRl, anúncio de comunicação de
disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de

certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transpoÍte, alimentação, viagens e estãdiâs, contatos

telefônicos efou conJerence col/, necessárias ao exercÍcio da função de Agente Fiduciário e da

Emissora, durante ou após a prestaçâo dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo
Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de
cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do patrimônio Separado;

(e) 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 ãlteradâ, questionada ou
reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os recursos do Patrimônio separedo, sobre os cRl e/ou sobre os créditos
lmobiliários;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluíndo taxas e honorários advocatícíos
arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou
indiretamente, da emissão dos cRr, exceto se tais perdas, dânos, obrígações ou despesas íorem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administradores,
empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
proferida pelo juízo competente;

(g) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Titulares dos CRI; e

(h) demais despesas previstâs em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de
Securitização

L2.3. Despesas Su elos Titulares dos CRI : Considerando-se que a responsabilida d e da Emissora
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se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei nP 9.51,4/97, caso o Patrimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2 deste Termo de Securitização, tais

despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados por cada um deles

mediante âportê de recursos do Patrimônio Separado.

12.3.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários,

representados pela CCI que remunerâ aos CRI objeto destâ Emissão, conforme o presente Termo de

Securitização.

L2.4. Res onsabilidades dos Titulares dos CRI Observado o disposto nas Cláusulas 12.2 e L2.3 acima, são

de responsabilidade dos titulares dos CRI

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas nâ

descrição da Cláusula 12.1deste Termo de Securitização;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titulares dos CRl, observada a Cláusula 72.4.1e 12.4.2 deste Termo de Securitizâção; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas não se

limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1deste Termo de Securitização

12.4.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra entidade que

opere no sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de
securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão
ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Titulares dos cRl e adiantadas ao Agente
Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

12.4.2. Aporte de Recursos. caso qualquer um dos Titulâres dos cRl não cumpra com as obrigações
de eventuais aportes de recursos na conta do Patrimônio Separado, para custear eventuais despesas
necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja recursos suficientes no Pâtrimônio Separado
para fazer frente a tal obrigação, â Emissora estará autorizada a realizar a compensação de eventual
Remuneração a que esse Titular dos cRl inadimplente tenha direito com os valores gastos pela
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas
despesas.

L2'5' Recursos Excedentes após Paqamento das Desoesas: 5e, após o pagamento da totalidade dos CRI e
dos custos do Patrimônio Separado (incluindo-se o reembolso aos Titulares dos CRI de quaisquer valores
aportados pelos mesmos conforme disposto no item 12.4(b) acima, sobejarem créditos lmobiliáflos seja na
forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à Devedora,
conforme sua proporção sobre os créditos lmobiliários à época, sendo que os créditos na forma de recursos
líquidos de tributos (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à
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Emissora os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos

cúusuLA TREZE - TRATAMENTo TRtBUTÁRlo ApLtcÁvEL Aos tNVEsTlDoREs

13.1. Tratamento Tributário Aplicável aos lnvestidores: As regras gerais relativas aos principais tributos
aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo mencionados

são de responsabilidade dos lnvestidores. Cada lnvestidor deve avaliar os impactos tributários relativos ao

seu investimento em CRl, não devendo considerar unicamente as informações contidas abaixo.
Recomendamos que cada lnvestidor consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve estar
sujeito na qualidade de Titular dos CRl, levando em consideração as circunstâncias específicas de seu

investimento.

13.1.1. lnvestidores Residentes Ou Domiciliâ dos no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras estão
sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte ("lRRF"), a ser calculado com base na

aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradorâ dos rendimentos
tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 2O%; (cl de 367 a

720 dias: alíquota de L7,5o/o e ldl acima de 720 dias: alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é

contado da data em que o respectivo Titular de cRl efetuou o investimento, até a data do resgate
(artigo 10 da Lei ne 11.033, de 21 de dezembro de 2oo4 e artigo 65 da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro

de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretorâ de títulos, valoÍes
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas nâo financeiras tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do ímposto de renda devido, gerando
o direito à dedução do IRPJ apurado em cada período de apuração (artigo 76, I da Lei np g.9g1, de 20
de janeiro de 1995 e artigo 70, I da lnstrução Normativâ ne 1.5g5/2015). o rendimento tambem
deverá ser computado na base de cálculo do lRpJ e da csLL. As alíquotas do lRpJ correspondem a
15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o
equivâlente a Rs240.000,00 (duzentos e quarenta mir reais) por ano. Já a aríquota da csl! para
pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9%.

A partir de 1s de julho de 2015, os rendimentos em cRr auferidos por pessoas jurídicas não
financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao ptS e à CoFINS
às alíquotas de 0,65%e 4%, respectivamente (Decreto ne 8.426, de ls de abril de 2015).

com relação aos investimentos em cRr rearizados por instituições financeiras, fundos de

rl,
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investimento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência

complementar abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, corÍetoras e

distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa

de retenção do IRRF.

Não obstânte a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI

por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ,

à alíquota de LSYo e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 2Q%" entre 1e de setembro de 2O1S e

31 de dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à alíquota de l7%o, e à alíquota de

15% a partir de 1e de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da Lei ns 7.689, de 15 de dezembro

de 1988, e das alterações trazidas pela Lei ne 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras

de fundos de investimentos estão isentas de lmposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei ne

9.532/97l.. Ademais, no caso das instituições finânceiras e determinadas entidades definidas em lei,

os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potenciâlmente sujeitos à contribuição
ao PIS e à COFINS às alíquotas de O,65yo e 4y., respectivamente.

Para as pessoas físicas, desde 1' de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3.,
inciso ll, da Lei ne 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil (,,RFB,,), expressa

no ârtigo 55, parágrafo único, da lnstrução Normativa da RFB np 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal
isenção abranBe, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRl.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou

seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no aftigo 16, inciso ll, da Lei ne g.991, de 20

dejaneiro de 1995. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está
dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo
71 da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei ns 9.065, de 20 de junho
de 1995.

13.1.2, lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exteríor

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em CRI

no país de acordo com as normas prevlstas na Resolução cMN n9 4.373, de 29 de setembr o de 2014,
os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para
o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida,
assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inÍenoÍ a 2)yo ou
cuja legislação não permita o âcesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas, ou à sua titulâridade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuÍdos a
não residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscâis, são atuâlmente consideradas
"Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo le dâ lnstrução Normâtiva da
Receita Federal do Brasil ne 1.037, de 04 de junho de 2010.
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Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior em

investimento em CRl, por sua vez, são isentos de tributação, inclusive no caso de investidores

residentes em Jurisdição de Tributação FavoÍecida.

r.3.1.3. lm Dosto sobre ODeracões Financeiras {lOF)

lm osto sobre O ra ões Financeiras de Câmbio

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução

CMN ne 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio de operações simultáneas, incluindo

as operações de câmbio relacionadas âos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à âlíquota zero no retorno, conforme Decreto n9 6.306, de

14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, ate o percentual de 25% (vinte

e cinco por cento), relativamente â operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.

lmoosto sobre Ooeracões Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto ne 6.306, de
14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do loF/Títulos pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,50% ao
die, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

cúusurA euAToRzE - pUBUC|DADE

t4.L Publicidade: Os fatos e âtos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os âtos e fatos
relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações 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 as despesas com as referidas publicações,
serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

14.2. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário
serão d ispon ibiliza das ao mercado, nos prazos legais/ou regulâmentâres, por meio do sistema de envio de
informações periódicas e eventuais da CVM.

cúusuLA qutNzE - REGtsrRo Do rERMo DE sEcuRtIzAçÃo

15'1' Reqistro do Termo de Securitizacão: o presente Termo de securitização será registrado na lnstituição
custodiante em até 1 (um) Dia Útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei na 10.931/04, ocasião
em que a lnstituição custodiante emitirá a declaração constante do Anexo V a este Termo de securltização.

u/
"/v^
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cúusur.Â DEzEssErs- Nofl FrcAçôEs

15.L. Comunicacões: Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão consideradas

válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o Agente
Fiduciário venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

t
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Pora o Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, np 2.894,5e andar, conjunto 52,

São Paulo, SP - CEP 01451-000

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Controladoria e Backoffice

e-mâil mrvalle @habitasec.com.br monitora mêntôÍA habitase c,com.br

Tel.: 55 (11) 3o7449to

Poro o Agente Fiduciórío

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,

Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201., Barra da Tijuca

Rio de Janeiro, RJ - CEP 22640-102

At.: Antonio Amaro

e-mail: gerl.agente@oliveiratrust.com.br

Tel.: (21) 3s14-0000

L6.2. Consideracão das Comunicações: As comunicações serão consideradas entregues quândo recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasíleira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços
mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações feitâs por fac-símile ou correio eletrônico
serâo consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de
indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser
encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança
de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada tanto pelâ Emissora quanto pelo Agente Fiduciário
caso tenham seus endereços alterados.

CLAUSULA DEZESSETE - RISCOS

L7.L. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta Cláusula, são incorporados a este
Termo de Securítizaçâo todos os fatores de risco relacionados: (i) à Devedora; (ii) ao controlador, direto ou
indireto, ou ao grupo de controle da Devedora; (iii) às controladas e coligadas da Devedora; (iv) aos setores
da economia nos quais a Devedora etua; (v) à regulação dos setores em que a Devedorâ âtua; (vi) às questões
socioambientais; que sejâm divulgados pela Devedora, de tempos em tempos, em seu Formulário de
Referência, elaborado e atualizado, nos termos da lnstrução cvM nQ 4g0, de 7 de setembro de 2009. o
Formulário de Referência mâis atuâl da Devedora na data deste Termo de Securitização é o ,,Formulário 

de
Referência - 29 Trimestre de 2017. Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,
relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:

(a) Risco da deteriora cão da oualidade de crédito do Patrimôn io Separad o poderá afetar a
caoa cidade da E issora de honrar suas obrigacõ es decorrentes dos CRI Os CRI são lastreados nos
créditos lmobiliários, os quais forâm vincurados aos cRr por meio deste Termo de securitização, no
qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio separâdo. os Créditos lmobiliáraos
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representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído

em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da

Em issora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos depende
do pagamento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos

valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que âfetem a situação econôm ico-Íinanceira

da Devedora poderão afetar negativâmente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas

obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos

Titulares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado.

Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de

recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRl.

(b) Riscos Relativos ao Paqamento Condicionado e Desconti nuidade: As fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos
pagamentos dos Créditos lmobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem

ocorrer posteriormente às datas previstâs para pagamento dejuros e amortizações dos cRl, podendo
causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos cRl. Após o recebimento dos referidos
recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis pâra a cobrançe judicial

ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, incluindo a excussão das Alienações Fiduciárias, caso o
valor recebido não seja suficiente para saldar os cRl, a Emissora não disporá de quaisquer outras
fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos titulares dos CRl.

(c)

ba

do

pe

pa

CR

Baixa Liqu id no Mercado Secundário O mercado secundário de CRI no Brasíl apresenta
ixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação
s CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam
lo desinvestimento. Os titulares dos cRl que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades
ra negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos
I ate a Data de Vencimento Final.

(d) Risco da existência da Ausência de Fundo de Reserva A ausência de fundo de reserva
representa um risco ao pagamento dos cRl, posto que a insuficiência de pagamentos, a mora e/ou o
inadimplemento por parte da Devedora poderá impactar direta e negativamente nas obrigações da
Emissora perante os Titulares dos CRl.

(e) Risco da existência de Credores Privile ados A Medida Provisória ne 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, aindâ em vigor, em seu artigo 76, disciprina que "as normas que estabereçam a
âfetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem
efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto
às garântias e aos privirégios que rhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, era prevê
que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das
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rendâs do sujeito passivo, seu espólio ou suâ massa íalida, inclusive os que tenham sido objeto de

separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não

obstânte serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da EmissoÍâ e, em alguns casos, por credores trabalhistas e

previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora,

tendo em vista as normas de responsa bilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao

mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorrâ, concorrerão os detentores

destes créditos com os Titulares dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos

Créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos lmobiliários não

venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

(0 Risco da não realizacão da carteira de ativos : A Emissora é uma companhia emissora de

títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e sêcuritização

de créditos imobiliários através da emissão de CRl, cujos patrimônios são administrados
separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Creditos

lmobiliários. Desta formâ, qualquer atraso ou falta dos Creditos lmobiliários pela Devedora e/ou
pelos Fiadores poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações

decorrentes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá
assumir â custódia e administração dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que

integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre
as novâs normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que
poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissorê perante os Titulares dos CRl.

(e) Falência recuDeracao I udicial ou extrai udicial da Emissora : Até que os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou
extrajudiciâ|. Dessa 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 afetar tais Créditos lmobiliários, princípalmente em razão da
falta de jurisprudência significativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(h) Manutencão do Registro de Comoanhia Aberta A sua atuação como Emissora de CRI

depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à cVM e das respectivas
âutorizações societárias. caso a Emissora não atendâ aos requisitos da cvM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as
suês emissões de CRl.

(D Crescimento da EmissoraedeseuCa pital O capital atual dâ Emissora poderá não ser
suficiente para suas futuras exigências operacionais e mânutenção do crescimento esperado, de
forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Não se pode assegurar
que haverá disponibilidade de capitar no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições destâ captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
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U) A lmoortância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da equipe operacional da

Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso

relevante sobre as atividades, situâção financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho dâ

Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes

relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de

Beração de resu ltado.

(k) lnexístência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitiza Ção: Toda a arquitetura do

modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e
obrigações estipuladas através de contrâtos elaborados nos termos da legislação em vigor.

Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradiçâo e jurisprudência no mercado de

capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá

haver perdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos

necessários para fazer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.

(r) Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada";
desta forma e pelas caÍâcterísticas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulâdos
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 cRl, poderá haver perdas por parte dos Titulares dos cRl em razão do
dispêndio de tempo e recursos.

(m) Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da taxa de juros pode reduzÍr
a demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos
que tenhem seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a

elevâção da taxa de juros. Neste caso, a Iiquidez dos cRl pode ser afetada desfavoravelmente.

(n)

major

conso

novos

Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou
ação de tributos, novâ interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se
lidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos cRl a
recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

(o) Alteracões na lesislacão tributáriâ do Brasil poderâo afetar a dversamente os resultâdos
operactonâi s da Emissora O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal,
que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissorâ e seus clientes. Essâs alteÍações
incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionarmente, a cobrança de tributos temporários, cuja
arrecadação é associada a determinados propósitos Bovernamentais específicos. Algumas dessas
medidas poderão resurtar 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
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Bârantiâs de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma â cumprir as

obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI se ocorrerem alterações

significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(p) Risco em Funcão da Dispensa de Resistro da Oferta: A Oferta dos CRl, está automaticamente
dispensada de registro perante a CVM nos termos do artigo 69 da lnstrução CVM ne 476, de forma
que as inÍormações prestadas pela Devedora, pelos Fiadores, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário

não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

(q) Risco de Amortizâcão Extraordinária ou Ressate Anteci pado Os CRI poderão estar sujeitos,

na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária parcial ou

resgâte ântecipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de

reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxâ estabelecida como remuneração dos

CRI.

(4 Risco da necessidade de realizacão de aportes na Conta do Patrimônio Seoarado

Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao PatÍimônio Separado, nos termos da

Lei n9 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 cRl titulados por cada um
deles mediante âporte de recursos do Patrimônio separado, nos termos da cláusula 12.4 deste
Termo de Securitização.

(s) Risco de ausência de Quórum para deliberação em Assembleia Geral: Determinadas
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 escop q da auditoria realizada A auditoria jurídica realizada na
presente emissão de cRl limltou-se, exclusivamente, a identificar eventuais contingências
relacionadas a parte dos lmóveis, à Devedora, à spE, assim como eventuâis riscos envolvidos na
constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis. A não realização de auditoria jurídica completa,
incluindo outros aspectos fora do escopo acima descrito, não confere a segurançâ desejada com
relação à total ausência de contingências envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis objeto
da operação, podendo, eventualmente, ocasionar prejuízo aos Titulares dos CRl.

(u) Risco de lnsuficiência da Garantia Real lmobiliária: Possíveis variações no mercado imobiliário
poderão, eventualmente, impactâr o valor de mercado dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias
de lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço
no mercado imobiliário estão vinculadas predom inantementê, mas não exclusivamente, à relação
entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfir, bem como à respectiva depreciação,
obsolescência e adequação parâ outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos
proprietários. Por fim, na data de assinatura deste Termo de securitização, existem ônus reais
(hipotecas e alienações fiduciárias) com relação à determinadas unidades imobiliárias em favor de
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terceiros, conforme identificadas nos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis.

Dessa forma, tais fatos podem impactar neBativamente a excussão das reÍeridas unidades em
garantiâs, caso elas não sejam liberadas até a constituiçâo em favor da Securitizadora.

(v) Risco de não constituicão da Alienacão Fiduciá ria de lmóveis: Na presente data, as garantias

outorgadas nos termos dos contrâtos de Alienação Fiduciária de lmóveis não se encontram
devidamente constituÍdas e exequíveis, na medida em que os referidos contrâtos não foram
registrados no cartórios competentes. Os prazos para obtenção dos referidos registros encontram-
se especificados nos respectivos instrumentos, desta forma, existe o risco de atrasos dado à

burocracia e exigências cartorárias ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição
das referidas garantias. Assim, tais fatos podem impactar negativâmente a devida constituição e

consequente excussão das reÍeridas garantias caso as condições acima não sejam implementadas.

(w)

alhe

cRr,

Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos
ios ou exógenos, tais como morâtória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos

alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

cLAUSUtA DEZOTTO - DtSpOStçÕES FtNAtS

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 qualquer direito, faculdade ou remédio
que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razão de qualquer inadimplemento das
obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma
renúncia aos mesmos ou concordâncía com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de
quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante
a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

L8.2. o presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a

Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

18'3. o presênte Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementâdos com
o consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário, mediânte
aprovação dos Titulares dos CRl, exceto se disposto de outra foÍma acima, atuando por seus representantes
legais ou procuradores devidamente autorizados.

r8'4' A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo de securitização
constitui título executivo extrajudicial nos termos dos artigos 784, 815 e seguintes do CódÍgo de processo
Civil.

18'5' Se uma ou mais disposições aqui contidâs for considerada inválida, ilegal ou inexequível em qualquer
aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aquicontidas não
serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

ü
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18.6. O Agente Fiduciário responde perânte 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.

cúusutA DEzENovE - cLAsstFtcAçÃo DE Rtsco

19.1 Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de análise de classificação de risco

CúUSULA vINTE - FORo

20.L. Foro: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Pâulo,

como o único competente para dirimir todo litígio ou controversia originárie ou decorrente deste Termo de

Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

2O.2. Execucão Esoecífica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requerer a

execução específica das obrigações aqui assumidas, conforme estabelecem os artigos 536,806,81.5 e 501do
Novo Código de Processo Civll.

o presênte Termo de securitização é firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2

(d uas) testem u nhas.

São Paulo, 03 de julho de 2018.

(Restante desta página foi íntencionalmente deixado em branco)
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pÁotNe ot esgueruRAs Do rERMo DE sEcuRtnzAÇ\o DE cRÉDlros tMoBlLtÁRtos DA 111s sÉRtE DA 1s
EMlssÃo DE cERTtFlcADos DE REcEBívEts tMoatuÁntos on HAB|TASEc sEcuRtrtzADoRA s.A. cELEBRADo

EM 03 DE JULHO DE 2018.

7e"-;7t41
HABITASEC SECURITIZADORA S.A,

Emissoro Rodrigo Faria Estrada
cPF 045.294.047-81Nome

Cargo

Nome

Cargo

ANCOS RtrEIRO OO UIII NETO

RG.44.858.32t2

cPF.308 2@.41&07

Nome

DISTRIBUIDO DE TITU

ente Fidu

son ia R Bina Me zes

curadora

MO os s.A.

me

Cargo

ara Cristi tma

cr 09.83s.866. RJ

Fernando Nune6 Laa
ProcrrÍadÍ

o

P

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG ne:

CPFlMF nS

veia Bo
: t9.E96 .765-2

cPF:tí.7í6.i78*í,

Nome:

RG ne:

CPFlMF nA RG:23.199.917-3
QPF:148.236.208-28
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ANEXO I

AO TERMO DE SECUR|TIZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DA 1r.lc SÉR|E DA 13 EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 03 DE

JUTHO DE 20I.8

Corocte tístico s dos Cré d itos I mobilió rios

cÉDULA DE cRÉDITo IMoBILIÁRIo _ cc| TOCAL E DATA DE EMISSÀO: SÀO PAULO, 03 DE JULHO DE 2018

S ERIE untca NUMERO GFSA - 0003 Trpo DE cct INTEG RAL

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.3O4.427 IOOO1.-58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894,5e andar, con.iunto 52,

CIDADE SP UF 5P

2. tNST|TUIçÃO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS S,A
cNPJ/MF: 36. 113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, ne 3.434, Bloco 7, sala 201.

CEP 22640-tO2 CIDADE RJ UF R-'

3. DEVEDOR

RAZÃO SOCIAT OU NOME: GAFISA S.A,

CNPI/M F OU CPFlMF: 01.545.826/0001.07
ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, ne 8.501 , 19e ândar
CEP 05.425-070 CIDADE SP UF SP

E.MAIL mseobbi@safisa. com. bÍ/eal

ÍULo O lnstrumento Porticulor de Escriturd do 73e Emissão de Debêntures Simples, Não Conversiveis em Ações, do
Espécie QuirogroJório, em 5éríe Única, poro Colocoçõo Privado, do GoÍísa 5.A., celebrado, nesta data, entre a Gafisa S.A

4. Tt

e a Gafisa SPE - 138 Em reendimentos Imobiliários Ltda

DO EMPREENDIMENTO ATVO6. IDENTIFI

EMPREENDIMENTO: Projeto Uníco Bosque Marajoara
MATRICULA 4L3.117
CART Rto 1le Oficial dê Registro de lmóveis de São paulo /sP

5 AtoR Dos CR EDITos IMoB I LIAR Ios Rs90 000.000 00 t I h d )no n a m I oe s e Íea I 5

ú

,itu

7. COND|çõE5 DE EMTSSÃO

Prazo Total 1.458 (mil uatrocentos e cin uenta e oito dias
Valor de Principal RS 90.000.000,00 (noventa milhões de reais
Juros Remuneratórios CDI + 3% a,a
Atrasos multa não compensatória, de 2% ldois por cento) sobre o valor total

devido; e (ii) juros de mora calculados desde a data de inadimplemento
(exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive) à taxa de L% (um

r cento) mês ou fração, sobre o montante assim devido

(i)

Data de Vencimento Final 29 de junho de 2022
Local de Pagamento Sâo Paulo/SP
8. GARANTIAS Não há

1O53683v24 117 t2'l
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ANEXO II

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS |MOB|UÁRIOS DA 111e SÉR|E DA 1e EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS OE RECEBíVEIS IMOBI[IÁRIOS OA HABITASEC SECURITIzADoRA s.A. cETEBRADo EM 03 DE

.turHo DE 2018

Cronogromo de Amortizoção de Principol e Juros Remunerotórios

Data de
Pagamento do CRI

Valor Unitário Valor Global
Taxa de

Amortização
Pagamento de

lu ros

03/07120L8 Rs1.000,00 Rs90.000.000,00

3L/07/2018 Rs1.000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

3L/08/201.8 R51.000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

28/09/201-8 Rsr..000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

37/70120L8 Rs1.000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% 5im

30/77120]^8 R51.000,00 R590.000.000,00 0,0000% Sim

3r/72/2018 Rsl.ooo,oo R$90.000.000,00 o,0000% Sim

3Ll07/2079 Rs1.oo0,o0 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

28/02l20te Rsl.ooo,oo Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

2e/03/2019 Rs1.000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

30/04/2o7e Rs1.000,00 Rs90.000.000,00 0,0000% Sim

31./0s/2oL9 Rs1.000,00 Rs90.000.000,00 o,0000% Sim

28/06/2019 Rsl.ooo,oo R$90.000.000,00 10,0000% Sim

37/07 /2019 Rse00,00 Rs81.000.000,00 0,0000% 5im

30/08/20].9 Rsgoo,oo Rs81.000.000,00 0,0000% Sim

30/09/2019 Rs900,00 Rs81.000.000,00 0,0000% Sim

31./10/20t9 Rs900,00 Rs81.000.000,00 0,0000% Sim

2e/71/201e Rse00,00 Rs81.000.000,00 0,0000% Sim

31,/1,2/2079 R5900,00 R581.000.000,00 20,0000% Sim

31,/0112020 Rs720,00 Rs64.800.000,00 0,0000% Sim

28/02/2020 Rs720,00 R564.800.000,00 0,0000% Sim

3]./03/2020 Rs720,oo Rs64.800.000,00 0,0000% Sim

30/O4/2O2O Rs720,00 Rs64.800.000,00 0,0000% Sim

29/0s12020 Rs720,00 Rs64.800.000,00 0,0000% Sim

30/06/2020 Rs720,00 Rs64.800.000,00 30,0000% Sim
31/07 /2020 Rss04,0o Rs45.360.000,00 0,0000% Sim
3L/0812020 Rss04,0o Rs45.360.000,00 0,0000% Sim
30/0e/2020 Rs504,00 Rs4s.360.000,00 0,0000% Sim
30/10/2020 R5s04,00 Rs4s.360.OOO,OO 0,0000% Sim
30/1.t/2020 Rss04,0o R545.360.000,00 0,0000% Sim
31/12/2020 Rss04,00 Rs4s.360.000,00 45,0000% 5im
2e/07/202r R5277 ,20 Rs24.948.000,00 0,0000% Sim (,
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31./03/2021. R5277 ,2o Rs24.948.000,00 0,0000% Sim

30/04/2021 R5277 ,2o Rs24.948.000,00 0,0000% Sim

3r/0s/2021 R5277 ,20 Rs24.948.000,00 0,0000% Sim

30/06/2O2t R5277 ,20 Rs24.948.000,00 60,0000% Sim

30/07 /2021 Rs110,88 Rs9.979.200,00 0,0000% Sim

37/05/2O2t Rs110,88 Rs9.979.200,00 0,0000% Sim

30/0912021 R5110,88 R59.979.200,00 0,0000% Sim

29/1.0/202t R5110,88 R59.979.200,00 0,0000% Sim

30/ 11./2021. R5110,88 Rs9.979.200,00 0,0000% 5ím

31/L2/2027 R51.10,88 Rs9.979.200,00 80,0000% 5im

3L/0L/2022 Rs22,18 R51.99s.840,00 0,0000% Sim

2s/02/2022 Rs22,18 R51.99s.840,00 0,0000% Sim

3L/03/2022 Rs22,18 R51.995.840,00 0,0000% Sim

29/04/2022 Rs22,18 Rs1.995.840,00 0,0000% 5im

37/0s/2022 R522,18 Rs1.995.840,00 0,0000% 5im

30/06/2022 Rs22,18 R$r..99s.840,00 100,0000% Sim

26102/2021 R5277 ,2O R$24.948.000,00 0,0000% Sim

t
tw
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ANEXO

AOTERMO OE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉD|TOS tMOBtLtÁRtOS DA 111! SÉR|E OA 1ê EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADoRA s.A. cELEBRADo EM 03 DE

JUTHO DE 201.8

Decloroçõo do Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("çVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Fariâ Lima, ne 2.894, 5e andâr, conjunto 52, CEP01451-OOO, inscrita no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ MF ") sob o ne 09.304.42710O0f-58, por seus representantes
legais ao final assinados (doravante denominadâ simplesmente 'E41asqê"), na qualidade de emissora dos

certificados de Recebíveis lmobiliários da 11i.ê série de sua 1ê Emissão ("Ç8]" e "Emissão", respectivamente),
que serão objeto de oferta pública de distribuição e a oLtVEIRA TRUST D|STRIBUtDoRA DE TíTUtos E

VATORES MOBILIÁRIOS S,4., instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, blocoT, sala201, Barra da Tijuca, c1p 22640-102, inscrita no
cNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0001-9L, atua como agente fiduciário ("Apente Fiduciário"l, DECLARA, para
todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios
da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestâdes no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo, 03 de julho de 2018

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1,,"; --a.. ./ ./ -

,/l'/ a-u',2-/áZZ.
d

rt\
igo FariaNome:

Cargo:

s
ra!ficosll8EtRo 

DO lArE I€Io
ric 44.E58,325.2

CPFJ004.4rr0

Nome

Cargo CP 045.294.0 47-81

cl 09.835.866-&RJ

(

,,1/v
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ANEXO IV

AOTERMO DE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉD|TOS tMOBtLtÁRtOS DA 111Ê SÉR|E DA 1a EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIzADORA S.A. cELEBRADo EM 03 DE

JUTHO DE 2018

Decloroçõo do Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALOREs MOBILIÁRloS s.A., instituição financeira, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de.Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201,

Barra da Tijuca, CEP 22640-1,02, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicâ do Ministério da Fazenda

('CNPJ MF") sob o np 36.113.876/0001-91, neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social

(doravante denominada simplesmente "Aeente Fiduciário"), na qualidade de âgente fiduciário dos

certificâdos de Recebíveis lmobiliários da 111e série da 1i emissão ("cRt" e "Emissão", respectivamente), da

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante â

CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro tariâ Lima, ne 2.894,
5eândar, conjunto52, CEP01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOO1,-59 (,,Emissora,,),

DECLARA, pâra todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência
de vÍcios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção
e a suficiência das informações prestadâs pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da
Em issão.

5ão Paulo, 03 de julho de 2018

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

{
Ár
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ANEXO V

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOEtUÁRtOS OA 111e SÉR|E DA 13 EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC sEcURITIzADoRA s.A. cEtEBRADo EM 03 DE

JULHO DE 201.8

Decloroção do lnstituição Custodionte

OLIvEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBltlÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de laneiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201,

Barra da Tijuca, CEP 22640-1,02, inscrita no Cadãstro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministérlo da Fazenda
("CNPJ/MF") sob o ne 36.113 .87610001-91' neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("lnstituicão Custodíante"), na qualidade de instituição custodiante do lnstrumento Particular de Emissão de
Cédula de Crédito lmobiliário lntegral sem Garantia Real lmobiliária sob a Forma Escritural e Outrâs Avenças
("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da qual foi emltida 1(uma) Cédula de Crédito tmobiliário integral,
sem garantiâ real, sob a forma escritural ("ccl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

np 10 931/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissâo de CCI e que, conforme o Termo
de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 111e Série da
1ê emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente) da Habitasec Securitizadora S.4., sociedade por ações com
registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estâdo de São paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, np 2.894,5e andar, conjunto 52, cEp 01451-000, inscrita no cNpJ/MF sob o
ne 09.304.427 /0001-58 ("Emissora"), foi realizada por meio do Termo de securitização de créditos
lmobiliários da Emissão, firmado em 03 de julho de 2018 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na
qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), 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 ne 9.514/7997. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição
Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se,
respectivamente, Íegistrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da Lei

ne 10.93L/2OQ4.

São Paulo, 03 de julho de 201.8

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBITIÁRIOS S.A,

lnstituicão Custodiante

Nome

Cargo:

Nome

Cargo:

d
lt!v

1O53643v24 1 17 121

Págrna 57 de 65



ANEXO VI

AOTERMO DE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DA 111? SÉR|E DA lq EMTSSÃO DE

CERTITICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRI05 DA HABITASEC SECURITIZADoRA S.A. cELEBRADo EM 03 DE

JUTHO DE 2018

Decloroção de lnexistêncio de ConÍlito de lnteresses

Agente Fiduciótio Codostrodo no CvM

O Agente Fiduciário a seguir identificado

RAZãO SOCiAI: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Endereço: Avenida das Américas, ne 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijucâ, CEp 22640-102

Cidade / Estado: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

CNPJ ns: 36.113.876/1OO]-9f

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Cesar Reinaldo Leal pinto

Número do Documento de ldentidade: 20870-1. CRE 1ê região

CPF nç:371.a93.797 -20

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta:Certificados de Recebíveis lmobiliários - CRI

Número da Emissão: La

Número da Série: 111Ê

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 90.000 (noventa mil)

Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstrução cVM ns 583/201.6, a não existência de situação de conflito de interesses que
o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete a
comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superveniente que venha a alterar
referida situação.

São Paulo, 03 de julho de 20L8

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTUtOS E VALORES MOBITIÁRIOS S.A.
Agente Fiduciário

Nome

Cargo
Nome

Cargo: ül*
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ANEXO VII

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DA 111e SÉR|E DA 1! EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIzADoRA s.A. cELEBRADo EM 03 DE

IULHO DE 20I.8

Outtos Emissões do Emissoro nos Quois o Agente Fiduciário Atuo

Declaração acerca da existência de outras emíssões de valores mobiliários, públicos ou privados, feitas pela
Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em
que o ABente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

t,

Emissora: Hàbitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:43 Emissão:1

Volumê ná Data de Emissão: RS 21.937.619,60 Quantidadê de ativos: 65

Data dê Vencimento: 7O/O412O25

Taxa de Juros: 8,5% a.a. na bâse 360,

rio instituído sobre os crédltos imobiliário oriundos do contrato de Locação; (ii) AlienaÉo Fiduciária
do lmóvelobieto dâ matrícula n9 371.058 do 99 ofício de lÍnóveis do Rio de Janeiro; (iii) cessão Fiduciária dê Recebívêis de cartão
dê crédito decorrêntes da exploração comercial do empreendimento hoteleiro administrado pela Dêvêdora, o qual deverá
equivaler â 110% da próxima parcêlâ dê amortização e remunêraÉo de cRl; {v) Fiança prestada pela Amêlpar participações Ltdâ,
sra. Eulália Balbina Lema suarez e sr. secundino Lema suârez, no cont.ato dê cessâo; (vi) Fundo de Reserva êquivalente a 4
parcelas integrais imediatamentê vincendas dos cRl; e (vii) Fundo de PerÍormance êquivalêntê a 4 parcelas integrais
imêdiatamente vincendas dos CRl.

Garantias: (i) Regime Íiduciá

Emissora: Habitasec Sêcuritizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:46 Emissão:1
Volume na Data de Emissâo: RS 5.OOO.OOO,OO Quantidade de ativos: 5

Data dê Vencimênto: t2l1O/2O25

Tâxa de Juros: 13% â.a. na base 360.

parcêlas de amortização e juros dos cRl imêdiatamentê postêriores à Data de apuração; e {v) alienaçâo Fiduciária de euotas
rêpresentativas dê 100% do capital social da El shadai Participaçõês e Empreendimentos lmobiliários Ltda - Epp.

aG tantias Re me Fid âuct tof nst)( itu oíd bso osre êcr itosd m bitiáo os uon dh daos cs cBs ESHn9 10 Ee HOs com con u ntee2, seq
sticon tu I o od Patrtmon o Se afça do ssaCe o Fipa d tauc na od s D( ) I re sto dCte itóllos ro uI dosn erctcomda o doslizaçâ

Em ênd em ntos obmpr os ocessã dti uc Ja la au sêls am Resid ne a oq I N dMora a ideRes nc fMa Abâla Id stRe ed nct I
aJ Idin Bras st ê2 Pa Rosae nse od ecorBor o rto devee farqu ser am idont oqu rce ntue a de 40%1 os êbrp vao ilo odas br stga ço

nra atid s zaRa dega G raa nti II I(? I arest do I as) ( ) p ti cassi snapo pesso 8scc Srs osêI Vi Fo rree( ra Fi oh eryíli fnd iê
â ho Du ert Ferretra ndFu deo sRe e) ( rva a s mar nt) id hâo oc tan ntfaCe lizadora e tvau lênte 20%a doq daslor 12

Emissora: Habitasêa Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:48 Emissão: L

uVol em an Dà ta Emde tssâo R 2 23 06 0 14s 42, Quantidade de ativos: 69
Dâta dê Vencimenro: 2O/Of/2O2t

Taxa de Juros: 12,88% a,a. na base 360

G raht as ê dfi uc fa io stn tit( Regiín u oíd breso) os créditos obitm a fto5 flo ndu os âd nda de nu ida êsd com rce a s od
mE ndi ntomprêe constr Iu d on tm b ad majêto tricu n9la 745 52 od 2 Re stro d mo s edc ntaSa Catanna A nale) çáo
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Fiduciária de 40.000 cotat dê emissâo do Fundo de lnvêstimênto lmobiliário SC 401; e (iii) coobrigaçâo asrumida pêlo Fundo de
lnvestimento lmobiliário SC 4O1 no Contrato de Cêssão.

{,

Emissora: Habitasêc Sêcuritizrdora S.A.

Ativor CRI

SéÍiei 49 Emissâo:1

Volume na Data de Emissão: RS 13.218.554,31 Quantidade dê ativos: 39

Data de Vêncimento: 73170/2026

Taxa de luros: 10,4% a.a. na base 360.

Garantias: (i) Rêgime Íiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos dos compromissos dê compra e Vendô; (ii)
Alienação tiduciária do lmóvel obiêto das matÍiculas ne 54.662, 64.665, 64.668 e 64.658 do 2e Registro de lmóveis de Maringá;
(iii) coobrigação da Ârgus Emp.eendimentos lmobiliários Ltda, nos termos do contrato de cessão, em Íelação ao intêgral
cumprimento das Obrigações Garantidas; (iv) Fiançô prestada por Jeffurson Nogaroli, Jeanê Nogàroli Guioti, Francisco José

Nogaroli Nêto, Dêolinda Brioli Nogaroli e P8 Participaçõês Sociêtárias Ltda, nos termos do ContÉto de cessão; (v) Coobrigação
da Argus Empreendimentos lmobiliários [tda, nos têrmos do Contrato de Ces§o, em rêlaçâo a êventual descasamento dos
créditos imobiliários e os pagamentos dos cRl {?coobrigação Amortização dos cRl?); {vi) Eluxo de recebíveis excedente,
correspondente a 20% dos créditos imobiliários (?Excêdênte? ou ?overcollateràl?).

Emissora: Habitasêc Sêcuritizadora S.A-

Ativo: CRI

Série:53 Emissão:1

Volume na Dàta de Emissão: RS 72-600_000,00 Quantidade dê ativos: 242

Data de Vencimênto: 75/05/2029

Tàxa de Juros: 9,85% a,a. na basê 360.

rio instituído sobrê os créditos imobiliários oriuhdos do Compromisso de Compra ê Venda Center
shopping, do compromisso de comprâ ê Venda Paralêla shopping ê do compromisso de compra ê venda West shopping; (ii)
Âliênação Fiduciária da fraÉo idêal corrêspondentê â 7,soyo do imóvelobjeto das matriculas n9 288.377 â 286.534do99 Registro
de lmóveis do Rio de raneiro (?Alienação FiduciáÍia cênter shopping?); (iiil Alienàção fiduciária da Íração idêal correspondente
a 17,50% do imóvel objeto da màtrícula 16.326 do 6e Registro de lmóveis de curitibô (?Alienação Fiduciária crystal plazâ?)i (iv)
Alienação Fiduciária da fraçâo idea I correspondente a 11% do imóvel obiêto da matrícula 14.204 do 2s Rêgistro dê lmóveis de
salvador (?Aliênação Fiduciária Paralela shoppinc?); (v) Alienaçâo Fiduciária da Ír:ção ideàl correspohdênte a 7,so% do imóvel
objeto drs matÍículas l/ta.7i18, 187.159 e 172.796 a Lt3-o64 do 4e Registro de tmóveis do Rio de laneiro (?AlienaÉo Fiduciária
wêst shopping?l; (vi) cessão Fiduciáriâ de Dirêitos creditórios oriundos da exploraçâo comêrcial dos tmóvêis (?Cessão Fiduciária
oireito§ crêditórios?); (vii) cessâo Fiduciária do valor da cessão até a vêrificâÉo das cohdiçõês precedentês B; (viii) cash
collateral 01 êquivalente a 75,o4PÁ dos créditos decorrentes do compromisso dê Vênda e compra; (ix) câsh collateral 02
êquivalênte a 85% dos créditos provenientes da explorâção comercial dos imóveis.

Garantiâs: li) Regimê fiduciá

Emissora: Habitâsêc Sêcuritizadora S.A

Ativo: CRI

Série:54 Emissão:1
Volumê na Data de Emissão: RS 180.OOO.OOO,OO Quantidade dê âtivos: 600
Data de Vencimento: 15lO5lZO29

Taxa de Juros: 9,85% a.a. na base 360

Registro de lmóveis do Rio de Janeiro (?Alienação Fiduciária cênter shopping?); (iii) alienaçâo Eiduciária da fração ideal
correspondênte a s2,5e/o do aÍhóvel objeto da matrícula 16.326 do 69 Registro de lmóveis dê curitiba (?Aliêhação Fiduciária
crystal Plaza?); (iv) aliênaÉo tiduciária da fÍaçâo idêal coÍrespondentê a 33% do imóvel objero da matrículâ t4-zo4 do 2e
Rêgistro de lmóveis de sâlvador ("Alienação Fiduciária Paralela shopping,,); lv) Alienação Fiduciária da Íração ideal
cortespondente a 22,50% do imóvel objeto das matrículâs 148.748, 187,159 e 172.796 d L73-064 do49 Rêgistro de lmóveis do
Rio de Janeiro ("aliênaÉo Fiduciária west shopping"); (vi) cessão Fiduciária de Direitor creditórios oriundos da exploração

ídoaG ntiasra em dfi uc IA to nsthuRegi osobre créd imtos ob a os o ndosiu cdo mo m ss do Come ra êpro ne ad terCenp
sh d Coo m mro sso edpp nE, Com erap en Pda a a sap oh do Com tssongppi Comde eprom e and estwpra osh pp ng;

nale o dFi uc dlaça ÍÍaa o dê a otre5cçá de tên 2a 2pon 50% do ovem ob ê dato ms atrícu s n 862 73 a7 2a6. 35 do4 9
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comercial dos lmóveis ("Cessão tiduciária Oireitos cÍeditórios"); (vii) cessão Fiduciária do Valor da cessão âté a verificação das

Condições Precedentes B; (viii) Cash Collatêral 01 equivalente a 62,02% dos créditos dêcorrentes do Compromisso de Venda ê

Compra; (iÍ) Câsh Collatêral 02 equivâlênte a 85% dos créditos provenientes da êxploÍaÉo comercial dos imóveis.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativoi CRI

sériê:55 Emissâoi 1

Volume na Oatô de Emissão: RS 8.474.924,93 Quantidadê de ôtivos: 28

Data de Vêncimento: 2O/OI2O22

Taxa de Juros: 12% a.a. na basê 360

Garantiasf (i) Regime Íiduciário inrtituído sobre os créditos imobiliários oÍiundos da CCB n-" DOMUS L7O7l201.5t (ii) AlienaÉo
Fiduciária de 75% das cotas de emissão da Valência I - Pirapozinho Urbânizadora sPE [tda; ê (iii) cessão Fiduciária de75% dos
Direitos Creditórios otiundos dà venda dos lotes do Empreendimento listados hos Anêxos I e ll do Contrato dê Cêssâo Fiduciária.

(\-

Emissora: Habitâsêc Sêcuritizadora S.A.

Átivo: CRI

Série:58 Emissâo:1

Volume na Dâta dê Emissão: RS 14.501.740,13 Quantidade de ativos: 48

Data dê Vencimento: l4/O812O25

Taxa dê Juros: 11,5% a.a. na basê 3«)
Garantiasf (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorÍentes da CCB nc 24Oal2OL5,, (ii) Aliênação
Fiduciária dos lmóvêis de Rondonópolis listàdos no Têrmo de Securitização, conÍorme aditado; (iii) AlienaÉo Fiduciária de

Quotas da BROU SPE Vermont Ltda; (iv) Cessão tiduciária de DiÍêitos Creditórios decorrêntes da alienação de lotes integrantes
dos loteamentos Jôrdim do Parque ê Jerdim do Parquê ll, bem como dos lotes remanescêntes dos loteamêntos, sendo certo que
deverá sêÍ mantido tundo de Liquidez equivalênte a RS 1l8O.OOO,OO; ê (v) Fiançà prêstada pêla BRDU SPE Genebra Ltdâ, RaÍina

Empreendimentos e Participações S.4., Brasil Desenvolvimênto U.bano S.4., RaÍaêl de Rezende Fernandêz, Carolina Lopez
Pôntes Roitter, Marco Aurélio Grillo dê &ito, Dênise Bernardes Grillo e losé AlÍÍêdo da Justa, no ámbito do Contrato de Cêssão.

Emissora: Hâbitàsêc Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

série:59 Emissão:1

Volume na Date dê Emissão: RS 3.625.435,03 Quôntidade de ativos: 12

Data de Vencimento: 74/08/2025

Taxa de Juros: 11,5% a.â. na base 360.

Regimê Fiduciário instituido sobre os créditos imobiliários decorrentês da ccB ne 24oBl2o1-st (ii) Alienação
Fiduciária dos lmóveis de Rondonópolis listados no Termo de securitização, conÍorme aditado; (iii) Alienaçâo Fiduciária dê
Quotas da BRDU SPE Vermont l-tda; (iv) Cessão Fiduciária dê Direitos CÍêditórios decorrentes da alienação dê lotes intêgrantes
dos lotêamentos Jardim do Parque ê Jardim do Parquê ll, bêm como dos lotes remanêscentes dos Loteamentos, sendo certo quê
devêrá ser mantldo Fundo de Liquidêz êquivalênte a RS TI8O.OOO,OO; e (v) tiânçâ p.estada pela BRDU SpÉ Genebra Ltda, Raíina
Empreêndimentos e Participações S.4., Brasil Desenvolvimênto LJÍbaho s.A., RaÍaêl de Rezênde Fêrnandêz, carolinâ l-opez
Pontês Roitter, Marco aurélio Grillo de Brito, Denisê Berna.des Grillo e José AlÍrêdo da Justa, no ámbito do contrcto de cessão.

Garantias: (l)

Emissora: Habitâsec Securitizadora S.A-

Ativo: CRI

Sériê:63 Emissão:1
Volume na Data de Emissão: RS lOO.OOO.OOO,OO Quahtidadê dê ativos: 100000
Data de Vencimento: 72/77/2025

Taxa de Juros: CDI + 2%a.a. na base 252.

Garôntiasi (i) Rêgimê Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliá
prêstada pela PartaSê Empreendimentos ê Participaçôes s.4., nos têrmos do contrato de cessâo; {iii) Alienação tiduciária dos
lmóvêl Partage objêto das matrículas 138.552, 138.656 a 138.658, 185.114 a 185,116; (iv) AlienaÉo Eiduciária dos tmóvel

rios decorrentês Contrâtos de t-ôcação tastro; (ii) Fiãnça
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Pratàpar obieto da matrícula ne 762,178; (v) AliênaÉo FiduciáÍia lmóvel vinpar obieto da matrícula n9 L76.47t, 776.472,
176.474; (vi) Cessão Fiduciária de dirêitos creditórios que sobejarem eventual excussão dâ Alienação Fiduciária lmóvel partôge

("Cessão Fiduciária Direitos creditórios Partage"); (vii) cêssão Fiduciária dê direitos creditórios oÍiundos dos contratos de
Locação Garantia; Adicionalmente, na ocorrência das hipóteses previstas na cláusula 8,7 do Têrmo dê Securitização, a Cedentê
deverá constituir târantia adicional corÍêspondente à (i) Carta de Fiança Bancária, contratada em ôlternativa à constituiçâo do
Cash Colateral, acima do Valor Mínimo de cobertura lmóveis, nos têrmos dos contratos de Alienação Fiduciária; e/ou (ii) Cásh

Colatêral, em altêrnativa à contrataçâo da Carta de Fiânça Bancária, acima do ValoÍ Mínimo dê cobertura lmóvêis, nos termos
dos Contratos dê Alienàção Fiduciáriâ.

dr
(v

Emissora: Habitasec SecuÍitizadora SÁ-

Ativo: CRI

séÍie:66 Emissào:1

Volume na Data de Emissão: RS 8 013.192,75 Quantidade dê ativos: 25

Datâ de Vencimento: 75107/2024

Taxa dê Juros: 12% a.a. na base 360.

Garahtias: (i) Rêgimê Fiduciário sobrê os créditos lmobiliáÍios repÍesentados pêla ccl e suas Garantias, com a consequ€nte
constituiçâo do Patrimônio separado, (ii) Alienação Fiduciá,ia dê Ações ? sPE cotÍespondente a 6oy" (sêssenta por cento) das
Açõês de emissão dâ SPE São José dos Campos S-A., (iii) Alienâção Fiduciária de Ações sobÍe a totalidadê dàs âçôes de Emissão
da Fs Participaçõês s'A', (iv) Cessão Fiduciáriâ de Direitos crêditórios corÍêrpohdentes a 60% (sêssênta por cento) dos recebíveis
decorrentes das vendas dos lotes da fase lll do Emprêendimento lmobiliário, (v) cêssâo tiduciária de conta cêntralizadora que
receberá os recursos corÍêspondentes a 60% (sêssenta por cêhto) dos recêbíveis dêcoarentês das vendas dos lotes da fase lll do
Empreendimento lmobiliário- Na Data de Emissão, as Garântiâs estão constituídas, mas não registradas, sêndo que os
respectivos protocôlos e registros são condiçõês suspensivas paÍa o pagamento do valor da cesrão ho âmbito do Contrato dê
Cessão, consoante itêm 2,3 do referido contrato.

Emissorâ: Habitasec SêcuÍitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:69 Emissão:1

Volume na Datá de Emissão: RS 54.OOO.OOO,OO Quantidade de ativos: 54000
Data de VêÍrcimento: 7lh7/2O2O

Taxa dê Juros: CDI + 2,3% a-â. na bâsê 252.

do sobrê os créditos imobiliários representados por CCt; (ii) Alienaçõês Íiduciárias de
lmóveis em garantia constituídas sobrê os lmóveis, nos termos de cada um dos lnstrumentos particulâres de Alienação Fiduciária
dê lmóveis; (iii) Fiança prestada pela Helbor Empreendimentos s.A., nos termos do contrato de cessão dê Créditos lmobiliários.

Garantias: (i) Rêgime fiduciário iníituí

Emissora: Habitasêc Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Sériê:79 Emissão:1
Volume na Data de Emissão: RS 47.OOO.OOO,Oo Quantidade de ativos: 47000
Datâ de Vencimênto: 7O/O312O27

Taxa de Juros: CDI + 2,5% a.a. na base 252.

rios oriundos da CCB ne Fp OOtAltT emitida pela GaÍisa S.A. , ê
representado por ccl; (ii) AliênaÉo Fiduciária de lmóveis sobrê os imóveis relacionados em cada um dos lnsrrumentos
Particularês de aliênaçâo Fiduciária de lmóveis; e (iii) cesrão Fiduciáriâ de contes corrêntes onde serão creditados todos os
recursos dêcoraentes das futuràs cômetaialização das unidades autônomas dos imóveis, bêm como quaisquer outras rêceitas
que sêjam destinâdâs ao pagamênto da CCB.

Garantias: (i) Rêgime Fiduciário sobre os Créditos tmobiliá

Emissora: HabitasêcSecuritizadora S.A.

Ativo: CRI

Sériê:85 Émisrão:1
Volumê na Data de Emissão: RS 50.OOO.OOO,OO Quantidâde de ativos: 50000
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Data de Vencimênto: 20/O8/2o21

Emissora: Habitasec Securitizadoaa S.A.

Ativo: CRI

Série:90 Emissâo:1

Volume na Dãta de Emissãor RS 10.000.000,00 Quâhtidade de ativos:1
Data de Vencimento: 27 /O7 I 2O2f

Taxa de Juros: CDI+ 3,5% â.a. na base 252.

Garantias: (i) Rêgime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ne tP FllV 01/17; {ii) Alienação Fiduciária dê
lmóveis, nos termos do Ahêxo ll de cada um dos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóvêis, celebrado êntrê
cada uma das Fiduciantes e a Emissota; e (iii) Garantia Fidêiussória p,estada pêlos Fiâdores os Srs. José RobeÉo Teixeira pinto e

Mauro Teixeira Pinto no âmbito do Contrato de Cessão.

Taxà de Juros: CDI + 2,75yoa.a. Ía base 252

Gârantias: (i) Regimê Fiduciátio sobre os créditos lmobiliários oriundos da CCB ne l2o82o-1; (ii) Alienação Fiduciária de tmóveis,
nos termot do Anexo ll de cada um dos lnstrumentos Pàrticularês de Alienaçâo Fiduciária de lmóveis, cêlêbrado entre cada umâ
das Fiduciântês e a Emissora,

Emissora: Habitasêc Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

sé.ie:92 Emissâo: L

Volume nô Oata dê Emissão: RS 4.000.000,00 Quantidade de ativos: 4000

Data de Vencimento: 25/O8/2027

Taxa de Juros: CDI+ 4% â.a. na base 252.

Regime Fiduciário lnstituido sob os créditos decorrêntes da ccB ne FP Fllv 02/2017, representados por ccl; (ii)
Alienação Fiduciáriâ constituidas sobre os imóveis objeto das matriculâs 168.177, 168.197, 168.176, 168.189, 168.190, 168.202
do 16e Registro de lmóveis de sP; das Matrículâs 147.107e 147,116 do 2e Registro de tmóveis dê Guarulhor; e Matrícular 101.180
do 89 rêgistro de lmóveis de sP ê 96./u)o do 59 Registro de lmóveir de sP; (iii) Fiança consubstanchda pelas pêssoas Íísicas Srs,
Fabio Freitas Romanq Guilhêrme Augusto Soares Benevider e Gilberto Bernardo Benevides.

Garantiâs: (i)

Emissora: Habitasec Securitizadora S,A.

Ativo: CRI

Série: 97 Emissâo:1
Volume na Data dê Emissão: RS 28.OOO.OOO,OO Quantidade de ativos: 28000
Data dê Vencimento: 26/70/2021

Taxa de Juros: CDI + 3,5% a,a. na base 252.

lmobiliários oriundos da CCB ne Fp f V 03/17; (ii) Aliênação fiduciária de
lmóveis, nos termo5 do anexo ll do lnstrumênto ParticulaÍ dê Âlienação Fiduciáriâ de lmóvêis, cêlêbrado entre a Fiduciante ê a
Emissora; e (iii) Garantia FidêjussóÍia prestada pelos tiadores os srs. Eduardo Antonio sahadi Ditolvo, Hêloisa Helena sitr.ngulo
Ditolvo, Júlio césar da silveira Lemos, Glaura Guimarães lemos e cláudio José sitrángulo no ámbito do contrato dê cessão.

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos

Emissora: llabitasec SecuritizadoÍa S.A.

Ativo: CRI

Série:99 Emissâo:1
Volume na Data de Emissão: RS 8.5OO.OOO,OO Quantidade dê ativos: 8500
Data de Vêncimento: 21/L2/2021,

Taxa de.luros: CDI+ 3% a.a. na basê 252.

Rêgim éd

clá

G ntra a e5 uclFid ftâ o) sobre Cros sto oblm tâ OJtos U dosn d Bcc Fn9 FP tv 18 naAliêo7l o t ud cta É( ) ça de
movêt5 termno5 doo5 xoAne I do nstru entom Pâ rti lacu dJ AIê an o dFi uc a a ed mça ove s i i G aa tn ta Fi ss o( ) rladeju

bstacotrsu nct âd ss soa Íls àic definpepor ida n5 a suu às, Lr. Tdo oeam Sêcde atiur za e Fuça dendo Reserva( )

(s

Emissora: Habitasec SecuritizadoÉ S.A.
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Ativo: CRI

Sériê:100 Emissão:1

Volumê na Dâta de Emissão: RS 4.30O.000,00 Quantidâde de ativos: 1

Data de Vencimento: 25/7f/2O2O

Taxa dê luros: cDl + 3,5% a,a. na basê 252

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários, repÍesêntôdos pela CCI; (ii) Alienaçâo Fiduciária dê
lmóveis de propriêdadê da Viareggio sPE Empreêndimentos imobiliáÍios Ltda., conÍoÍme idêntificados no Anêxo I de cida um
dos lnstrumêntos Pârticulares de Alienação Fiduciária de lmóvêis; (iii) Fiânça consubstanciada por pessoes Íísicas ho âmbito do
Contrato de Cessão; e (iv) Fundo de Reserva constituído através da rêtenção dê partê do Preço de Aquisição Líquido, na Íorma
da cláusula 2.9.3 do Termo de Securitizaçâo.

Emissora: l-labitasec SecuritizadoÉ S.A.

Ativo: CRI

Sériê:107 Émissãoi 1

Volumê na Data de Emissãor RS 25.000.000,00 Quantidade de ãtivos: 25000

Oâta de Vencimênto: 25/O212O22

Taxa dê JuÍos: CDI + 6% a.a, na bârê 2S2.

Garantiasr (i) alienações Fiducaárias dê lmóveis de propriedade da TRIUNFO BAHIA EMPREENDTMENTOS tMoBtIúR|oS SpE

LTOA. e a LISBOA EMPREENDIMENTOS SPE l-TDÂ., em conjunto, rêgistrados sob as mat.ículas identificâdas no Anexo ll dê câda
um dos lnstrumentos Particulares de AlienaÉo Fiduciáriâ de lmóveis; (ii) Garantia Fidejussórià consubstanciada por pessoas

Íísicas; ê (iii) Fundo de Reserva cujo vâlor totaldeverá cobriÍ o montante equivalênte às seguintês despesas, a sêr Íecalculado
mênsalmente (a)valor equivalêntê a 3 (trêsl mesês de.luros Remuneratórios, com base na últim. Taxa Dl lconfo.me definido
no Têrmo dê SêcuritizaÉo) dlvulgada pêlâ 83; e (b) valor êquivâlente a 6 (sêis) meres de despesas relacionadas a condomínio e
IPTU dos lmóveis obieto das Alienaçõês Fiduciária§.

Emissora: Habitasêc Sêcuritizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:108 Emissâo:1

Volume na Data de Emissãor R$ 5.600.000,00 Quantidade de âtivor: 5600

Data de Vêncimento: 25/O2/2O22

Tâxa de luros: CDI + 3,75yo a-a- na base 252
Garantias: (i) Alienaçôes Fiduciárias de tmóveis de propriedade da CHÁC

EMPREENDIMENToS lMoBlLÉRlos LTDA,, íetistrados sob as matrículas identifi.âdas no Anêxo I do lnstÍumento pafticular de
Alienação Fiduciárla de lmóvêis; (ii) Garahtia tideiussóÍia consubstanciada por pessoas fisicas; e (iii) tundo de Reserva cuio valor
total deverá cobrir o montantê equivalênte as seguintês despesâs, a ser recalculado mensalmente (a) 3 {três) meses de Juros
Remunêratórios, com basê na última Taxa Dl (conforme detinido abaixo) divulgada pela 83; ê (b) 6 (seis) meses de despesas
relacionadas a condominio e IPTU dos lmóveis.

ARA SÁNTA MôNrcA SPE PARTICIPAçôES E

t
,ill
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ANEXO VIII

AOTERMO DE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉD|TOS tMOBtLlÁRtOS DA 111ê sÉRlE DA 1ê EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADoRA s.A. cELEBRADo EM 03 DE

JUTHO DE 2018

Decloroçõo do CooÍdenodor Líder

cM cAPlTAt MARKETS DISTRIBUIDORA oE TíTULOS E VALORES MOBltlÁRtOS LTDA., instituição financeira
com sede na Rua Gomes de Carvalho, ne 1195, 4e andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-000, na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNpJ/MF")

sob o ne 02.671.7 43/0001'-L9, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, (doravante
denominado "çpqdeEdpl"), na qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados

de Recebíveis lmobiliários da 111i série da 1a emissão ("Emissão"), em que a HABTTASEC SECUR|T|ZADORA

S.A., sociedade por ações com reBistro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, CEP 01451-
000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.42710001-58 (doravante denominada simplesmente "Emissora")
atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissão, que serão objeto de
oferta pública de distribuição e a OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDoRA oE TíTULoS E VALOREs MOBtuÁRtOSS.A.,

instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 207, Barra da Tijuca, CEp 22640-j.O2, inscrita no CNpJ/MF sob o ne

36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário ('Ageo!çlioc9!3!!_s"), declara, parâ todos os fins e efeitos,
que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a |egalidade e a ausência de vÍcios da
operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, e consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da
Em issã o.

São Paulo, 03 de julho de 20L8

CM CAPITAT MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome:

Ca rgo:
Nome

Cargo:
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