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INSTRUMENTO PARTICUTAR DE CONTRATO DE CËSSÃO DE CRÉDIToS IMoBILIÁRtos E

oUTRAS AVENçAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, na qualidade de cedente:

FAMíLlA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, instituição financeira, com sede na

cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoâ, ¡.Q 61,163, Centro,

CEP 11013-903, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.e53.I46.22t/0001.-39, neste ato representada na forma

de seu Estatuto Social (adiante designado simplesmente como "Cedente");

de outro lado, como cessionária

il. HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por açöes com registro de companhia

securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ('CVM"), com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e2.894,
5e andar, conjunto 52, CEP 01451,-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 09.304.427/OO0I-

58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante designada

simplesmente como "Cessionária");

e, ainda, como devedora da CCB (conforme definido abaixo) por ela emitida e interveniente

anuente:

ilt. CNA SP¡TALETTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., sociedade empresária

limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Copacabana,

ne II2,4e andar, sala 40L, Dezoito do Forte, CEP O64i2-00L, inscrita no CNpJ/MF sob o

n,e 61.598.983/0001-02, neste ato representada na forma de seu Contrato Social

(adiante designada simplesmente como "Devedora" e, em conjunto com o Cedente e a
Cessionária, simplesmente "Partes" e, individuaI e indistintamente, "Parte");

e, ainda, como fiadores das obrigações oriundas deste Contrato de Cessão e intervenientes

anuentes ("Fiadores"):

IV NORBERTO SPITALETI, brasileiro, casado sob o regime cia comunhão de bens, industrial,
portador da cédula de identidade RG ns 3.271..937 SSP/SP, inscrito no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o ns 038.52 218-68, residente

e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenid

75, ResidencialTamboré J., CËP 06458-170 ("Norberto");
irão Preto, ne

V. KAREN SPITALETI, brasileíra, casada sob regime cla separação emp ria,
portadora da cédula de identidade RG ns 25.947.1,42-2, i

166.0L4.038-22, residente e domiciliada na cidade de Barueri

lameda Nicarágua, ne 192, Residencial 2, Alphaville, CEP
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VI ADÃO FERREIRA FILHO, brasileiro, arquiteto, casado sob p regime da comunhão

universal de bens, portador da céclula de identidade RG ns 8.035.465 SSP-SP, inscrito no

CPF/MF sob o ne 009.104.028-09, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado

de São Paulo, na Alameda Setubal, ne 109, Residencial Conde ll, Alphaville, CEP 06473-

084 ("Adão" e, em conjunto corn Norberto e Karen, os "Fiadores");

e, ainda, como interveniente anuente para prestar seus respectivos de acordo com os termos,

condições e implementação da Operação (conforme definido abaixo), bem como assumir

determinadas obrigações e responsabilidades identificadas neste Contrato de Cessão:

vil. STUDIO SPE EMPREENDIMENTOS |MOB|L|ÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede

na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka,

loja 15 parte, piso superior, Centro de Apoio, Alphaville, CEP 06541-038, inscrita nn

CNPJ/MF sob o ne L7.2L4.009/0001-06, neste ato representada na forma de ser¡

Contrato Social ("SPE" ou "Fiduciante");

e, ainda, como interveniente anuente para prestar seu de acordo com os termos, condições e

implementação da operação:

vilt. IRENE NEGOV SPITALETI, brasileira, casada sob o regime da comunhão de bens, do lar,

portadora da cédula de identidade RG ne 5.367.0L1-, inscrita no CPF/MF sob o ne

166.014.508-20, residente e domiciliada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na

Avenida Ribeirão Preto, ns 75, ResidencialTamboré L, CEP 06454-070 ("lrene");

SAMARA ABRAHÃO FERREIRA, brasileira, casada sob o regime da comunhäo universal

de bens, portadora da cédula de identidade RG ne 16.282.500-6, inscrita no CPF/MF sob

o ne 133.29g.348-67, residente e domiciliada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo,

na Alameda Setubal, ne 109, Residencial Conde ll, Alphaville, CEP 06473-084 ("Samara"

e, em conjunto com lrene, denominadas simplesmente como "ÇêIi!g,". As Cônjuges

em conjunto com os Fíadores e a SPE, serão doravante denominados simplesmente

como "lntervenientes Anuentes").

coNstDERANDO QUE:

a) em 27 de julho de 20L8, a Devedora emitiu, em favor do Cedente, a Cédula de Crédito

Bancório n.p tP FllV 03/20L8 referente a Crédito lmobiliório
identificada na respectiva CCI (conforme definida abaixo) descrita

B" ), conforme

tx.

Contrato de Cessão, no valor total <le principal de RSi.6.000.000,00 (

de reais), nos termos da Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, confo

ne L0.931-/04" ), sendo certo que a finalidade da CCB é o fi ciam

destinado exclusivamente ao desenvc¡lvimento dos emp tme

residenciais, quais sejam os empreendirïentos imobiliá de

n,

alterad

0J,r

Anexo I deste

ssers hões

("Lei
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Iom n

érìée" e "Acqua Park" , situados no Município de Ba
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Paulo ("Empreendimentos "). os Empreendinrentos Alvo estão devidamente
identificados no Anexo I da CCB;

b) a Devedora se obrigou a pagar em favor do Cedente o valor do financiamento

imobiliário para fins exclusivamente residenciais a ela concedido pelo Cedente,

conforme previsto na CCB, acrescido de Juros Remuneratórios, nos termos da CCB, bem

como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e

legais previstos e relacionados à CCB ("Créditos lmobiliários");

c) o Cedente emitiu, nesta data, 1 (uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem

garantia real, sob a forma escritural ("CCl"), para representar os Créditos lmobiliários,

nos termos do lnstrumento Particular de Emissão de Cédulo de Crédito lmobiliório
lntegral, Sem Gorontio Reøl e Sob o Formo Escriturol("Escritura de Emissão de CCl" );

d) o Cedente é o único credor da CCB e titular de 10O% (cem por cento) dos Créditos

lmobiliários e pretende ceder todos os direitos oriundos da CCB, incluindo os referidos
Créditos lmobiliários, representados pela CCl, à Cessionária, ao passo que esta tern

interesse em adquiri-los;

e) a Fiduciante é uma sociedade de propósito específico controlada pela Devedora, e

utilizada pela Devedora para o desenvolvimento de projetos imobiliários do grupo da

Devedora;

em garantia do cumprimento fiel e integral de todas as Obrigações Garantidas
(conforme definido na Cláusula 5.L deste Contrato de Cessão), após a obtenção do

registro do lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme abaixo

definido, no cartório de registro de imóveis competente, será outorgada a alienação

fiduciária dos lmóveis (conforme definido abaixo), de propriedade da Fiduciante, nos

termos do lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis (conforme definido
na Cláusula 5.1 deste Contrato de Cessão);

g) os lmóveis foram dados em garantia hipotecária em favor do Banco Santander S.A. em

garantia do cumprimento das obrigações da Fiduciante decorrentes dos documentos
relacionados ao financiamento imobiliário contratado pela Fiduciante p

do empreendimento no qual estão localizados os lmóveis ("Hipotecas");

a construção

h) todos os lmóveis forarn desenvolvidos nos termos da Lei ne 4.591, cle deze

de 1964, conforme alterada, com o objetivo de serem inco dos

forma que em caso de venda de qualquer lmóvel a um terceiro,
berar a garantia mediante o compromisso da Devedora de

a

f)

?il
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o

orda
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e

pagamento parcial da CCB que seja garantida pelo I lob
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valor equivalente ao preço de venda do respectivo lmóvel concomitantemente com a

liberação da garantia, independentemente das condições de pagamento avençadas

entre a Fiduciante e os adquirentes;

¡l a Cessionária é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, constituída nos

termos do artigo 3s da Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada
("Lei ns 9.51,4/97"), devidamente registrada perante a CVM nos termos da lnstrução

CVM ne 4L4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("lnstrucão CVM 414"),

tendo como objeto, dentre outras atividades, a aquisição de recebíveis imobiliários e
consequente securitizaçäo por meio da emissão de certificados de recebíveis

imobiliários;

¡) a Cessionária pretende vincular os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, aos

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 114e Série da sua La Emissão ("CRl"),

conforme Termo de Securitização de Créditos lmobiliórios, celebrado, nesta data, entre a

Cessionária e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente

Fiduciário" ou "lnstituicão Custodiante", conforme o caso), na qualidade de agente

fiduciário ("Termo de SecuritizaÇão");

os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços restritos, em

conformidade com a lnstrução CVM n.s 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada ("Oferta Restrita"), estando, portanto, a Oferta Restrita automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da referida

I nstrução;

r) o pagamento e a liberação do Preço de Aquisição (conforme definido na Cláusula 3.1

deste Contrato de Cessão) estão condicionados, dentre outros, à efetiva colocação e

integralização da totalidade dos CRl, além da verificação das demais Condições

Precedentes, conforme definidas neste Contrato de Cessão; e

m) as Partes e os lntervenientes Anuentes dispuseram de tempo e condiçöes adequadas

para a avaliação e discussão de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração,

execução e extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e

boa-fé.

Resolvem as Partes e os lntervenientes Anuentes, na melhor forma de direito, celebrar o
presente lnstrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos lmobiliúrios e Outras

k)

Avenças ("Contrato de Cessão"), que se regerá pelas cláusulas a seguir re
disposições contratuais e legais, aplicáveis.

t PRrNCíPtOS E DEFtNtçÕES

s e demais

u{

L.t lavras e os termos constantes deste Contrato de Cessão
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definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como, quaisquer

outros de linguagem técnica e/ou financeira ou não, que, eventualmente, durante a vigência

do presente Contrato de Cessâo no curnprimento de direitos e obrigações assumidos pelas

Partes e pelos lntervenientes Anuentes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer

atos, deverão ser compreendidos e interpretados conforme significado a eles atribuídos nos

demais Documentos da Operação, conforme abaixo definidos.

2, OBJETO

2.t. Cessão de Créditos: O presente Contrato de Cessão tem por objeto a cessão onerosa,

sem qualquer coobrigação do Cedente, nesta data, em caráter irrevogável e irretratável, pelo

Cedente à Cessionária, dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, com a transferência
de todos os direitos previstos na CCB e neste Contrato de Cessão ("Çgssão,").

2.1'.1'. A Cessionária, a partir desta data, manifesta sua expressa concordância com

os termos e condições da CCB, obrigando-se, de forma irrevogável e irretratável, r
cumprir com as obrigações nela estabelecidas.

2.2, Abrangência da Cessão: Nos termos dos artigos2ST e 893 da Lei ne tO.4O6, de L0 de
janeiro de 2002, conforme alterada ("Códieo Civil") e artigos 2'J. e 22 da Lei ne 10,931-/04, a

cessão dos Créditos lmobiliários compreende, além da cessão ao direito de recebimento dos

Créditos lmobiliários representados pela CCl, a cessão de todos e quaisquer direitos, garantias,

privilégios, preferências, prerrogativas, acessórios e ações inerentes especificamente aos

Créditos lmobiliários representados pela CCl.

2,3, Cessão Boa, Firme e Valiosa: O Cedente se obriga, conforme aplicável, a: (ilfazer a

presente Cessão sempre boa, firme e valiosa, de acordo com os seus termos e condiçöes,

inclusive perante a Devedora, adotando, em nome da Cessionária, quando necessário, todas as

medidas para tanto; (ii) não realizar qualquer ato que acarrete ou possa resultar na redução,
por qualquer razão, do valor dos Créditos lmobiliários ou na alteração das condições e
procedimentos de pagamento dos Créditos lmobiliários; e (iii) encaminhar à Cessionária, em

até 02 (dois) Dias Úteis, ou prazo inferior se assim exigido por lei ou ato administrativo,
contados da data do recebimento da citação ou notificação contra si apresentada por terceiros
ou de qualquer fato que tome conhecimento que possa afetar adversamente as obrigações da

Devedora dos Créditos lmobiliários.

2.3.1. Para fins do disposto neste Contrato de Cessão, er

Útil(eis)" todo e qualquer clia que não seja sábado, domingo lna
República Federativa do Brasil

2.4.

deste

Formalizaçäo da Transferência da CCB: /r transferência da CCB

como

o naci

Qfl

I

)x
e do endosso constante do verso da CCB.
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2.5. Transferência de Titularidade dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários estão

representados pela CCl, sendo que sua cessão é formalizada por meio deste Contrato de

Cessão e da transferência da CCljunto à 83 S.A. - BRAS|L, BOLSA, BALCÃO ("93.").

2.5.1. O Anexo I deste Contrato de Cessão contém a descrição dos Créditos

lmobiliários que estão representados pela CCl.

2.5.2. Adicionalmente, o Cedente se obriga a fornecer qualquer documento ou

informação, em até 05 (cinco) dias, a contar da solicitação da Cessionária, de forma a

auxiliá-la, no que for aplicável, para que esta última efetue a transferência da

titularidade da CCI representativa dos Créditos lmobiliários, do Cedente para 3

Cessionária, junto à 83.

2.5.3, Fica ajustado entre as Partes e pelos lntervenientes Anuentes que todas as

despesas incorridas com a emissão, custódia, registro e transferência da CCI correrã:
por conta da Cessionária, às expensas da Devedora, observado o previsto pela Cláu:ula

3.1.5 deste Contrato de Cessão, sendo que a efetivação da transferência da CCI à

Cessionária deverá estar concluída no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da

assinatura deste Contrato de Cessão. A Devedora deverá reembolsar a Cessionária de

tais despesas em até 05 (cinco) Dias Úteis da data de apresentação de solicitação pela

Cessionária à Devedora.

2.5.4. A Cessionária está autorizada pelo Cedente, em caráter irrevogável e

irretratável, na forma dos artigos 653 e seguintes do Código Civil, a transferir, para seu

nome, a titularidade da CCI junto à 83, podendo, para tanto, agir em nome do Cedente,

firmando qualquer documento e praticando quaisquer outros atos necessários à

consecução do mandato ora outorgado, servindo o presente instrumento como prova,

perante a 83, dos poderes outorgados à Cessionária.

2,6, Emissão dos CRI e Pagamento dos Créditos lmobiliários: A presente Cessão destina-se a

viabilizar a emissão dos CRl, de modo que os Créditos lmobiliários, representados pela CCl,

serão vinculados aos CRI até os respectivos vencimentos e até que se complete a consequente
liquidação integral destes ("OperaÇão"). As Partes e os lntervenientes Anuentes reconhecem

que, para consecução da Operação, é essencial que os Créditos lmobiliários näo sofram
qualquer modificação em suas características, conforme estabelecidas na CCB e neste

Contrato de Cessão, sendo certo que eventual alteração dessas características poderá

interferir na presente Cessão e, consequentemente, no lastro dos CRI

2.6.1., Durante a vigência dos CRl, os pagamentos dos Cré lmo liários,

representados pela CCl, serão depositados diretamente ¡ra co

agência ne 7307, mantida junto ac Banco ltaú-Unibanco
Cessionária ("Conta do Patri¡nônio Separado"). Os pagame

CRI a

[ll.
de

/

9;,

a

ari

osd
relação à CCI serão computados e integrarão o lastro
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liquídação integral, Todos e quaisquei' recursos relativos aos pagamentos dos Créditos

lmobiliários, bem como à CCI e à Conta do Patrimônio Separado, serão expressamente

vinculados aos CRI por força do regirne fiduciário constituído pela Cessionária, em

conformidade com o respectivo Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer

tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras

obrigações da Cessionária. Neste sentido, os Créditos lmobiliários, a CCl, a Conta do

Patrimônio Separado e a Alienação Fiduciária de lmóveis:

(¡) constituem patrimônio separado que não se confunde com o patrimônio Ca

Cessionária ("Patrimônio Separado");

(¡¡) manter-se-ão apartados do patrimônio da Cessionária até que se complete o

resgate da totalidade dos CRI;

(¡¡¡) destinam-se exclusivamente à liquidação dos CRl, bem como ao pagamento

dos respectivos custos e obrigações fiscais nos termos do Termo de Securitização;

(¡v) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da

Cessionária;

(v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer

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

exclusivamente, pelas obrigaçöes inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto,

eventualaplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.s 2.L58-35; e

(v¡) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetados

2,6.2. Os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado seräo aplicados em

rendimentos de renda fixa do Banco ltaú Unibanco S.4., sendo certo que os rendimentos

líquidos de tributos decorrentes das referidas aplicações integrarão o Patrimônio

Separado.

2.7. Exigências da CVM, da 83 ou entidade autorreguladora: Em decorrência do estabelecido

neste Contrato de Cessão, o Cedente e a Devedora declaram seu conhecimento de que a 83, a

CVM e/ou ainda qualquer outra entidade reguladora ou autorreguladora em que os CRI

venham a ser registrados, distribuídos e/ou negociados poderá fazer exigên

com a emissão dos CRl, hipótese em que o Cedente e a Devedora se

colaborar com a Cessionária e com o Agente Fiduciário para sanar os

existentes, no prazo concedido pela 83, pela CVM e/ou ainda qua uer

reguladora ou autorreguladora nas quais os CRI venham a ser regi s,

ias relacionadas

prometem a

vtctos

e idade

bu u

negociados, conforrne venha a ser solicitado pela Cessionária e/ou pelo nte

acim

I
Documentos da Operacão: integram a Operação de
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documentos: (i) a CCB; (ii)a F.scritura de Emissão de CCI; (iii)o presente Contrato de Cessão;

(iv)o lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis (conforme definido na

Cláusula 5.1- deste Contrato de Cessão); (v)o Termo de Securitização; e (vi) os boletins de

subscrição dos CRl, conforme firmados por cada titular dos CRI; e (vii) o lnstrumento Porticulor

de Contrato de Coordenoçõo, Colocaçõo e Distribuição Público, com Esforços Restritos de

Distribuição, sob Regime de Melhores Esforços, de Certificados de Recebíveis tmobiliários da

114s Série do 1-s Emissão do Habitasec Securitizodoro 5.A., celebrado, nesta data, entre ?

Cessionária e a CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede ra
Rua Gomes de Carvalho, n.e 1,195,4e andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-0OO, na cidade de Säo

Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 02.671.743/0001-19 ("Coordenadcl

Líder"), na qualidade de coordenador líder da Oferta Restrita ("Documentos da Operacão").

3. VALOR DA CCB E PREçO DE AqUISIçÃO

3.1. Preco de Aquisiçäo: Pela cessão dos Créditos lmobiliários, a Cessionária pagará ac

Cedente o valor certo e ajustado de RS16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), com

recursos oriundos exclusivamente da integralização do CRl, no prazo e nas condições previstas

nesta Cláusula 3.L e seus subitens ("PreÇo de Aquisição").

3.1.1. Uma vez satisfeitas as Condições Precedentes (conforme abaixo definido), a

Cessionária realizará o pagan'ìento do Preço de Aquisição à Devedora, por conta e ordem

do Cedente, sem a incidência de quaisquer remunerações, encargos ou penalidades,

observadas as eventuais deduções prevista neste Contrato de Cessão.

3.1.2. A Devedora e o Cedente desde já autorizanl a Cessionária a deduzir do Preço

de Aquisição a ser pago à Devedora, por conta e ordem da Cedente, o montante de

RS333.243,26 (trezentos e tr¡nta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e

seis centavos) referente aos valores devidos a título de despesas à vista (flot\ da

Operação, conforme devidamente identificadas no Anexo ll deste Contrato de Cessão

("Despesas F/at").

3.1.3. Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas Flot, conforme
previsto na Cláusula 3.1.2 deste Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição líquido a ser

recebido pela Devedora, por conta e ordem do Cedente, será de RSl-5.666.756,74

(quinze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquent

setenta e quatro centavos) ("Preço de Aquisicão Líquido"), sendo certo q

Aquisição Líquido será liberado pela Cessionária à Devedora dr

Eletrônica Disponível ("TED") para a conta corrente ns L3

mantida no banco Santander, de titularidade da Studio

lmobiliários Ltda., CNPJ/MF ne 17.214.009/000L-06, por

seguinte maneira:

sers rears e

de

ncia

alt
I

entos

ra, da

-5,

p
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(¡) a pr¡me¡ra liberação, no valor líquido de até RS15.666.756,74 (quinze

milhões, sei5centos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e

setenta e quatro centavos), será paga à vista, em moeda corrente nacional, em

até 02 (dois) Dias Úteis contados do cumprimento da totalidade das Condições

Precedentes, conforme abaixo definido, incluindo a prenotação da Alienação

Fiduciária de lmóveis em valor equivalente a RS24.000.000,00 (vinte e quatro

milhöes de reais), e, na hipótese de os lmóveis estarem onerados ccnr

quaisquer ônus ou gravames, deverá ser apresentado, ainda, à Cessionária

declaração escrita do credor do referido ônus/gravame informando que :
respectivo ônus/gravame será liberado mediante quitação integral da

respectiva dívida garantida ("Primeira LiberaÇão"); e

(¡¡) a segunda liberação do Preço de Aquisição Líquido, no valor líqL:idc

remanescente, será paga em moeda corrente nacional, em até 02 (dois) Dras

Úteis contados do registro de Alienaçöes Fiduciárias de lmóveis em valor totrt
equivalente a 1.50% (cento e cinquenta por cento) do Preço de Aquisição.

3,1.3.1. Para fins do disposto no inciso (ii) da Cláusula 3.1.3 deste Contrato de

Cessão, a Devedora deverá comprovar o registro das Alienações Fiduciárias de

lmóveis nos cartórios de registro de imóveis competentes mediante a

apresentação, à Cessionária, das matrículas atualizadas dos lmóveis (conforme

definido abaixo) com o registro da respectiva Alienação Fiduciária de lmóveis,

bem como com a demonstração de que os lmóveis estão livres e

desembaraçados de quaisquer outros ônus, gravames, dívidas ou quaisquer

restrições de natureza pessoal ou real, inclusive das Hipotecas.

3.1,3.2. Após o recebimento pela Devedora da totalidade do pagamento

realizado pela Cessionária, nos termos da Cláusula 3.L.3 deste Contrato de

Cessão, as obrigações de pagamento da Cessionária e do Cedente serão

consideradas cumpridas, representando plena e geral quitação pela Devedora

à Cessionária e ao Cedente por tais oLrrigações, nos montantes ali previstos,

sendo certo que os comprovantes de depósito e compensação na conta

corrente citada na Cláusula 3.1,3 deste Contrato de Cessão serão

considerados como recibos.

3.I.4. lndependentemente do acirna mencionado, parte do P de Aquisição

Líquido ficará retido na Conta do Patrimônio Separado, que est fetada pelo

patrimônio separado dos CRl, para a constituição de um fundo de rese de

Reserva"), cujo valor total deverá cobrir o montante equivalente às s d sas,

a ser recalculado mensalmente, na Data de Verificação

(¡) Valor equívalente a 3 (três) parcelas de Juros Rern

Itima Taxa Dl (conforme definido na CCB) divulgada pela 83;

(" p,\t

/

f

com b
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(¡¡) Valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e

IPTU dos lmóveis.

3.L4.1". A Devedora se compromete a enviar relatório contendo as

informações mencionadas no inciso (ii) da Cláusula 3.L.4 deste Contrato de

Cessão no prazo de 05 (cinco) dias contados desta data e atualizal¡
mensalmente.

3.1.5. Em complemento ao disposto na Cláusula 3.1.2 deste Contrato de Cessão, a

Devedora se responsabiliza por todas as demais despesas previstas neste Contrato d:
Cessão a serem efetivamente incorridas pela Cessionária em relação aos CRI ("Demars

Despesas" e, em conjunto com as Despesas F/at, simplesmente "E!.6"), as qlais

serão previamente aprovadas pela Devedora, desde que as Obrigações Garantioas

estejam em adimplemento, e reembolsadas pela Devedora à Cessionária e/ou acs

prestadores de serviços contratados no âmbito da Operaçäo, conforme o caso, em até

05 (cinco) Dias Úteis do recebimento de comunicação neste sentido, incluindo, mas não

se limitando a:

(¡) Comissão de RS64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em virtude da

securitização dos Créditos lmobiliários representados pela CCl, bem como diante do

disposto na Lei ns 9.51,4/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que

estabelecem as obrigaçöes da Cessionária, será devida à Cessionária, durante todo o

período de vigência dos CRl, taxa de administração, no valor de RS3.000,00 (três mil

reais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta

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

calculadas pro rato die, se necessário, a ser paga à Cessionária no Le (primeiro) Oia Útila
contar da data de subscrição e integralização dos CRl, e as demais na mesma data de

pagamento dos Créditos lmobiliários dos meses subsequentes até o resgate total dos

CRI;

(¡¡) (a) RS2,500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de implantação, registro e

eventual aditamento da CCl, a ser pago até o 5s (quinto) Oia Útil após a primeira data de

integralização dos CRI; e (b) o valor mensal de RS250,00 (duzentos e cinquenta reais) a

título de custódia da CCl, sendo o primeiro pagamento devido no 5e (quinto) D¡a Útil

após a primeira data de integralização dos CRl, e os seguintes no m dia dos meses

subsequentes, a sererrr pagos à lnstituição Custodiante da CCI co previsto na

Escritura de Emissão cle CCl, atualizados anualmente pela variação acu a IGP-M,

ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utiliza , pelo vter a

substituí-lo, calculados pro rata die, se necessário. Os valo

deverão ser acrescidos dos impostos descritos na Cláusula 3.2

dos

ilJ{
Cessão;

so

¡) remuneração devida ao Agente Fiduciário, dura o

Co
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CRI e mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em

atuação, de (a) RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) equivalente a uma parcela de

implementação, a ser paga ao Agente Fiduciário, devida no 5e (quinto) Dia Útil após a

primeira data de integralização dos CRI; e (b) parcelas mensais de RS1.083,33 (mil e

oitenta e três reais e trinta e três centavos) cada, sendo a primeira parcela devida até 5

(quinto) Dia Útil após a primeira data de integralização dos CRl, e as demais nos meses

subsequentes, até o resgate total dos CRl, atualizadas anualmente pela variaçãr

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização,

pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rota die, se necessário. Os valores

previstos neste inciso (iii) deverão ser acrescidos dos impostos descritos na Cláusula s.2

deste Contrato de Cessão, Adicionalmente, serão devidas as remunerações

extraordinárias descritas no Termo de Securitização, atualizadas na forma prevista neste

inciso (iii);

(¡v) remuneração do Coordenador Líder pela coordenação e distribuição da Ofe'ta

Restrita, conforme prevista no Contrato de Distribuição, a ser paga ao Coordenaoor

Líder, de maneira proporcional ao montante integralizado dos CRl, até s 2e (5egundo)

O¡a Út¡l após cada data de integralização dos CRI;

{v} todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pela

Cessionária e/ou pelo Agente Fiduciário, desde que vinculadas aos eventuais

aditamentos aos Documentos da Operação, ou que sejam necessárias para proteger os

direitos e interesses dos titulares dos CRI ou para realização dos seus créditos, a serem

pagas no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pela

Cessionária e/ou pelo Agente Fiduciário nesse sentido, conforme previsto no Termo de

Securitização;

(v¡) averbações, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e

títulos e documentos e junta comercial, quando for o caso, bem com as despesas

relativas a alterações dos Documentos da Operação e os custos relacionados à

assembleia geral de titulares dos CRl, conforme previsto no Termo de Securitização;

(vii) em virtude da instituição do regime fiduciário e da gestão e administração do

Patrimônio Separado, as despesas de contratação de auditor independente, contador,

ou seja, profissionais para realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço

auditado os quais serão realizacios na periodicidade exigida pela legisla o em vigor e

serão reembolsadas à Cessionária, e quaisquer prestadores de serviços ratados para

a Oferta Restrita, mediante apr'esentação dos comprovantes de paga

fiscais;

(viii) os honorários, despesas e custos de terceiros e

fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos pa

notas

gil
os ou

dos titulares dos CRl, na defesa de eventuais processos a in
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judiciais propostos corìtra o Patrimonio Separado ou, ainda, realização do Patrimônio

Separado, sendo certo que tais agentes deverão ser indicados e contratados pela

Cessionária;

(¡x) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da

sucumbência em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses

dos titulares dos CRI e a realização dos créditos do Patrimônio Separado;

(x) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se

encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado;

(x¡) despesas com registros e movimentação perante instituições autorizadas à

prestação de serviços de liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação e

liquidação, juntas comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme

o caso, da documentação societária relacionada aos CRl, ao Termo de Securitização e

aos demais Documentos da Operação, bem como de seus eventuais aditamentos;

(xii) despesas com a publicação de atos societários da Cessionária e necessáriac à

realização de assembleias gerais de titulares dos CRl, na forma da regulamentação

aplicável;

(xiii) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para

procedimentos extraordinários não previstos nos Documentos da Operação e que sejam

atribuídos à Cessionária, observado o previsto na Cláusula 3.1.5 deste Contrato de

Cessão;

(xiv) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que supervenientemente

venham a ser imputados por lei à Cessionária e/ou ao Patrilnônio Separado e que

possam afetar adversamente o cumprimento, pela Cessionária, de suas obrigações

assumidas no Termo de Securitização, observado o previsto na Cláusula 3.1.7 deste

Contrato de Cessão; e

(xv) quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos no Termo de

Securitização.

3.1.5.1. As Demais Despesas serão arcadas diretamente ou i mente pela

Devedora, sendo certo que em caso de mora no pagamento uaisq das

referidas despesas, os débitos relativos a tais D raso

sujeitos à multa nloratória à taxa efetiva de 2% (dois

valor do débito em atraso, bem como a juros moratór
(um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor em

fla M-

/

de 1%

lados

die

-9\

, cal
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3.1.6. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1.3 e 3.4 deste Contrato de Cessão, fica

desde já estabelecido que, até o atendimento da totalidade das Condições Precedentes

(conforme abaixo definido), ou ainda, até que o cumprimento de tais Condições

Precedentes seja dispensado pelos titulares dos CRl, a Cessionária não possui qualquer

obrigação pecuniária perante a Devedora em relação aos valores correspondentes ao

Preço de Aquisição que estejam mantidos em depósito com a Cessionária, incluindo,

sem limitaçäo, a obrigação de pagamento de qualquer remuneração ou correção

monetária à Cedente e/ou à Devedora sobre o Preço de Aquisição ou o Preço de

Aquisição Líquido. O limite de responsabilidade da Devedora pelo pagamento de

Despesas e demais obrigações à Cessionária, oriundas das transações previstas neste

Contrato de Cessão, será equivalente ao valor subscrito e integralizado dos CRI ate a

ocorrência do evento que gerar a respectiva obrigação de pagamento da Devedora.

3.L.7. Sem prejuízo do previsto no inciso (xiv) da Cláusula 3.1.5 deste Contrato oe

Cessão, caso quaisquer tributos ou encargos que venham a ser imputados por lei à

Cessionária e/ou ao Patrimônio Separado e passem a afetar substancialmente, oe

maneira adversa, o cumprimento, pela Cessionária, de suas obrigações assumidas no

Termo de Securitização, a Devedora poderá, ao seu exclusivo critério e mediante

comunicação enviada à Cessionária com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência,

realizar a amortização extraordináría total da CCB, o que inclui o pagamento de 100%

(cem por cento) do saldo devedor do Valor Principal, acrescido dos Juros

Remuneratórios e quaisquer demais encargos eventualmente previstos na CCB.

3.2. Tributos: As Despesas, sejam pagas diretamente pela Devedora ou por esta

reembolsadas à Cessionária, nos termos da Cláusula 3.1.5 deste Contrato de Cessão, deverão

incluir ISS (lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de

lntegração Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer

outros tributos que, nos termos da legislação tributária vigente, venham a incidir sobre tais

Despesas nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

3.3. Mora da Devedora: Em caso de mora no pagamento de quaisquer Despesas, a Devedora

inadimplente sujeitar-se-á ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento),

adicionada de juros moratóric¡s de t% (um por cento) ao mês ou fração, ambos calculados

sobre o valor do débito em atraso devidamente reajustado pelo IGP-M (ou outro índice que

venha a substituí-lo) desde a data da mora até a data de seu efetivo pagame

3.4. Condições Precedentes: A Primeira Liberação do Preço de Aquisição Líq u ,co rme

previsto na Cláusula 3.1-.3 deste Contrato de Cessão, fica suspensa e n'ìpfl

cumulativo, das seguintes condições ("Condjqöes Precedentes"), se

cumprimento de tais Condições Precedentes seja dispensaclo pelos ti

raçao pa

!il
I
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Perfeita forrnalização de todos os Documentos da

þ

o
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conforme aplicável a cada parte, entendendo-se como tal a assinatura pelas respectivas

partes, bem como a verificação da validade dos poderes dos representantes dessas

partes e das aprovações societárias, caso aplicáveis;

(i¡) Registro deste Contrato de Cessão nos cartórios de registro de títulos e
documentos competentes, conforme previsto na Cláusula 8.6 deste Contrato de Cessão;

(i¡¡) Que a CCB esteja livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de

qualquer natureza, não havendo qualquer óbice contratual, legal ou regulatório à

formalização da transferência da CCB;

(¡v) Registro do Termo de Securitização na lnstituição Custodiante da CCI em ate L

(um) Dia Útil, conforme previsto no Termo de Securitização;

(v) Emissão, subscrição e integralização dos CRI pelos investidores;

(vi) Finalização da auditoria legal (due diligencel e recebimento, pela Cessionária

de parecer jurídico dos assessores legais contratados para a Operação, confirmando a

validade e exequibilidade dos Documentos da Operação e da própria Operação, tudo em

termos satisfatórios para a Cessionária e para o assessor legalcontratado;

(v¡¡) Prenotação, no respectivo Oficial de Registro de lmóveis, das Alienaçöes

Fiduciárias de lmóveis, conforme abaixo definido, em montante equivalente a, no

mínimo, na sua totalidade, RS24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), calculado

pela Cessionária nos termos da Cláusula 5.3.i. deste Contrato de Cessão;

(viii) As declarações prestadas pelo Cedente, pela Devedora e pelos lntervenientes

Anuentes, nos termos da Cláusula 4 deste Contrato de Cessão, bem como nos termos

dos demais Documentos da Operaçäo dos quais são signatários, permaneçam válidas e

corretas e não tenham sido modificadas na data da Primeira Liberação;

(¡x) Apresentação à Cessionária das atas de reuniões de sócios da Devedora e da

SPE aprovando a Operação, bem como a outorga da Alienação Fiduciária de lmóveis.

3.4.I. O não cumprimento em até 90 (noventa) dias corridos das Condições

Precedentes descritas nos incisos (i), (¡i), (iii), (vi), (vii) e (viii) da Cláusula 3,4 deste

Contrato de Cessão, a contar da data de assinatura deste Contrato de orâ rreta rá

na sua rescisão sem ônus para as Partes e/ou lntervenientes Anuente ã,ã
obrigação da Devedora de, no prazo de até 02 (dois) D is do me de

notificação da Cessionária neste sentido, pagar ou r, co e

Cessionária de todas as Despesas incorridas pela Cessioná a data

rato de Ce

/

2. Na hipótese prevista na Cláusula 3.4.L deste
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exclusivamente e no limite dos recursos do Patrimônio Separado ou dos recursos

recebidos pela Devedora, deverá restituir aos respectivos titulares dos CRI a totalidade

do valor de subscrição e integralização dos CRl, acrescido dos juros remuneratórios e
demais juros e encargos moratórios previstos na CCB. Os eventuais rendimentos

auferidos nos termos da Cláusula 3.L.7 deste Contrato de Cessão serão utilizados pela

Cessionária para o pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI em virtude do

resgate antecipado dos CRl, observado o previsto no Termo de Securitização, sem

prejuízo da obrigação da Devedora realizar o pagamento de eventual saldo devedor.

4. DECLARAçöES

4.t. DeclaraÇões de Parte a Parte: Cada uma das Partes e os lntervenientes Anuenres

declaram e garantem aos outros, conforme aplicável, que

(¡) É uma sociedade devidamente constituída e em funcionamento de acordo com a

legislação e regulamentação em vigor na República Federativa do Brasil;

(¡¡) Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Contrato oe

Cessão, realizar todas as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações

principais e acessórias aqui assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza

societária e outras eventualmente necessárias para autor¡zar a sua celebração,

implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as obrigaçöes nele

assumidas;

(¡¡¡) Este Contrato de Cessão é validamente celebrado e constitui obrigação legal,

válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos;

(¡v) A celebração do presente Contrato de Cessão e o cumprimento das obrigações

nele assumidas: (a) não violam qualquer disposição contida em seus documentos

societários; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou

arbitral, a que esteja vinculada, ou a que seus bens estejam vinculados, exceto pelas

Hipotecas; (c) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza; e

(d) não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, de

quaisquer contratos ou instrumentos, de qualquer natureza, firmados por quaisquer das

Partes e/ou dos lntervenìentes Anuentes, ou que seus respectivos controladores,

controladas e coligadas sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título,
qualquer dos bens de sua propriedade, em especial os Créditos lmobili

exceção às Hipotecas;

seaCCl,com

ç,[,f(v) Está apta a cumprir as obrigações previstas neste

relação a ele com boa-fé, probidade e lealdade;

ra oe

e/o dos lnteNão depende economicarnente das outras

s
<J
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Anuentes;

(vii) Não se encontra e seus representantes legais ou mandatários que assinam o

presente Contrato de Cessão não se encontram em estado de necessidade ou sob

coação para celebrar o presente Contrato de Cessão, quaisquer outros contratos e/ou

documentos a ele relacionados, tampouco tem urgência em celebrá-los;

(viii) As discussões sobre o objeto deste Contrato de Cessão foram feitas, conduzidas e

implementadas por sua livre iniciativa;

(¡x) Foi assessorada por assessores legais, bem como é sujeito de direito sofisticado e

tem experiência em contratos semelhantes a este e/ou outros relacionados suficiente

para a devida análise dos elementos aqui envolvidos e celebração deste Contrato de

Cessão;

(x) Foi informada e avisada de todas as condiçöes e circunstâncias envolvidas na

negociação objeto deste Contrato de Cessão e que poderiam influenciar a capacidade de

expressar a sua vontade, tendo sido assistida por advogados durante toda a referid¿

negociação;

(x¡) Os representantes legais ou mandatários que assinam este Contrato de Cessão

têm poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações

estabelecidas neste Contrato de Cessão;

(xii) Não omitiu nem omitirá nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu

conhecimento e que possa resultar em alteração substancial adversa da situação

econômico-financeira ou jurídica em prejuízo dos titulares dos CRI;

(xiii) A transferência da titularidade da CCB, nos termos deste Contrato de Cessão, não

estabelece, direta ou indiretamente, qualquer relação de consumo entre o Cedente e a

Cessionária;

(xiv) Todos os mandatos outorgados nos termos deste Contrato de Cessão o foram

como condição do negócio ora contratado, em caráter irrevogável e irretratável nos

termos dos artigos 683 e 684 do Código Civil; e

(xv) Está em dia com o pagamento de todas as obrigações de n za tributária
(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental q squer

outras obrigações impostas por lei, ou está discutíndo de boa-fé a

pagamentos näo realizados, nas esferas administrativa ou ju al.

cla

lizaç de
OA

4.2.

decla

S Ced n /B o
eficaainda, que a CCB foi regularmente emitida e per ce vál

ÿ,
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absolutamente verdadeiros todos os termos e valores nela indicados.

4.3. Validade das Declarações: As declarações prestadas pelo Cedente, pela Devedora e

pelos lntervenientes Anuentes nas Cláusulas 4,1 e 4.2 deste Contrato de Cessão, conforme o

caso, deverão ser válidas, verdadeiras, corretas e completas nesta data e em cada uma das

datas de liberação do Preço de Aquisição Líquido.

4.4. Fatos posteriores: A Devedora deverá comunicar a Cessionária em até 05 (cinco) Dias

Úteis após sua ciência sobre a ocorrência de quaisquer eventos ou situações que possam fazer

com que as declarações e garantias prestadas, nos termos deste Contrato de Cessão, pela

Devedora e/ou pela SPE, não sejam mais válidas, corretas, precisas ou completas.

4.5. DeclaraÇão da Cessionária: A Cessionária declara que (i) avaliou o crédito da Devedora e

dos Fiadores de acordo com seus próprios meios; (ii) avaliou os Documentos da Operação sob

o aspecto legal, por meio de seus assessores legais próprios; (iii) não se baseou em quaisqucr

avaliações feitas pela Cedente em relação aos créditos da Devedora e dos Fiadores e/ou à

formalização jurídica dos Documentos da Operação.

5. GARANTIAS

5.1. Garantia Real: O fiel, pontual e integral cumprimento (i) da obrigação de pagamento de

todos os direitos de crédito decorrentes da CCB, com valor total de principal de

RS16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), acrescido de juros, conforme previsto na CCB,

bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da CCB e deste Contrato de

Cessão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honoiários e demais encargos contratuais
e legais previstos e relacionados à CCB, e (iilde quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou

não, incluindo, sem limitação, declarações e garantias prestadas pela Devedora e/ou pelos

lntervenientes Anuentes, nos termos dos Documentos da Operação ("ObrigaÇões Garantidas"),

será garantido por alienação fiduciária dos imóveis descritos no Anexo lll deste Contrato de

Cessão ("lmóveis" e "Alienacões Fiduc ', respectivamente). As Alienações

Fiduciárias de lmóveis serão constituídas pela Fiduciante nos termos do tnstrumento Porticulor

de Alienoçõo Fiduciória de lmóveis em Gorantio e Outras Avenços ("lnstrumento Particular de

Alienação Fiduciária de lmóveis").

5.1.L. Observado o previsto na Cláusula 5.1.3 deste Contrato de Cessão, as

e irretratávelAlienações Fiduciárias de lmóveis serão outorgadas em caráter i

e entrarão em vigor na data de assinatura do lnstrumento Particu

Fiduciária de lmóveis, sendo, a partir da referida data, válida em todo US te !flvinculando

Garantidas

seus respectivos sucessores até o pagame

o das Al öes Fi1,2. Nos termos deste Contrato de Cessão, a pren
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de lmóveis consta como Condiçâci Precedente à Primeira Liberação, observados os

procedimentos de liberação de recursos à Devedora previstos na Cláusula 3.1.3 deste

Contrato de Cessão.

5.1.3. No momento da Segunda Liberação, os lmóveis objeto das Alienações

Fiduciárias de lmóveis deverão estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus,

gravames, dívidas ou restrições de natureza pessoal ou real, inclusive das Hipotecas, nos

termos da Cláusula 3.1.3.1 deste Contrato de Cessão, com exceção das Alienações

Fiduciárias de lmóveis, não havendo qualquer fato que impeça ou de qualquer forma

restr¡nja o direíto de a Fiduciante constituir a referida garantia em favor da Cessionária.

5.2. Razão de Garantia lnicial: Em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da

primeira integralização dos CRl, o valor dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias de

lmóveis, cujo registro (e não apenas a prenotação) tenha sido efetivado junto aos cartórios de

registro de imóveis competentes, e cujas matrículas demonstrem que os lmóveis estão livres e

desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, dívidas ou quaisquer restrições de natureza

pessoal ou real, inclusive das Hipotecas, deve representar o equivalente a, no mínimo, 200%

(duzentos por cento) do saldo devedor dos Créditos lmobiliários ("Razão de Garantia lnicial").

5.2.1,. Caso não seja atingida a Razão de Garantia lnicial, no prazo acima mencionado,

a Devedora se obriga a adotar um dos procedimentos elencados abaixo, de modo a

atingir a Razão de Garantia lnicial:

(¡) Constituir, em favor da Cessionária, alienação fiduciária sobre quaisquer outras

unidades do empreendimento listado no Anexo lll deste Contrato de Cessão que não os

lmóveis;

(¡¡) Constituir, em favor da Cessionária, alienação fiduciária sobre imóveis não

relacionados à Operação ("lmóveis Novos"), desde que previamente aprovado em

assembleia geral dos titulares dos CRl, a ser convocada para este fim; ou

(¡i¡) Amortizar extraordinariamente a CCB, incluindo o principal, Juros

Remuneratórios e demais juros e encargos moratórios nela previstos, até que a Razão

de Garantia lnicial seja atingida ("AmortizaÇão Extraordinária Compulsória").

5.2.1,1.4 Amortização Extraordinária Compulsória, no caso de se verificar a

necessidade de atingir a Razão de Garantia lnicial, será devi e deverá

cumprida até o Dia Útil seguinte ao decurso do prazo previ Cláus

deste Contrato de Cessão.

5.2.1,.2. Caso seja adotado o procedimento previ

5.2.L deste Contrato de Cessão, a constituição de enação fi

de aud

sq{

d,
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diligence), em termos satisfatórios para a Cessionária, que tenha por objeto

referidos lmóveis Novos, sendo certo que referida auditoria legal (due

diligencel deverá ser aprovada na mesma assembleia geral dos titulares dos

CRI que aprovar a constituição da alienação fiduciária sobre os lmóveis Novos.

5.3. Razão Mínima de Garantia: Após atingida a Razão de Garantia lnicial, o valor total dos

imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de lmóveis deverá corresponder, a qualquer tempo,

enquanto as Obrigações Garantidas não tenham sido integralmente cumpridas, a um valor

igual ou superior a t8O% (cento e oitenta por cento) do saldo devedor dos Créditos

lmobiliários ( "Razão Mínima de Garantia")

5.3.1. A verificação de atendimento à Razão Mínima de Garantia será realizada

mensalmente pela Cessionária, em até 05 (cinco) Dias Úteis após cada Data de

Pagamento, conforme definido na CCB ("Ðe!a_de_VeÍl!ggcão"), sendo certo que a Ll
(primeira) verifícação ocorrerá na primeira Data de Pagamento subsequente ao

ating¡mento da Razão de Garantia lnicial. No cálculo do valor de cada lmóvel para fins de

verificação de atendimento à Razão Mínima de Garantia, a Cessionária levará errl

consideração o preço médio do metro quadrado de venda de unidades pertencentes ao

mesmo empreendimento imobiliário, diferenciando-se por sua função residencial ot¡

comercial, que tenham sido vendidas nos 06 (seis) meses anteriores nos quais

ocorreram vendas, sejam esses meses consecutivos ou não.

5.3.1.1. No caso de um determinado empreendimento imobiliário ficar mais de

06 (seis) meses consecutivos sem registrar vendas, contados de qualquer Data

de Verificação, a Devedora deverá apresentar à Cessionária na Data de

Verificação um laudo de avaliação dos lmóveis pertencentes ao respectivo

empreendimento imobiliário elaborado por empresa previamente indicada

pela Cessionária, a seu exclusivo critério, cujos custos e despesas do respectivo

laudo de avaliação deverão ser arcados pela Devedora, desde que, estando as

Obrigações Garantidas em perfeito adimplemento, os respectivos orçamentos

tenham sido prévia e expressamente aprovados pela Devedora. Neste caso,

para efeito do cálculo do valor do lmóvel, deverá ser utilizado o menor valor

entre o apresentado pelo laudo de avaliaçâo ou aquele definido pela Cláusula

5.3.1 deste Contrato de Cessäo. O laudo de avaliação terá um prazo de

validade de L2 (doze) meses.

5.3.1.2. Caso em qualquer Data de Verificação, seja

cumprimento da Razão Mínirna de Garantia, a Devedora

extraordinariamente a CCB, incluindo o principal, Juros

demais juros e encargos moratórios nela prevístos, flìa
saldo então devedor da CCB, após tais pagame

a Razão Mínima de Garantia. Tal amortização e

cado o näo

a o rtiza r
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até 30 (trinta) dias contados da respectiva Data d
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considerado como um Evento de Vencimento Antecipado, nos termos da CCB,

em complementação aos eventos lá previstos, com o que a Devedora e o
Cedente concordam plenamente.

5.3.1.3, Para o cálculo da Razão de Garantia lnicial e da Razão Mínima de

Garantia, conforme mencionadas nas Cláusula 5.2 e 5.3 deste Contrato de

Cessão, o Valor da Obrigação Garantida, conforme definido no lnstrumento

Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis, por um único lmóvel estará

limitado ao valor de IO% (dez por cento) do total das garantias reais

imobiliárias da operação.

5.4. Destinação dos recursos oriundos das vendas dos lmóveis obieto das Alienacöes

Fiduciárias de lmóveis: A Cessionária se obriga, neste ato, a comparecer como parte

interveniente em cada um dos instrumentos que formalizarem a venda dos lmóveis

objeto das Alienações Fiduciárias de lmóveis em caráter definitivo a terceiros

("Adquirentes") pela Fiduciante, com a finalidade de liberar a garantia de alienação

fiduciária constituída sobre o lmóvel objeto da referida venda. Tal liberação estará

condicionada à utilização, pela Devedora, do valor total do preço de venda contratado

para o cumprimento de todas e quaisquer obrigaçöes devidas em razão da CCB,

observado o disposto na Cláusula 5.4.5 deste Contrato de Cessão.

5.4.I. Caso o Adquirente, para realizar o pagamento do preço de venda, (i) utili;e

recursos próprios, (ii) obtenha financiamento com a própria Devedora ou com..l
Fiduciante, ou (iii) obtenha financiamento com uma instituição financeira, a Devedora

deverá seguir com o procedimento para liberação da garantia concomitantemente ao

ato de celebração do respectivo contrato definitivo ou escritura de compra e venda do

lmóvel. Sendo certo que o cumprirnento de todas e quaisquer obrigações devidas em

razão da CCB, em especial a respectiva amortização, ordinária ou extraordinária, do

saldo devedor da CCB, deverá ocorrer apenas mediante recebimento do valor integral

da venda do lmóvel objeto da Alienação Fiduciária de lmóveis na Conta do Patrimônio

Separado, independentemente do efetivo recebimento dos valores de venda do

respectivo lmóvel pela Fiduciante, e mesmo que tenha havido com o Adquirente

qualquer negociação de pagamento a prazo ou de qualquer outra forma.

5.4.2. Em qualquer hipótese de venda de lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias

de lmóveis, mencionadas na C!áusula 5.4,1 deste Contrato de

Devedora solicitar a liberação do gravame do respectivo lm

o, é facultado à

transferência do recurso da venda do lmóvel objeto da Alienação Fid adel rs

para a Conta do Patrimônio Separado, ou seja, ante lizaçã

procedimento para liberação de garantia, observado

somatóría do rralor dos lmóveis cujo gravame foí libe

em er

procedimento para liberação de garantia, não poderá ser su

teriormente à
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(um
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5.4.3. Nas hipóteses previstas na Cláusula 5.4.2 deste Contrato de Cessão, a

Devedora se compromete a transferir recursos próprios para a Conta do Patrimônio

Separado, com o objetivo de realizar a amortização extraordinária dos Créditos

lmobiliários, no montante garantido pelo lmóvel objeto de venda frente às Obrigações

Garantidas, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da liberação do

gravame do lmóvel, havendo ou não o efetivo recebimento do preço de venda pela

Devedora.

5.4.4. Para a liberação dos gravames incidentes sobre os lmóveis objeto das

Alienaçöes Fiduciárias de lmóveis, a Devedora deverá enviar à Cessionária requerimento

solicitando a liberação das Alienaçöes Fiduciárias de lmóveis ("Requerimento de

LiberaÇão"), acompanhado de (¡) relatório de repasses aprovados (incluindo a

informação do valor do saldo devedor do Adquirente a ser liquidado por meio dur

repasse), e de (ii) comprovação da destinação dos recursos oriundos da comercialização

dos respectivos lmóveis à Conta do Patrimônio Separado. A Cessionáría deverá anuir

com a liberação das respectivas Alienações Fiduciárias de lmóveis, observados os

montantes máximos para liberação das garantias, conforme descritos na Cláusula 5.4.2

deste Contrato de Cessão, por meio do envio de carta de anuência devidamente

assinada para a Devedora no prazo de até 5 (cinco) dias corridos contados do

recebimento do respectivo Requerimento de Liberação.

5.4.5. Os recursos oriundos das vendas dos lmóveis terão sua destinação observada,

necessariamente, de acordo com a prioridade abaixo definida, sem prejuízo do previsto

na Cláusula 5.4.7 deste Contrato de Cessão:

(¡) Retenção dos valores necessários à recomposição do Fundo de Reserva,

conforme previsto na Cláusula 3.1.4 deste Contrato de Cessão, caso necessário;

(¡¡) Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme definido na CCB, referente ao

período transcorrido; e

(¡¡¡) Amortização do saldo devedor do Valor Principal

5.4.6. Razão de Garantia Corrente: A Razão de Garantia Corrente é o valor total dos

lmóveis objeto de Alienação Fiduciária de lmóveis dividido pelo total das Obrigações

Garantidas que não tenham sido integralmente cumpridas e ca lada no dia

imediatamente posterior à (i) Data de Pagamento, ou (ii) data de a

lmóveis objeto de Alienaçâo Fiduciária ("Razão de !G¡{antia Corrente").

5.4.7. Se, em qualquer Data de Pagamento, a Razão de Ga a Cor

superior a 250% (duzentos e cinquenta por cento), os recursos

e de Novos

as dos
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(¡) Retenção dos valores necessários à recomposição do Fundo de Reserva,

conforme previsto na Cláusula 3,1.4 deste Contrato de Cessão, caso necessário;

(¡¡) Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme definido na CCB, referente ao

período transcorrido;

(¡¡¡) Amortização extraordinária do saldo devedor no valor equivalente a 60%

(sessenta por cento) do valor dos respectivos lmóveis para fins do cálculo da garantia,

conforme previsto no Anexo ll dos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de

lmóveis; e

(¡v) Liberação dos eventuais valores em excesso à Devedora

5.4.8. Observado o previsto no item 5.4.7 acima, a Devedora poderá, a seu exclusivo

critério, definir, mediante notificação à Cessionária com, no mínimo 30 (trinta) dias d:
antecedência a qualquer Data de Pagamento, que os recursos oriundos das vendas dos

lmóveis serão distribuídos conforme previsto na Cláusula 5.4.5 acima.

5.4.9. A partir do 24s (vigésimo quarto) mês contado da data de emissão dos CRl, a

Devedora poderá realizar amortização extraordinária total da CCB, incluindo o principz'l

Juros Remuneratórios e demais juros e encargos moratórios nela

previstos ("Amortização Extraordináda Ie!q!IE!jva"), mediante notificação a ser enviada

à Cessionária com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data pretendidø

para a realização da referida Amortização Extraordinária Facultativa.

5.5. Garantia Fideiussória: Os Fiadores assumem, neste ato, como fiadores e principais

pagadores, em caráter solidário e sem qualquer benefício de ordem, o pontual e integral

cumprimento das Obrigaçöes Garantidas ("tianÇa"), renunciando expressamente aos direitos e

prerrogativas que lhe conferem os artigos 333, parágrafo único, 364,365,366,368, 82'J.,824,

827,83O,834,835,837,838 e 839 do Código Civile nos artigos 130e794 da Lein.q 13.105, de

L6 de março de 201-5, conforme alterada ("Código de Procelse Civil").

5.5.1. Fica assegurado aos Fiadores o direito de regresso contra a Devédora, caso

tenham adimplido qualquer obrigação não cumpricla pela Devedora perante a

Cessionária, podenclo propor contrã a Devedora todas as medidas judiciais cabíveis para

recebimento do seu crédito, ficando certo que, mediante o pagame de qualquer

valor inadimplido à Cessionária, os Fiadores sub-rogar-se-ão auto mente nos

direitos de recebimento dos respectivos valores contra a D observado

entretanto, que os Fiadores desde já concordam e obrigam-se a exigir dema

Devedora, somente após a liquidação integral das obrigaçôes oriund ccB

Contrato de Cessão e, consequentemente, dos CRI

0jr

Caso os Fiadores deixem de pagar qualquer valor nça
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estabelecidos, os Fiadores ficarão imediatamente constituídos em mora,

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e deverá pagar

desde a data do inadimplemento até a data do seu efetivo pagamento, sobre o referido

valor não pago, os mesmos encargos moratórios, incluindo, mas não limitado, às multas,

juros de mora e atualizaçöes, devidos nos termos da CCB e deste Contrato de Cessão.

5.5,3. Outorga Uxória. As Cônjuges, acima qualificadas, neste ato e para os fins do

artigo 1.647, inciso lll do Código Civil, manifestam sua integral concordância e aceitaçäo

em relação à Fiança prestada no âmbito deste Contrato de Cessão, anuindo com todos

os termos e condições que a regem, previstos no presente instrumento e por

estipulação legal, declarando conhecer integralmente e autorizar todas as obrigações

assumidas pela Devedora e pelos Fiadores neste Contrato de Cessão e nos demais

Documentos da Operação.

5.6. Fundo de Reserva: Durante toda a operação, a Devedora concorda em manter recursos

na Conta do Patrimônio Separado em garantia do fiel pagamento das obrigações assumida:.

Os valores retidos deverão cobrir as despesas previstas na Cláusula 3.1.4 deste Contrato d-.

Cessão. O valor das referidas despesas será calculado pela Devedora em conjunto com a

Secu ritizadora.

6. GUARDA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓR|OS E EXECUçÃO DAS OBRTGAçöES

6.1. Guarda de Documentos: A Cessionária será responsável pela guarda da via negociável d¡
CCB, recebendo a lnstituição Custodiante uma cópia da via negociável e da via não negociáver.

A Cessionária também será responsável pela guarda de uma via original de todos os

Documentos da Operação.

6,2. Título Executivo Extraiudicial: As Partes reconhecem, desde já, que o presente Contrato

de Cessão constituitítulo executivo extrajudicial, inclusive para os fins e efeitos dos artigos 784

e seguintes do Código de Processo Civil.

7. TNDEN|ZAçÃO

7.L. lndenização: A partir da data de assinatura deste Contrato de Cessão, a Devedora se

obriga a indenizar e manter a Cessionária indene contra quaisquer demandas, obrigações,

perdas e danos de qualquer natureza direta ou indiretanrente sofridos pela Cessionária,

originados de ou relacionados a: (i) falsidade contida nas declarações e ntias prestadas

pela Devedora e/ou pela SPE, nos termos deste Contrato de Cessão ou

demais Documentos da Operação; (ii)ação ou omissão dolosa ou culposa

uaisquer dos

e/ou
pela SPE, no que diz respeito ao cumprimento de suas o rre dos

Documentos da Operação ou de qualquer forma relacionadas à CCB; (

processos instaurados a fim de discutir: (a) a presente Cessão; (b) os

!,\t

is deCCB; o c)a corrstituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis,

Página 24 de

OU ,/



ações ou processos relac¡onern-se a ato ou omissão da Cessionária

7.2. Sem prejuízo da obrigação assumida na Cláusula 7.L deste Contrato de Cessão, o

Cedente e a Devedora se obrigam a fornecer os documentos e informações de que dispõem e

que sejam necessários para defesa dos interesses da Cessionária contra as demandas,

processos, ações, obrigações, perdas e danos mencionados na Cláusula 7.1- deste Contrato de

Cessão, assim como a Cessionária se obriga a fornecer documentos e informações de que

dispõem e que sejam necessários para defesa dos interesses do Cedente, em demandas

similares que sejam propostas contra o Cedente.

7.3. Em nenhuma hipótese o Cedente será responsável pelos riscos, custos e ônus relativos

as demandas ou processos judiciais relacionadas à presente cessão, aos Créditos lmobiliários, a

CCB ou, ainda, à constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis, sendo certo que tal

ausência de responsabilidade do Cedente deverá ser informada pela Cessionária em seus

materiais da oferta a investidores, ficando também convencionado que a Cessionária deverá

conduzir as defesas relativas a essas demandas ou processos, substituindo o Cedente no caso

das ações terem sido intentadas contra esta,

7.3.L. A Cessionária deverá ressarcir e indenizar a Cedente por qualquer ônus ou

custo, de qualquer natureza, inclusive os derivados do pagamento de condenações

judiciais e extrajudiciais, de custas processuais ou da prestação de garantias ao juízo,

decorrentes de tais condenaçöes. A indenização será devida na data em que o Cedente

for compelida a efetuar o respectivo pagamento judicial, ou a prestar a correspondente

garantia ao juízo.

8. DTSPOSTçöES GERATS

8.1. Administração Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividades relacionadas à

administração dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas

pela Cessionária, incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo

e envio de informação a Devedora previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor

das parcelas brutas decorrentes da CCB, bem como o saldo devedor atualizado da CCB, além

do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a ser

efetuados por conta dos Créditos lmot¡iliários representados integralmente pela CCI na Conta

do Patrimônio Separado, deles dando quitação.

8.2. s lmobìliário ITì rì : Se, após o pagamen a totalidade

dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarern Créditos lmobiliários sentados

integralmente pela CCl, seja na fornra de recursos ou de créditos, tais recursos u créditos

devem ser restituídos pela Cessionária diretamente à Devedora, s d

forma de recursos líquidos de tributos deverão ser depositados (inclui

líquidos de tributos) imediatamente pela Cessionária em conta correrl

ll\
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8.3. ComunicaÇöes: Todas as comunicações entre as Partes e os lntervenientes Anuentes

serão consideradas válidas a partir de seu recebimento conforme os dados de contato abaixo,

ou outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Contrato de

Cessão.

Paro o Cedente

FAMíUA PAULISTA COMPANH¡A HI POTECÁRIA

Rua João Pessoa, n.s 6t/63, Centro
CEP 11-013-903, Santos - SP

At.: Sr. Flavio Fortes
Telefone: (13) 3211-2186
E-mail vio.fortes mili li

Poro o Cessionório

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne2.894,5e andar, conjunto 52

CEP 0L451-902, São Paulo - SP

At.: Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto e Gerência de BackOffice
Te lefo ne : (1,1) 3062-17 37

E-ma il : mrva lle@ha bitasee.eqm. bI / monitora mento @ ha bitasec.com. br

Paro o Devedoro

CNA SPITALETTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Avenida Copacabana , ne It2,4e andar, sala 401, Dezoito do Forte

CEP 06472-001 - Barueri - SP

At.: Karen Spitaleti
Telefone: ( L1.) 4153-8863

E-mail: cna@cnaspitaletti.com.br

Poro os Fiodores

NORBERTO SPITATETI

Avenida Ribeirão Preto, ne75, ResidencialTamboré L

CEP 06458-170 - Barueri - SP

Telefone: (11) 99666-2665

E-mail: norberto@cnaspitaletti.com.br

KAREN SPITALETI

Alameda Nicarágua, ne l-92, Residencial 2, Alphaville
CEP 06470-140 - Barueri - SP

Telefone: (11) 99866-7901

E-mail: cna@cnaspitaletti,com.br

ADÃO FERREIRA FItHo
Alameda Setubal, ne , Residencial Conde

CEP 06473-084 - Ba _SP

Telefone: (1,1) 94OZz

WI

-mail: adao@cnasp .com
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Para o Fiducisnte
STUDIO SPE EMPREENDIMËNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Avenida Dr. Yojiro Takaoka, loja L5 parte, piso superior, Centro de Apoio, Alphaville
CEP 06541-038 - Santana de Parnaíba - SP

At.: Karen Spitaleti
Telefone: (11) 99866-7901
E-mail: cna@cnaspitaletti.com.br

8.3.L. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob

protocolo, com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos nos endereços acima ou por correspondência eletrônica a qual será

considerada entregue quando do envio desta. Os originais dos documentos enviados por

e-mail deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis

após o envio da mensagem. Cada Parte deverá comunicar imediatamente as outras

sobre a mudança de seu endereço, sob pena de validade das comunicações enviadas aos

endereços acima mencionados.

8.4. Divisibilidade: Se uma ou mais disposiçöes aqui contidas forem consideradas inválidas

ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e

exequibilidade das demais disposições não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título,

8.5. Sucessão: O presente Contrato de Cessão é celebrado em caráter irrevogável e

irretratável, vinculando as respectivas Partes, os lntervenientes Anuentes, seus (promissários)

cessionários autorizados e/ou sucessores a qualquer título, respondendo a Parte e/ou o

respectivo lnterveniente Anuente que descumprir qualquer de suas cláusulas, termos or.,

condiçöes, pelos prejuízos, perdas e danos a que der causa, na forma da legislação aplicável.

8.6. Registro: O presente Contrato de Cessão será registrado pela Devedora, nos cartórios de

registro de títulos e documentos das sedes das Partes e dos lntervenientes Anuentes, em até

15 (quinze) Dias Úteis da presente data, salvo na hipótese de formulação de exigências pelos

referidos cartór¡os.

8.7. Despesas: Sem prejuízo das Despesas, a Devedora será responsável, direta ou

indiretamente, pelo pagamento das despesas, taxas e emolumentos devidos aos competentes

cartórios de notas, de registro de títulos e documentos e de registro de imóveis, à 83 e

quaisquer outros decorrentes das cJisposições contidas rreste Contrato Cessão e nos

Documentos da Operação, observado o previsto pela Cláusula 3.L.5 deste to de Cessão

8.8. Securitização: As Partes e os lntervenientes Anuentes decla que Contrato de

Cessão integra um conjunto de documentos que compöem a lca

securitização de créditos imobiliários vialtilizada por meio da em s CRI

W
do,

ntesqual u nflito em relação à interpretação das obrigaçöes das a sedo
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Anuentes neste documento deverá ser solucionado levando em consideraçäo uma análise

sistemática de todos os documentos envolvendo a emissão dos CRl.

8.9. lnterveniência: A Devedora e os lrrtervenientes Anuentes assinam o presente Contrato

de Cessão manifestando de forma irrevogável e irretratável a sua concordância com todos os

termos desse Contrato, incluindo em relação à transferência da CCB para a Cessionária.

8.10. Alterações: Qualquer alteração a este Contrato de Cessão somente será considerada

válida e eficaz se feita porescrito, assinada pelas Partes e pelos lntervenientes Anuentes.

8.11. Tolerância: Os direitos de cada Parte e lntervenientes Anuentes previstos neste Contrato

de Cessão (i)são cumulativos com outros direitos previstos em lei, a menos que

expressamente excluídos; e (iilsó admitem renúncia por escrito e específica. A tolerância e as

concessöes recíprocas terão caráter eventual e transitório e não configurarão, em qualquer

hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação, redução ou ampliação de

qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a qualquer das

Partes nos termos deste Contrato de Cessão, assim como, quando havidas, o serão,

expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas neste Contrato de Cessão. A

ocorrência de uma ou mais hipóteses referidas acima não implicará novação ou modificaçãc

de quaisquer disposições deste Contrato de Cessão, as quais permanecerão íntegras e em

pleno vigor, como se nenhum favor houvesse ocorrido.

8.12. Execução Específica: A Cessionária poderá, a seu exclusivo critério, requerer a execução

específica das obrigações aqui assumida pela Devedora, conforme estabelecem os artigos 49 z,

806 e 815 do Código de Processo Civil.

9. LEGTSLAçÃO APLTCÁVEr E FORO

9.1. Legislação Aplicável: Este Contrato de Cessão será regido e interpretado de acordo com

as leis da República Federativa do Brasil.

9,2. Foro: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir quaisquer questões ou litígios oriundos ou fundados neste Contrato
de Cessäo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes firmam este Contrato de Cessão em 8 (oito) vias, de

mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas.

a teor e forma e para o

São Paulo, 27 de jul de 201-8

8b

[O restante desto pógina foi intencion te
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(Pógina L/6 de assinaturas do lnstrumento Porticular de Cessão Créditos tmobiliórios e Outras

Avenços, celebrodo em 27 de julho de 2078, entre Família Paulista Componhio Hipotecória, no

qualidode de cedente, o Hobitasec Securitizodora 5.A., na quolidade de cessionória,

Spitaletti Construtorq E lncorporadctra Ltda., nø qualidade de devedoro e intervenie

anuente, Norberto Spitaletti, Koren Spitoleti e Adão Ferreira Filho, na quolidade de

intervenientes onLtentes, Studio SPE Empreendimentos lmobiliários Ltda.,

interveniente onuente, e lrene Negov Spitoleti e Samora Abrahõo Ferreiro,

i nte rv e n i e ntes o n ue ntes. )

I

dü{dÉ
PAUTISTA IA HI

0s Cedente

Nome:

Cargo:
,ass$É

Cargo

&
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(Página 2/6 de assinaturas do lnstrumento Pqrticular de Cessão Créditos tmobitiórios e Outras

Avenços, celebrado em 27 de julho de 20L8, entre Fomília Paulisto Companhio Hipotecório, na

qualidade de cedente, o Hobitasec Securitizodoro 5.A., no quolidade de cessionória, CNA

Spitaletti Construtoro E lncorporadora Ltda,, no qualidade de devedora e intervenien

onuente, Norberto Spitoletti, Karen Spitoleti e Adão Ferreira Filho, no quolidade de

intervenientes dnuentes, Studio SPE Empreendimentos lmobiliários L

interveniente onuente, e lrene Negov Spitoleti e Samaro Abrohão

i nte rv e n i e nte s a n ue ntes. )

Nome

Cargo:

%"-m¿&L
HABITASEC SECU RIT¡ZADORA S.A.

Cessionório
MARCoS RtBEtRo DO vAu,E NETO 

N o m e : vicenh Postþa Nogueira
RG.44.858.32$2 ñ ^ õaaô^?
cpF.30s.z00.4r'-0r cargo: RG:877836

CPF: 076.811.148{7

lp.
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(PÓgina 3/6 de assinaturas do lnstrumento Particular de Cessùo Créditos tmobiliórios e Outras

Avenças, celebrodo em 27 de julho de 2018, entre Fomília Paulisto Componhio Hipotecário, na

qualidade de cedente, q Hobitosec Securitizodora 5.A., no quolidade de cessionario, CNA

Spitoletti Construtora E lncorporodoro Ltdo., no quolidade devedorq e interveniente

onuente, Norberto Spitoletti, Koren Spitaleti e Adõo no qualidade

intervenientes anuentes, Studio SPE Empreendimentos

interveniente onuente, e lrene Negov Spitoleti e Somara

i nte rv e n i e ntes a n ue ntes. )

CNA SPITALEfiI CONSTRUTORA E I

Devedoro e lnterveniente

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

Ltdo., como

no

e

w

,l

LTDA.
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(Pógino a/6 de assinoturas do lnstrumento Particular de Cessão Créditos tmobitiórios e Outrqs

Avenças, celebrodo em 27 de julho de 20L8, entre Família Paulista Companhio Hipotecório, na

qualidade de cedente, a Habitosec Securitizodora 5.A., na qualidade de cessionário, CNA

Spitoletti Construtorø E lncorporodoro Ltdq., na quolidade de devedorq e interveniente

onuente, Norberto Spitaletti, Karen Spitoleti e Adão Ferreira Filho, na qualidode de fiadores e

intervenientes onuentes, Studio SPE Empreendimentos lmobiliórios Ltdo., como fiduciante (\
interveniente onuente, e lrene Negov Spitoteti e Samora Abrohõo Ferreiro, na quolidad" {fl-
intervenientes onuentes.) \

¿,/ /¿> ?'.1--.á
ERTO SPITALETTI

Fiador e lnterveniente Anuente

t^

rf
IR E NEGOV SPITALETI

Outorga Uxória

KAREN S

Fiadora e lnterveniente An

SAMARA AB

axl

#

FERREIRA FI

o
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(Pógino 5/6 de assinaturos do lnst:rumento Porticular de Cessão Créditos tmobitiórios e Outros

Avenças, celebrado em 27 de julho cie 2018, entre Família Paulisto Compønhio Hipotecória, no
qualidade de cedente, q Habitosec Securitizodora 5.A., no qualidode de cessionório, CNA

Spitaletti Construtora E lncorporodoro Ltdo., na qualidade de devedoro e interveniente

anuente, Norberto Spitoletti, Koren Spitaleti e Adõo Ferreira Filho, na qualidode de

intervenientes onuentes, Studio SPE Empreendimentos ., como

interveniente onuente, e lrene Negov Spitaleti e Samara Abrohão

i nte rve n i e nte s o n u e ntes. )

SPE PREENDIMENTOS

Fiducionte e I ntervenien

Nome:

Cargo:

no

þ

Nome

Cargo

M

tos L

te
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(Pógino 6/6 de qssinaturqs do lnstrumento Particular de Cessão Créditos tmobitiórios e Outras

Avenços, celebrodo em 27 de julho de 201-8, entre Fomíliø Paulista Componhio Hipotecório, no

qualidade de cedente, o Hqbítosec Securitizadora 5.A., no quolidode de cessionório,

Spitaletti Construtorq E lncorporadoro Ltda., na qualidade de devedors e interveniente

onuente, Norberto Spitoletti, Koren Spitaleti e A Ferreira Filho, no quolidode de

intervenientes dnuentes, Studio SPE entos lmc¡biliórios Ltda., como

interveniente onuente, e lrene Negov Spitaleti s Abrahão Ferreira, na

i nte rve nie ntes a n ue ntes. )

TESTEMUNHAS:

¡9

Nome

RG ns
Mara C na Lima

eN

hrr

Renâto Borgonove
CPFIMf ne RG: 19.896.765'2

oPF:157.716.178-57

2" Oficial tle Registro dc Titulos e Documeltos c
(livil rlc Pessoa Jurklica da C¡¡pitill - (:NPJ:45.5ó5.272i0001-77

Centil Domingues dos Santos - Ofìcirl
R$ 2.936,33 Protocolado e prenotado sob o n. 3.675.095 em

Rg 834,s4 09/08/2018 e registrado, hoje, em microfìlme
R$ 571,20 sob o n. 3.674,988 , em títulos e documentos.

R$ 1s4,s4 São Paulo, 10 de agosto de 2018

R$ 201,52

R$ 140,95

R$ 61,s4

CPF/MF ne:

RG: 23.199.9i 7-3
QPF:148.236.209-2s

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

M. Público

lss

Total R$ 4.900,62
Selos e t¿ras

Recolhidos p/verba
Gentil Domrngues dos Santos - Oficral

lvlarcelo S Espedito - Escrevente Autorizado p]?

tee
de
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ANEXO I

AO INSTRUMENTO PARTICUTAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OUTRAS

AVENçAS

Descrição dos Créditos lmobiliários - CCI

cÉoum DE cRÉDtro tMoBtLtÁRto
I"OCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO, 27

de julho de 2018

sÉnrr Única NUMERO FP FilV 03/201.8 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: FAMíLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

CN PJ: 53.146.221./ 0001-39

ENDEREÇO: Rua João Pessoa, n.s 61,/63, Centro

COMPLEMENTO N/A CIDADE Santos UF SP CEP 1101_3-903

2. TNSTTTUtçÃO CUSTOOTANTË

RAZÃO SOCIAL: OtlVEIRA TRUST DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBILIÁRIos s.A.

CN PJIM F: 36.3.13.87 6/000L-91

ENDEREÇO: Avenida das Américas, ne 3.434

COMPLEMENTO Bloco 7

sala 201

CIDADE Rio de

Janeiro

UF RJ CEP 22640-102

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: CNA SPITALETTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CN PJlM F: 61.s98,983/0001-02

ENDEREÇO: Avenida Copacabana, ne 1L2

COMPLEMENTO

4e andar

Sala

401.

CIDADE Barueri UF SP CEP 06472-OOr

4. GARANTI AS - Não ha

5. VAtoR Do cRÉDlTo lMoBlLlÁRlo: R516,000.000,00 (dezesseis mithões de reais)

fífUtO: Cédula de Crédito Bancário ne Fp FilV O3l2}tg

Empreendimento Cartório Matricula ne

DESCRIÇAO: Emitida em27 de julho de 201-8, por meio clo qual o Emissor concedeu um financiamento imobiliário à

Devedora da CCB no valor total de RS16.000.000,00 (dezesseis milhöes de reais) para financiamento imobiliário, e

os recursos serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento dos empreendirnentos imobiliários residenciais

descritos abaixo.

Endereço

IDENTIFI DOS EMPREENDIMENTOS:

Parc Athénée Oficial

Registro

lnróveis

Barueri/SP

de

de

de

133.532 Rua Bonnard, n" 231., lote n" 03,

Alphaville, Barueri/SP

K'
,"M

)

A, Green Val

A
Acqua Park Oficial

Registro

lmóveis

de

de

de

L33.537 Rua Bonnard, n" 1-32, lote

Alphaville, Barueri/SP

03, lley,

( Ï\
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Barueri/SP

6. COND|çöES DE EMTSSÃO

6.1. DATA E LOCAL DE EMISSAO 27 de julho de 2018, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

6.2 PRAZO TOTAL 1.456 (mil quatrocentos e cinquenta e seis) dias, tendo seu vencimento

final em 22 de julho de 2022.

6.3 VALOR PRINCIPAL RS16.000.000,00 (dezesseis milhöes de reais), na data de desembolso

6.4 ATUALTZAçÃO MON ETÁRtA N/A

7.5 JUROS CDI + 5,0% a.a

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS

(JUROS E AMORTTZAçÃO DE pRtNCtpAL)

Conforme tabela no Anexo ll da CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO Santos/SP

6.8 ENCARGOS

)

(¡) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ns FP

FllV 03/2018, incidente sobre o valor total do saldo devedor ap

Data de Pagamento; ¡\ I
(ii) juros de mora de 1% (um po

(iii) multa não compensatór¡a

importância total devida

na

ø (o¡p_+or
to)ao mês; e

Ay'

w
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ANEXO II

AO INSTRUMENTO PARTICUIAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E

oUTRAS AVENçAS

Descrição Das Despesas da Operdção FLAT e das Despesas Previstds pdro Mdnutenção da

Operação

Todos os tributos relacionados às despesas mencionadas nas tabelas abaixo estão incluídos

nos respectivos valores, não sendo, portanto, necessário considerar o valor de tais tributos
para o cálculo do pagamento a ser efetuado (gross up).

Custos de Emissão Agente Base de Cálculo TotalGeral

Remuneração Fixa - Originação Vaster Dl 0,5 % do CRI RsSo.ooo,oo

Remuneração Fixa 0,5 % do CRI R58o,ooo,oo

Avaliação das garantias Dexter Fixo Rs1.800,00

Estruturação Ha bitasec Fixo Rs72.851,45

Assessor Legal Madrona Fixo R551.223,68

Coordenador Líder CM Capital Fixo Rs20.000,00

Pré-Registro CRI B3 % do CRlcom piso Rs14.637,85

Registro CRI B3 % do CRI R$372,80

Registro CCI B3 % da CCI R51.491,20

Distribuição 83 B3 % do CRI com piso R5265,60

Taxa de Administração - Lq parcela mensal Habitasec Fixo Rs3.414,91

Agente Fiduciário - lmplantação Oliveira Trust Fixo Rs2.845,76

Agente Fiduciário - 13 parcela mensal Oliveira Trust Fixo Rs1.233,16

lmplantação da Custódia, Registro e
Transferência CCI

Oliveira Trust Fixo R52.824,41

Custódia CCI - 1e parcela mensal Oliveira Trust Fixo R$282,44

Custos de Manutenção Agente Periodicidade TotalGeral

Manutenção Conta/Liquidante/Ma ndatá rio Itaú Mensal Rs225,00

Escriturador Itaú Mensal - Rs90,.00

Auditoria do Patrimônio Separado Crowe Howarth Mensal

Contabilidade do Patrimônio Separado Projeto Contabilidade (ý.oo,oo

Lançamento 83 B3 Me RsL80,oo

Vistoria mensal de unidades Agente de garantias Me 2.000,00

Taxa de Administração Habitasec Me \ 3.4',J_4,g'.J_

Agente Fiduciário Oliveira Trust M '1. ,16

Custódia CCI Oliveira Trust Rs 44

Ø(

)r
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ANËXO III

AO INSTRUMENTO PARTICULAR DË CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBITIÁRIOS E

oUTRAS AVENçAS

Descrição dos lmóveis

Empreendimento Unidade Matrícula
Cartório de
Registro de

lmóveis

Valor do
lmóvel para

fins de
primeiro leilão

Valor do lmóvel
para fins de

cálculo da Razão

de Garantia

Valor da
Obrigação
Garantida

SELENITA Restau rante 200.793
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 750.000,00 Rs 7s0.000,00 Rs 37s.000,00

SELENITA 102 200.796
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 148.802,46 Rs 148.802,46 R5 74.401.,23

SELENITA 103 200.797
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 306.294,11 Rs 306.294,1-1 Rs 1s3.147,06

SELENITA 1r4 200.808
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 300.691,87 Rs 300.691,87 Rs 1"50.345,94

SELENITA 115 200.809
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 300.691,87 Rs 300.691,87 Rs 1s0.34s,94

SELENITA 116 200.810
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 300.691,87 R$ 300.691,87 Rs 1s0.34s,94

SELENITA LI7 200.811
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 316.698,27 Rs 316.698,27 Rs 158.349,14

SELENITA 119 200.8L3
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 148.802,46 Rs 148.802,46 R5 74.401.,23

SELENITA 2I5 200.828

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 286.857,75 Rs 286.857,75 R$ 143.428,88

SELENITA 217 280.830
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 286.857,75 Rs 286.\sl,7s Rs

Rs 74 1,,23SELENITA 21.8 200.831
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 148.802,46 L48

/
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SELENITA 303 200.83s
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 309.050,75 Rs 154.52s,38

SELENITA 304 200.836
Registro de
Imóveis de
Barueri - SP

Rs 309.050,75 Rs 309.050,75 Rs 1s4.s2s,38

SELENITA 309 200.841
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs L50.L41,68 Rs 150.141,68 Rs 7s.070,84

SE LE N II'A 316 200.848

Registro de
lmóveis de
Barueri - 5P

Rs 303.398,09 Rs 303.398,09 R$ 1s1.699,0s

SELENITA 317 200.849
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 319.548,56 Rs 319.548,56 R5 759.774,28

SELENITA 4tt 200.862
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 150.141,68 Rs 150.141,68 Rs 75.070,84

SELENITA 4r8 200.869
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 150.141,68 Rs 150.141,68 R$ 75.070,84

SELENITA 516 200.886

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 306.128,68 Rs 306.128,68 Rs 153.064,34

SELENITA 603 200.892
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 292.044,43 R5 292.044,43 R5 L46.022,22

SELENITA 604 200.893
Registro de
lmóveis de

Barueri - SP

R5 292.O44,43 R5 292.044,43 R$ 1.46.022,22

SELENITA 606 200.89s
Registro de

lmóveis de
Barueri - SP

R$ 15L.492,95 Rs 151.492,95 R5 7s.746,48

SELENITA 607 200.896
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 151.492,95 Rs 151.492,95

c\t\

R5 7s.746,48

SELENITA 610 200.899
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 151.492,95 Rs r.s ,r.l-,RS

SELENITA 613 200.902
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 15r..492,95 R ,95 Rs 7s

Rs 309.050,75
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R5 292.044,43 R5146.022,22SELENITA 61.4 200.903
Registro de
lnróveis de
Barueri - SP

R5 292.044,43

SELENITA 615 200.904
Registro de
lmóveis de
tsarueri - SP

R5 292.044,43 R5 292.044,43 R51.46.022,22

SELENITA 616 200,90s
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 292.044,43 R5 292.044,43 R51.46.022,22

SELENITA 6t7 200.906
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 292.044,43 R5 292.044,43 R5 146.022,22

SELENITA 7t6 200.924
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 308.883,84 Rs 308.883,84 R51.54.44r,92

SELENITA 1202 201.005
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 155.620,19 Rs 1ss.620,19 Rs 77.810,10

SELENITA I2t4 207.017
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 300.000,81 Rs 300.000,81 Rs 150.000,41

SELENITA 1303 201..025

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 323,2L0,63 Rs 323.210,63 Rs 161.60s,32

SELENITA L304 20r.026
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 323.2L0,63 R5 323.210,63 R5 161.605,32

SELENITA L40t 201..042
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 164.742,11 R5 t64.742,11 Rs 82.371,06

SELENITA 1_402 201.043
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 rs7.020,77 R5 157.020,77 Rs 78.s10,39

SELENITA 1403 20t.o44
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 302.700,8L Rs 302.700,81 R5 L51.350,41

SELENITA L404
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

20t.o4s R$ 302.700,81 R$302.700,31

, / '\\
Rs 1s1.3sþ,41

Rs 151.SELENITA 1405 201.046
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 302.700,81- Rs

&\
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SELENITA 1406 201..047

Registro cle

lnróveis de
tlarueri - SP

R5 !57.020,77

SELENITA 1"407 201.048

Registro de
lmóveis de
Barueri - 5P

Rs 757.020,77 R5 1.s7.O20,77 R$ 78.510,39

SELENITA 1408 201.o49
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 L57.02O,77 R5 !57.020,77 Rs 78.510,39

SELENITA L409 201.0s0
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R51.s7.020,77 R5 t57.O2O,77 Rs 78.510,39

SELENITA 1410 20r..051
Registro de
Imóveis de
Barueri - SP

Rs 157.020,77 R5 t57.Q20,77 Rs 78.510,39

SELENITA t4tt 201".052

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5157.020,77 R5157.O2O,77 Rs 78.510,39

SELENITA t4t2 201.053
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5157.020,77 R5 157.020,77 Rs 78.510,39

SELENITA 1413 20L.054
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 \s7.020,77 R5157.020,77 Rs 78.510,39

SELENITA t4t4 201.055
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 302.700,81 Rs 302.700,8L Rs 15L.350,41

SELENITA t4]-5 201.056
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 302.700,81 Rs 302.700,81 Rs 151.350,41

SELENITA 14T6 201..057

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 302.700,81 Rs 302.700,81 R5 151.350,41

SELENITA 1417 201.0s8
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 302.700,81 Rs 302.700,81

Nt\

Rs 151.350,41

SELENITA t4I8 201.059
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ L57.O20,77 Rs 1s7.020, Rs7 10,39

SELENITA L479 201.060
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 157.020,77

,/
s 1.57.020 5

R5 t57.020,77 Rs 78.510,39
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1 501 20'j

201.L'27

20.t..1"?s

lìegisti o cl':

i,;r'órreìs de
R;.irir.:r'i - 5P

iì5 ¡26.1,19,5*r

ßr.:gisit c, l1r:

lrrró.reis lltl
Rar'r:e:'i - 5P

RS 32þ.119,53

Fir-'gistro cie

lmóveis de

Barueri - 5P

Regis'i:rc rle
lrnóveis de

ßarut-:ri - 5P

tieg,istro dc
l¡nó'¡eis de
äarueti -.SP

$,,
¿,:

5Hi_ENill-A FS 32h.1 L9 i3
^.;763.0i9,77

SELENI TA 1 C:r\.¡ 1 ùL. u54 Rs 326.11.9,s3 Rs 163.0s9,77

SELENITA 151;¿ 201.tJ72 RS L58.433,96 R$ 158.433,96 R$ 79.216,98

SELEN II-A 'r51,4 24i.074
Registro cle

lrnóveis de
Barueri - SP

R$ 320.1s4,67 Rs 320.1s4,67 Rs 160.077,34

SELENITA 1_q15 2C1".075

Reg!stro de

lmóveis cle

Barueri - SP

Rs 320.154,67 R$ 320,1s4,67 R$ 160.077,34

SELENITA

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

1516 ?41..o7c R$ 320.L54,67 R5 320.154,67 Rs 160.077,34

SE LE N II'A 15 19 2Õi.o-¡9
Registro de
lnrér,reis de
Barur.ri . SP

R$ 158.433,96 Rs 79.216,98R$'rr;8.433,96

SEI.ENIIA 1604

I

Registro de
lmóveis'de
Barueri -'SP

Rs 305.42s,12201.08:l R$ 305.425,12 R$ 152.712,56

SEt.ENITA 16CE 0'1. 087
I
l¿
i

iìegistro de
lmóveis de
Barueri = SP

Rs 1s8.4 33,96 R$ 1-58./+33,96 R$ 79,216,98

SELENITA t6t/ 201.(¡9b
Registro de
Inróveis de
ilarueri - SP

Rs 305.425,1.2 Rs 30s.42s,12 Rs 1.52.7L2,56

SELENITA L803 201.116

Registro cie

lnróveis de,

Pr¿lrueri - SP

R$ 308,173,94 Rs 308,173,94 R5 154,086,97

SELENITA 1804 I
I

I

2(")

Registro de
lmóveis de

BarLreri - 5q

7.1,'17 Rs 308.L73,94 Rs 154.086,97

SELENIl'A 18lt4

kì5 308.i73,94

R$ 15e.859,86 R$ 159.859,8

\
R$ 7e\2r,s3

R$SELENI A 6,97l_Br-5

...- -.1,-

R$ i08.173,94
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201.129 Rs 308.173,94 Rs L54,086,97SELENITA 1816
Registro de

lmóveis de
Barueri - SP

R$ 308.173,94

SELENITA 18L9 201..132

Registro de

lmóveis de
Barueri - SP

Rs 308.L73,94 Rs 308.173,94 Rs 154.086,97

SELENII'A 1820 201.133
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 308.L73,94 R$ 308.173,94 Rs 154.086,97

SELENITA 1821 207.134
Registro de
lmgveis de
Barueri - SP

Rs 308.173,94 Rs 308.173,94 Rs 1s4.086,97

SELENITA 1908 20t.144
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 283.310,48 Rs 283.310,48 Rs 141.655,24

SELENITA 1918 20L.t54
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 161.298,60 Rs 161.298,60 Rs 80.649,30

SELENIÏA 20tt 201.1"65

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 310.947,51 Rs 310.947,51 Rs 155.473,76

SELENITA 2012 201".L66

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 31.0.947,5L Rs 310.947,51- Rs 1ss.473,76

SELENITA 2013 201.167
Registro de
lrnóveis de
Barueri - SP

Rs 310.947,51 R$ 310.947,51 Rs 155.473,76

SELENITA 20L4 201.168
Registro de
lnlóveis de
Barueri - SP

Rs 3L0.947,5L Rs 310.947,s1 Rs 1ss.473,76

SELENITA 20t6 201..170

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5 310.947,51 R$ 31-0.947,51 Rs 155.473,76

SELENITA 220].' 20L.189
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 252.409,88

1\

R5 2s2.409,88 R5 126.204,94

SELENITA 2205 201.193
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R5162.750,29 Rs 162.7s0 5,L5
")

R$

SELENITA 2206 201..194

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 3'13.746,04

/1 ñ"æt Rs Ls 873,O2
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R$ 313.746,04 R$ 156.873,02

8/5

SELENITA 2208 20t.t96
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 313.746,04

SELENITA 2209 20t.t97
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 33L.878,03 Rs 33L.878,03 Rs L65.939,02

SELENITA 23rO 20L.2r!
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 170.586,81 RS 170.586,8i. RS 85.293,41

SELENITA 231.5 20r.2t6
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

RS 164.zts,o4 R5 r64.21s,04

ET

R$ 82.107,52

SELENITA 2402 20t.2t8
Registro de
lmóveis de
Barueii - SP

R$ 170.586,8L R$ 170.586,81 Rs 8s.293,41

SELENITA 2409 201.225
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 316.569,76 Rs 316.s69,76 Rs 1s8.284,88

SELENITA 24tO 20I.226
Registro de
lrnóveis de
Barueri - SP

R$ 316.569,76 R5 316.569,76 R$ 158.284,88

SELENITA 241.t 201..227

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 316.569,76 Rs 316.569,76 Rs L58.284,88

SELENITA 41,5 200.866
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 289.439,47 R5 289.439,47 R51.44.719,74

SELENITA 4t6 200.867
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 289.439,47 R5 289.439,47 Rs 144.719,74

SELENITA 417 200.868
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 289.439,47 Rs 289.439,47 Rs L44.7!9,74

SELENITA 515 200.885
Registro cle

lmóveis de
Barueri - SP

Rs 306.128,68 Rs 306.L28,68 R$ 153.064,34

SELENITA 7Lt 200.919
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 152.856,39 t\Rs 1s2.8s6,

ï"
R$ 76

SELENITA 7L5 200.923
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 308.883,84 R$ 92
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Rs 152.856,39 R576.428,20

93

'!í;(

SEI.ENITA 778 200.9'26
Registro de
lnlóveis de
Barueri - SP

Rs :[52.856,39

SELENITA 7t9 200.927
Registro de

lmóveis de
Barueri - SP

R$ 152.856,39 Rs 152.856,39 R$ 76.428,20

SELENITA r20s 201.008
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 300.000,81 Rs 300.000,81 Rs 1s0.000,41

SELENITA r2t5 201.018
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 300.000,81 Rs 300.000,81 Rs 1s0.000,41

SELENITA L219 20r.o22
Registro de
Imóveis de
Barueri - SP

Rs 155.620,19 Rs 1ss.620,19 Rs 77.810,10

SELENITA 1305 20L.027
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 330.992,30 Rs 330.992,30 Rs 16s.496,1s

SELENITA L577 201..077

Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 337.197,13 Rs 337.197,13 Rs 168.598,57

SELENITA 1904 201.140
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

R$ 302.705,98 R$ 302.70s,98 Rs 151.352,99

RsSELENITA 2408 201.224
Registro de
lmóveis de
Barueri - SP

Rs 3L6.569,76 31_6.5 88

Página 45 de 45


