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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDTTOS IMOBTLÉRIOS DA 116^ SÉRE DA 1" E^ ISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IÀ{OBILÉRIOS DA HABTTASEC SECURITIZADORA S.A.

Peto presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

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

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

09.304.47710001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("fujsset'ê" ou

"Securitizadora" );e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES I OBILÉROS, instituição financeira com

sede na Avenida das Américas, no 4.200, Bloco 8, Ata B, Satas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP:

22640-102, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no

17.343.687/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Aeente Fiduciário").

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

individuatmente, como "&f!e")

RESOLVEM firmar este "Iermo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliários da 1160 Série da 10 Emissõo

de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitosec Securitizadora 5.A." ("Termo de

Securitização" ou "Termo"), para formatizar a securitização dos Créditos lmobitiários (conforme

abaixo definidos) representados integratmente peta CCI (conforme abaixo definida) e a

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

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

da Comissão de Vatores Mobitiários ("M") no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme atterada

("lnstrução CVM no 476l09"), e com as seguintes ctáusutas e condições:

cúusulA PRTMETRA - DAs DEFtNtçÕEs

1.1. Definições: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquetas que forem estabelecidas a seguir
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"Aqência de Classificação de

Risco":

E Austin Rating, sociedade empresária timitada, com sede na

cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na Rua Leopoldo

Couto Magathães Jr. 110 - 7o Andar - ltaim Bibi, CEP 04547-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 05.803.488/0001-09, ou

agência substituta a ser aprovada em Assembtéia dos

Titutares do CRI;

"Aqente Fiduçiá[o" ou "lnstituiÇão

Q§ledjan!g"

Significa a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

VALORES À{OBILÉruOS. acima quatificada;

"AtienêEão Fiductárra de Bem

lmóvet":

Significa a garantia de atienação fiduciária sobre o lmóvet,

abaixo definido, a ser outorgada pela Devedora em favor da

Securitizadora, em garantia das Obrigações Garantidas;

Significa a garantia de atienação fiduciária sobre 10.000 (dez

mi[) cotas da Devedora, abaixo definida, a ser outorgada peta

MELZA INVESTIMENTOS E PART|C|PAÇÕES lrOl., inscrita no

CNPJ/MF sob o no 23.651.34710001-08 e pela MASTRA

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Lt0A., inscrita no CNPJ/MF

sob o n" 27.178.39810001-07 ("Cotistas Devedora") em favor

da Emissora, em garantia das Obrigações Garantidas;

Facultativa":

aa AmortizaÇão Antecipada Significa a amortização antecipada facuttativa da CCB, que

poderá ser realizada pela Devedora, nos termos da Ctáusuta

6.1 do Termo de Securitizaçáo;
aa ANBIMA Significa a ANBIIúA - Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais;

Assembleia de Titutares de CRI
aa Significa a assembteia gera[ de Titulares de CRl, realizada na

forma da Cláusuta Quinze deste Termo de Securitização.

"83" Significa a 83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, segmento

CETIP, instituição devidamente autorizada peto BACEN para a

prestação de serviços de depositária de ativos escriturais e

tiquidação financeira, com sede na Avenida Repúbtica do

Chite, no 230, 11o andar, CEP 20031-170, na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Banco Liquidanteaa ,r. ITAU UNIBANCO S.4., instituição financeira, com sede na cidade dcr

São Pauto, Estado de São Paulo, na Praça Atfredo Egydio de Souza
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Aranha, no 100, Torre Otavo Setúbat, CEP 04726-170, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 60.701.190/0001-04, responsável peta tiquidação

financeira dos CRI;

Significa cada boletim de subscrição por meio do quat os

Titutares de CRI subscreverão os CRI;

Botetim de Subscrição"aa

..CCB": Significa a Cédula de Crédito Bancário n" FP 2008/17, emitida

peta Devedora em favor da Cedente, em 20 de agosto de 2018,

no valor de RS 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e

quinhentos mil reais), por meio da quat a Cedente concedeu

financiamento imobitiário à Devedora para quitação do valor

de aquisição do lmóve[, nos termos da Escritura de Compra e

Venda, abaixo definido, pagamento do lTBl, custos da

operação, constituição do Fundo de Liquidez e do Fundo de

Reserva, bem como para a exploração e o desenvotvimento

do lmóvet;

Significa í (uma) Céduta de Credito lmobitiário integral

emitida peta Securitizadora sob a forma escriturat, sem

garantia real imobiliária, nos termos da Escritura de Emissão

de CCl, para representar a totatidade dos Créditos

lmobitiários;

..CCI":

Significa a FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA,

instituição financeira com sede na Cidade de Santos, Estado

de São Pauto, à Rua Joao Pessoa,63, CEP 11013-903, inscrita

no CNPJ sob o no 53.146.2?.1/0001-39;

"Cedente":

"Cessão Fiduciária de Direitos
tt.Creditorios

Significa a garantia de cessão fiduciária dos Direitos

Creditórios, a ser outorgada pela Devedora em favor da

Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária,

em garantia das Obrigações Garantidas;

"CNPJ/^/tF" Significa o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério

da Fazenda;

Significa o "Código ANBllvlA de Regulaçõo e lÁelhores Praticos

pora as Ofertos Publicas de Distribuição e Aquisição de

V olor e s lÁobi li óri os" ;

"Códiqo ANBIIú4":
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"Códiqo Civil Brasileiro ,r. Significa a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

em vigor;

"Conta do Patrimonio SeparadO": Significa a conta corrente n" 33833-0, agência 7307, do Banco

Itau Unibanco S/4, de titutaridade da Emissora;

"Coordenador Líder": Significa a H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

VALORES MOBILIARIOS LTDA, instituição financeira, com sede

à Rua Boa Vista, 254,11o andar, Cjto 1101 e 1108, Centro,

São Pauto, SP, CEP: 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no

01.788.147 t0001-50

"Contrato de Atienação Fiduciária

de Bem lmóve[":

Significa o "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciario

de Bem lmovel em Garantio e Outros Avenças", a ser

cetebrado entre a a Devedora e a Emissora, por meio do qual

será formalizada a Alienação Fiduciária de Bem lmóve[

"Contrato de Alienação Fiduciária

ç§ ts!as":

Significa o "lnstrltmento Particular de Alienação Fiduciária

de Cotos em Gorontia e Outras Avenças", a ser celebrado

entre as Cotistas Devedora, a Devedora e a Emissora, por

meio do qual será formatizada a Alienação Fiduciária das

cotas da Devedora;

"Contrato de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios":

Significa o "lnstrumento Porticulor de Cessõo Fiduciário de

Direitos Creditorios e Outras Avenças" a ser celebrado entre

a Devedora e a Emissora, por meio do qual será formalizada a

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;
aa Contrato de Cessão tt. Significa o "lnstrumento Particular de Cessão de Créditos

lmobiliórios e Outros Avenços", celebrado entre a Cedente, a

Securitizadora e a Devedora, por meio do qual a Cedente

cedeu e transferiu à Securitizadora os Créditos lmobitiários e

as Garantias;

"Contrato de Distri Significa o "lnstrumento Particular de Coordenoção,

Colocação e Distribuição, com Esforços Restritos de

Colocoçõo, dos Certificodos de Recebíveis lmobiliários da

116a Série do la de Certificados de Recebíveis lmobitiários

da Habitasec Securitizadora S.A., Sob o Regime de lÁelhores

Esforços de Colocoçõo", celebrado entre a Emissora, o
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/
Coordenador Líder e a Devedora, por meio do quat a

Devedora contratou o Coordenador Líder para reatizar a
distribuição dos CRl, sob regime de methores esforços de

cotocação;

"Contratos de Garantia": O Contrato de Alienaçáo Fiduciária de Cotas, o Contrato de

Cessão Fiduciária e o Contrato de Atienação Fiduciária de

lmóvet quando mencionados em conjunto;

"Créditos Imobitiários" Significam os créditos imobiliários decorrentes da CCB, que

compreendem a obrigação de pagamento pela Devedora do

Vator de Principal acrescido dos Juros Remuneratórios, bem

como todos e quaisquer outros direitos creditórios deüdos

peta Devedora por força da CCB, e a totatidade dos

respectivos acessórios, tais como juros remuneratórios,

encargos moratórios, muttas, penatidades, indenizações,

seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais

encargos contratuais e legais previstos nos termos da CCB;

"cRl": Significa os certificados de recebíveis imobitiários da 1 16"

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

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

n'9.514197;
..CVM": Significa Comissáo de Vatores Mobitiários;

tt Significa o dia 20 de agosto de 2018;
tt. Significa a data de integratização dos CRI petos investidores;

Significa o dia27 de agosto de 2028;

"Data de VerificaÇão" Significa a verificação do Valor Mínimo do Fundo de Liquidez

e do Vator Mínimo do Fundo de Reserva que ocorrerá em cada

Data de Pagamento dos CRI tendo por referência a úttima

Taxa Dl divutgada na referida data;

Conforme Cronograma de Pagamento constante do Anexo ll

deste Termo.

"Devedora": Significa a VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA., companhia timitada com sede na

Cidade de 5áo Pauto, Estado de Sáo Pauto, à Avenida

I
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Mofarrej, no 825, sata 08, CEP 05311-000, CNPJ sob o no

29.414.779t0001-73;

"Dia Utit" Quatquer dia que não seja sábado, domingo, dia dectarado

como feriado naciona[ na República Federativa do Brasil.

Prorrogação de Prazos: Na hipótese de quatquer data prevista

neste Termo não ser Dia Útit, haverá prorrogação para o

primeiro Dia Utit subsequente, sem qualquer penatidade;

"!)i-reitoscred!!@": Significa a totatidade dos direitos creditórios oriundos do (i)

Contrato de Locação Mega Park Cebotão; (ii) Contrato de

Locação M2 Sotuções Engenharia ("Direito Creditórios"), bem

como de atuguéis decorrentes da [ocação do lmóvel e as

receitas, presentes e futuras oriundas dos contratos de

locação de espaços comerciais atualizadas monetariamente

na forma prevista nos contratos de locação, os encargos

moratórios e muttas e de quaisquer outras receitas oriundas

da exptoração econômica em toda a área do lmóvet e as

despesas e encargos operacionais incidentes na exptoração

econômica do lmóvet;

"Documentos da Oferta Púbtica

Restrita

Significam os seguintes documentos, quando mencionados

conjuntamente: (i) a CCB; (ii) a Escritura de Emissão de CCI;

(iii) o Contrato de Cessão; (iv) o Contrato de Alienação

Fiduciária de Bem lmóvet; (v) o Contrato de Atienação

Fiduciária de Cotas; (vi) o Contrato de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditorios; (vii) este Termo de Securitizaçáo; (viii) o

Contrato de Distribuição; (ix) os Botetins de Subscrição; e (x)

a declaração de investidor profissionat;

aa Emissão ,r. Significa a presente emissão de CRl, a qual constitui a 116

série da 1" emissão de Certificados de Recebíveis lmobitiários

da Emissora;

"Emissora" ou "5ecut!!!7qç!ora": Significa a HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima

quatificada;

"Escritura de Compra e Venda" A Escritura de Venda e Compra a ser celebrada pela

Devedora, através da qual o lmóvel será adquirido;
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"Escritura de Emissão de CCI
,, Significa o "lnstrumento Porticulor de Emissõo de Cédula de

Créditos lmobiliários lntegral, Sem Gorantia Real lmobiliária

sob a Forma Escritural e Outras Avenças", celebrado entre a

Securitizadora e a lnstituição Custodiante, por meio do qual a

CCI foi emitida pela Securitizadora para representar a

totalidade dos Créditos lmobitiários;

"Escriturador" ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira,

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 3o andar, CEP 04538-

132, inscrita no CNPJ/MF sob o n'61.194.35310001-64,

responsávet peta escrituração da Emissora;

"Evento de Vencimento

Antecipado"

Significa qualquer um dos eventos que poderão gerar o

vencimento antecipado da CCB, conforme previstos no item

I 1 .1 abaixo;

"Eventos de Liquidacão do

Patrimônio Separado":

Significa quatquer um dos eventos previstos no item 12.1

abaixo, os quais ensejarão a assunção imediata da

administração do Patrimônio Separado peto Agente

Fiduciário, se aplicável.

Significa o fundo de liquidez a ser constituído peta

Securitizadora, mediante retenção de parcela do Valor da

Cessão no valor de RS 1.100.000,00 (um mithão e cem mil

reais) na Conta do Patrimônio Separado para pagamento das

17 (doze) primeiras parcetas de juros e amortização dos CRl,

conforme Ctáusuta Dezesseis deste Termo;
aa Fundo de Reserva ,r. Significa o fundo de reserva a ser constituído peta

Securitizadora, mediante retenção de parceta do Valor da

Cessão no valor de RS 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta

mit reais) na Conta do Patrimônio Separado, conforme

Cláusuta Dezesseis deste Termo, o qual deverá sempre

equivater ao Vator Mínimo do Fundo de Reserva;

"Garantias": Significa, em conjunto, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, a

Atienação Fiduciária de Bem lmóvel e a Alienação Fiduciária

(
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de Cotas;

..IGP-M/FGV": Significa o lndice Geral de Preços - Mercado, apurado e

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

"lmóvet": Significa o imóvel locatizado na Cidade de São Paulo,

devidamente descrito e caracterizado na matrícuta n" 19.263,

do 10" Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de 5ão

Pauto, Estado de São Pauto;

"lnstruÇão CVM no 353194": Significa a lnstrução da CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002,

conforme atterada;

"lnstrução CVM no 476109": Significa a lnstrução da CVM no 476109, de 16 de janeiro de

2009, conforme atterada;

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

7013, conforme alterada;
aa Significa a lnstrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de

701 6, conforme atterada;

" lnvestidores" ou ".!rcst!dsr":

" I nvestidores Profissionais " , Significam os investidores que atendam às características de

investidor profissionat, assim definidos nos termos da

lnstrução CVM no 539113;

" I nvestimentos Permitidos " : Em relação aos recursos que venham a ser depositados na

Conta do Patrimônio Separado fica estabetecido que a

Emissora apticará tais recursos em rendimentos de renda fixa

do Banco ltaú Unibanco S.A;

"Juros Remuneratórios" : Significa os juros remuneratórios incidentes sobre o Vator

Nominal Unitário, conforme previstos no item 5.1;

"Lei das Sociedades por AÇõ€s": Significa a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme em vigor;

"Lei no 10.931111"; Significa a Lei no 10.931 , de 2 de agosto de 2004, conforme

atterada;

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

conforme alterada;

"ObriqaÇões Garantidas ,r. Significam as obrigações assumidas peta Devedora no âmbito

da CCB;

"Oferta Pública Restrita tt. Significa a distribuição púbtica dos CRl, que será realizada
4t
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com esforÇos restritos de cotocação, em regime de melhores

esforços de colocação, nos termos da lnstrução CVM no

476t09;

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

sejam, a Emissora e o Agente Fiduciário;

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

Regime Fiduciário, composto pelos Créditos lmobitiários

representados integralmente peta CCl, peto Fundo de

Reserva, peto Fundo de Liquidez, petas Garantias, e os

rendimentos auferidos por conta do investimento nos

lnvestimentos Permitidos, o qual não se confunde com o

patrimônio comum da Emissora e se destina exctusivamente à

tiquidação dos CRI a que estão afetado;
at Significa, na forma do artigo 9o da Lei no 9.514197, o regime

fiduciário instituído sobre os Creditos lmobiliários

representados integratmente peta CCl, as Garantias, o Fundo

de Liquidez, o Fundo de Reserva, os rendimentos auferidos

por conta do investimento nos lnvestimentos Permitidos e

pela Conta do Patrimônio Separado, segregando-os do

patrimônio comum da Emissora, até o pagamento integral dos

CRl, para constituição do Patrimônio Separado;

É o- retaÚrio ã ser enviado, peta Devedora ao Agente

Fiduciário, no encerramento de cada trimestre sociat, a

partir da Data de lntegratização e até a: (i) destinação total

dos recursos obtidos peta Devedora; ou (ii) Data de

Vencimento, o que ocorrer primeiro, acerca da apticação dos

recursos obtidos com a CCB, nos termos do Anexo ll a CCB;

O resgate antecipado dos CRl, nos termos do item 6.1. deste

Termo de Securitização;

"Taxa Dl
tt. Taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de

um dia, over extra grupo, expressas na forma percentuat ao

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,

c'-
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catculadas e divutgadas diariamente peta 83, no informativo

diário disponível em sua página na lnternet

(http: / /www. cetip.com. br) ;

"Termo" ou ttTermo de

SecuritizaÇão":

Significa o presente "Termo de Securitização de Créditos

lmobiliários do 116a Série do la Emissão de Certificados de

Re ce bív ei s I mobi li ári os da H obi tase c Se cu ri ti zado ro 5. A. " ;

"Titulares de CRl": Significam os detentores de CRl, a qualquer tempo;

'Yê!gr-dsis!§1@"aa Significa o valor de RS 26.500.000,00 (vinte seis milhoes e

quinhentos mit reais) na Data de Emissão dos CRl, a ser pago

peta Securitizadora diretamente à Devedora para aquisição

da totatidade dos Créditos lmobitiários, nos termos do

Contrato de Cessão'

"Vator de Principal": Significa o vator de principal da CCB, correspondente a R§

26.500.000,00 (vinte e seis mithões e quinhentos mil reais);

"Valor Mínimo do Fundo de

Liquidez":

Significa que até 20 de agosto de 2019, o valor do Fundo de

Liquidez somado ao valor do Fundo de Reserva deverá ser

superior ao valor equivalente à somatória das próximas

parcelas do CRl, posteriores à Data de Verificação até a

parceta de 20 de agosto de 2019, inclusive, quando o Fundo

de Liquidez deixará de existir;

"Vator Mínimo do Fundo de

Reserva ,r.

Significa que durante todo o tempo de vigência dos CRl, o

Fundo de Reserva deverá corresponder: (i) RS450.000,00

(quatrocentos e cinquenta mit reais) até 20 de agosto de

2019; (ii) após 20 de agosto de 2019 no mínimo, ao vator

equivalente ao valor da próxima parceta de Remuneração dos

CRl, posterior a Data da Verificação;

"Valor Nomina[ Unitário dos CRl": Significa o vator nominal unitário dos CRl, de RS 1.000,00 (mit

reais) na Data de Emissão dos CRl.

cúusuLA SEGUNDA - DA vtNcuLAçÃo Dos cRÉDrros rmoBrLtÁilos

2.1. Vincutação: A Emissora reatiza neste ato, em caráter irrevogável e irretratávet, a vincutação

da totatidade dos Créditos lmobitiários, representados peta CCl, emitidas pel.a Emissora sob a forma I
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escriturat, na forma da Lei n" 10.931 104, e encontram-se descritos na Escritura de Emissão de CCl,

aos CRI de sua 11ó" emissão'1" série, conforme as características descritas na Ctáusuta Terceira

abaixo.

2-.7. Vator Nominat: A Emissora dectara que, peto presente Termo de Securitização, foram

ünculados à presente Emissão os Créditos lmobitiários de sua titutaridade, com vator nominal gtobal

de RS 26.500.000,00 (vinte e seis mithões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão, representados

pela CCl, devidamente identificados no Anexo ! a este Termo de Securitização

2.3. Garantia: A CCI foi emitida sem garantia real imobitiária e a Escritura de Emissão encontra-

se devidamente custodiada junto à lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, S4o, da Lei no

10.931/04.

7.4. Reqirne ErduçÉlq: O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de

Securitização, será registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único,

da Lei n' 10.931104.

2.5. Vator de Aquisição: Peta aquisição dos Créditos lmobitiários, a Emissora pagará à Devedora o

Valor de Aquisição (conforme definido no Contrato de Cessão), na forma e condições estabelecidas

na CCB e no Contrato de Cessão.

2.6. Titularidade dos Créditos lmobitiários: A titularidade dos Créditos lmobitiários foi adquirida

peta Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão.

2.7. lnvestimentos Permitidos: Em relação aos recursos que venham a ser depositados na Conta

do Patrimônio Separado fica estabetecido que a Emissora aplicará tais recursos nos lnvestimentos

Permitidos.

cúusull TERcETRA - DAs cARAcTERísncs Dos cRÉDtros l,r oBtLrÁilos

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

presente Emissão têm, na Data de Emissão dos CRl, o valor nominal de RS 26.500.000,00 (vinte e seis

milhões e quinhentos miI reais).

3.2. Remuneração dos Créditos lmobitiários: Os Créditos lmobitiários serão objeto de Juros
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Remuneratórios, conforme catculados na Ctáusuta Quinta abaixo ("RemuneraÇão dos CRl").

3.3. CCI: A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escriturat e a

Escritura de Emissão de CCI se encontra custodiada na lnstituição Custodiante, e a CCI será

devidamente registrada na na 83, na forma prevista nos parágrafos 3o e 4o do artigo 18 da Lei no

10.931 111 .

3.4. Cessão dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobitiários foram integratmente transferidos

pela Cedente à Emissora, nos termos do Contrato de Cessão, e representados peta CCI

cúusuLA QUARTA - DAs cARAcTERísrcas Dos cRt

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

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

(i) Emissão:1".

(ii) Série: 116'.

(iii) Quantidade de CRI: 26.500 (vinte e seis mit e quinhentos).

(iv) Forma: Os CRI serão emitidos de forma escritura[ e sua titutaridade será comprovada por

extrato emitido peta 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83. Adicionatmente,

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

emitido peto Escriturador, enquanto os CRI não estiverem etetronicamente custodiados na 83.

(v) Vator Total dos CRI: RS 26.500.000,00 (vinte e seis milhoes e quinhentos mit reais), na Data

de Emissão dos CRl.

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

(vii) Juros Remuneratórios dos CRI: 100% (cem por cento) da variação acumulada das Taxa Dl,

acrescida de spread (sobretaxa) de 6,347o (seis inteiros e trinta e quatro por cento) ao ano, com base

em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, catcutados de forma exponencial e

cumutativa pro rata temporis por Dias Úteis ("Juros Remuneratórios"), catcutados conforme item

5.1 , abaixo.

(viii) Periodicidade de Pagamento de Juros Remuneratórios dos CRI: Conforme previsto neste

Termo de Securitização.

(ix) Periodicidade de Amortização de do Valor Nominal Unitário dos CR]: Conforme previsto neste

Termo de Securitização.
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(x) Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobitiários

representados integratmente pela CCl, a Conta do Patrimônio Separado, os rendimentos oriundos do

investimento nos lnvestimentos Permitidos o Fundo de Liquidez, o Fundo de Reserva e as Garantias e

as Garantias, nos termos deste Termo de Securitização.

(xi) Sistema de Registro, Custódia Etetrônica e Liquidação Financeira: 83 (segmento CETIP).

(xii) Locat de Emissão dos CRI: São Pauto - SP.

(xiii) Data de Emissão dos CRI: 20 de agosto de 2018.

(xiv) Data de Vencimento dos CRI: 22 de agosto de 2028.

(xv) Prazo: O prazo total dos CRI será 3655 dias corridos, período compreendido entre 20 de

agosto de 2018 a22 de agosto de 2028.

(xvi) Garantias dos Créditos lmobitiários: (a) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; a (b) a

Atienação Fiduciária de Bem lmóvel; e a (c) Atienação Fiduciária de Cotas;

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

(xviii) Código lSlN: BRHBSCCRI2O9.

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

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

utilizados exctusivamente peta Emissora para o pagamento do vator de aquisição do Escritura de

Compra e Venda e Compra, pagamento do lTBl, custos da operação, composição do Fundo de

Liquidez e do Fundo de Reserva, bem como para a exptoração e o desenvotümento do lmóve[.

4,2.1, A Devedora deverá encaminhar para a Emissora e para o Agente Fiduciário, no

término de cada trimestre sociat, a partir da Data de lntegratizaçáo e até a: (i) destinação

total dos recursos obtidos peta Emissora; ou (ii) Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro,

o Retatório Trimestral, informando o vator total destinado até a data de envio do referido

retatório, e enviar os respectivos comprovantes de destinação dos recursos da CCB, quais

sejam: (i) a Escritura de Compra e Venda, devidamente registrada, de forma a formatizar a

aquisição do lmóvet; (ii) comprovante de pagamento do ITBI; (iii) notas fiscais que

comprovem pagamento dos custos retativos à exptoração e/ou ao desenvolvimento do

lmóvet.

4.2.2.. Mediante o recebimento do Retatório Trimestral, o Agente Fiduciário será

responsáve[ por verificar, exctusivamente com base no Retatório Trimestrat, o cumprimento

da destinaçáo dos recursos assumida peta Devedora, sendo que referida obrigação se
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extinguirá quando da comprovação, peta Devedora, da utilização da totalidade dos recursos

obtidos com a emissão da CCB, conforme destinação dos recursos prevista no item 4.2.1,

acima.

4.2.3. Para fins do disposto no item 4.2.2., as Partes desde já concordam que o

Agente Fiduciário limitar-se-á, tão somente, a verificar o preenchimento dos requisitos

formais constantes dos modetos do Retatório Trimestrat, nos termos do Anexo ll da CCB. O

Agente Fiduciário não será responsávet por verificar a suficiência, vatidade, quatidade,

veracidade ou comptetude das informações técnicas e financeiras constantes do Retatório

Trimestrat, ou ainda em quatquer outro documento que [hes seja enüado com o fim de

comptementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do referido Retatório

Trimestrat.

4.3. Paqamentos: Os pagamentos dos Créditos lmobiliários representados integratmente pela CCI

serão depositados diretamente na Conta do Patrimônio Separado.

4.4. Classificação de Risco: brBBB(sf)(p), atribuída peta Agência de Ctassificação de Risco. O

retatório de classificação de risco será atuatizado anualmente, a partir da Data de Emissão ate o
vencimento dos CRl.

4.5. Garantias: Os CRI não contam com garantias. No entanto, serão outorgadas para a

Securitizadora as Garantias para o adimptemento das Obrigações Garantidas.

4.6. Ordem de Paqamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade de

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

cumprimento do item anterior:

(i) despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a data da amortização mensal

programada, tais como despesas em gerat, recomposição do Fundo de Reserva, recomposição do

Fundo de Liquidez, entre outros;

(ii) juros Remuneratórios acumulados dos CRI; e
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CLAUSULA QUTNTA - JUROS REMUNERATORIOS E AMORTIZAçÃO DOS CRI

5.1 . Juros Remuneratórios: Sobre o satdo do Vator Nominat Unitário incidirão Juros

Remuneratórios equivatentes a 1007o (cem por cento) da variação acumutada das Taxas Dl, acrescida

de spread (sobretaxa) de 6,347o (seis inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) ao ano, com

base em um ano de 757 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, catculados de forma exponencial e

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos ("Juros Remuneratórios").

5.2. Carência: Durante os 12 (doze) primeiros meses, a partir da parcela do dia 21 de setembro

de 2018 até a parcela do dia 21 de agosto 2019, inctusive, os Juros Remuneratórios pagos serão

equivalentes a taxa de 0,5% a.m. sobre o Valor Nominal Unitário do CRI na primeira Data de

lntegratização do CRl, conforme fórmuta abaixo:

Jp: I.000,00 x 0,5o/o

5.7.1. Os Juros Remuneratórios devidos no período (conforme ctáusutas 5.1. e 5.3. do

presente Termo de Securitização) e não pagos, serão acumutados no saldo do Vator Nominal

Unitário do CRl.

5.3. lncidência dos Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios serão incidentes sobre o

Vator Nominat Unitário ou satdo do Vator Nominal Unitário desde a primeira Data de lntegralização ou

a Data de Pagamento (conforme definição abaixo) imediatamente anterior, e a próxima Data de

Pagamento, de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNb x (Fator Juros -1)

onde:

J = valor dos Juros Remuneratorios devidos em cada Data de Pagamento, catcutado com 8 (oito)

casas decimais sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário ou satdo do Vator Nominal Unitário do CRI na data da primeira

integratização dos CRl, ou da úttima Data de Pagamento ou incorporação de juros, se houver,

calcutado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
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Fator de Juros - Fator de juros composto peto parâmetro de ftutuação acrescido de sobretaxa

(spreod), catcutado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator Juros = (Fator Dl x Fator Spread),

Fator Dl = produtório das Taxas Dl, desde a data da primeira integratização dos CRl, ou a Data de

Pagamento imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento, exctusive, calcutado

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

ú

t-l

onde:

n = número total de Taxas Dl over utitizadas, sendo "n" um número inteiro;

k = número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n;

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

arredondamento, apurada da seguinte forma:

*)TDIFatorDI =fl(t +

TDI,. ='"&*t"i' ,,100 .i

I
144

1

onde

Dlk = Taxa Dl divutgada peta 83 (segmento CETIP), utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fator Spread = sobretaxa de juros fixos catculados com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, da seguinte forma:

t
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FâtorspÍeâd = 

i [t* ",1*J 
]

onde:

DP = número de dias úteis entre a primeira Data de lntegratização do CRl, ou a Data de Pagamento

imediatamente anterior, inctusive, e a próxima Data de Pagamento, exctusive ou data de cálculo,

sendo "DP" um número inteiro.

Spread = 6,3400 (seis inteios e trinta e quatro centésimos).

Observações:

(a) O fator resuttante da expressão (1 + TDlr) será considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório;

(b) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlr), sendo que a cada fator diário

acumutado, trunca-se o resuttado com 1ó (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator

diário, e assim por diante até o ultimo considerado;

(c) Se os fatores diários estiverem acumulados, considerar-se-á o fator resuttante "Fator Dl"

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(d) O fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) deve ser considerado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento;

(e) A Taxa Dl deverá ser utitizada considerando idêntico número de casas decimais divutgado

pelo órgão responsável peto seu cátculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma;

(f) O vator dos Juros Remuneratórios será agregado ao Valor Nominat Unitário dos CRI para

efeito de apuração do saldo devedor dos CRl. Para os fins deste Termo, fica estabetecido que (i) o
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saldo devedor dos CRI equivate ao Vator Nominat Unitário dos CRI que não tenha sido amortizado,

acrescido dos Juros Remuneratórios e penatidades previstas neste Termo; e (ii) o pagamento da

remuneração será exigível somente nas datas constantes do Anexo ll deste Termo;

(g) Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias não houver divutgação da

Taxa Dl peta 83, será aplicada a úttima Taxa Dl divutgada, não devendo ser realizado qualquer

ajuste na taxa aplicada quando da divulgação posterior da Taxa Dl que seria apticável.

(h) para a aplicação de "Dll" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5" (quinto) Dia

Útit imeOlatamente anterior à data de cátcul,o (exemplo: para cálcuto no dia 15, a Taxa Dl

considerada será a publicada no dia 10 peta 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 11,17, 13, 14

e 15 são Dias Uteis;

(i) para a apticação de "D11" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5" (quinto) Dia

Utit imediatamente anterior à data de cátcuto (exempto: para cálcuto no dia 15, a Taxa Dl

considerada será a publicada no dia 10 peta 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 11,12, 13, 14

e 15 são Dias Uteis;

(j) Define-se "Data de Pagamento" cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios e/ou

amortização de do satdo do Vator Nominal Unitário, conforme Cronograma de Pagamentos constante

do Anexo ll deste Termo.

5.4. Cálculo da Amortização:

AÀtlr= VNb x Tai

onde

AÀ'li = Vator da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
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Tai = i-ésima taxa de amortização, informada, com 4 (quatro) casas decimais, conforme os

percentuais de amortização informados na tabela do Anexo !l deste Termo.

5.5. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pela

Emissora até o 1" (primeiro) Dia Utit subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não

seja Dia Útit, sem que haja qualquer acréscimo aos vatores a serem pagos.

5.6. Fica certo e ajustado que o pagamento de Juros Remuneratórios e/ou Amortização do Valor

Nominal Unitário dos CRt sempre se dará, no mínimo, 1 (hum) Dia Utit após a data de pagamento dos

vatores devidos pela Devedora no âmbito da CCB, sem que haja quatquer acréscimo aos vatores a

serem pagos, com exceção da data de vencimento.

5.7. Caso a Taxa Dl seja extinta ou considerada [egalmente inapticável ao presente, fica

estabetecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo índice que

vier a substituí-[a. Caso este novo índice seja extinto ou legalmente considerado inapticávet os Juros

Remuneratórios deverão ser remunerados por outro índice oficial vigente, reconhecido e legatmente

permitido, a ser determinado de comum acordo entre as Partes em prazo não superior a 90 (noventa)

dias contados da ocorrência de quatquer das hipóteses aqui descritas, sob pena de Vencimento de

Antecipado

5.8. Se, na data de pagamento dos Juros Remuneratórios, não houver a divutgação da Taxa Dl, ou

do índice que vier a substituí-la, será aplicado o ultimo índice divutgado, não sendo devidas

quaisquer muttas ou penalidades, por parte da Emitente, quando da divulgação posterior do índice

que seria aplicávet.

5.9. Os pagamentos dos CRI ou outros necessários à viabitização da amortização e/ou juros

remuneratórios dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito
neste Termo de Securitização, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da
Securitizadora.

cúusulA sEXTA: DA Al oRTtzAçÃo ANTEctpADA oBRtGAToRtA E Do REscATE ANTEctpADo
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6.1. Amortização Antecipada Obrigatória e Resgate Antecipado dos CRI: A Emissora deverá

promover a amortização antecipada parcial dos CRI timitada a 98% (noventa e oito por cento) do

Vator Nominal Unitário ou o resgate antecipado total dos CR], conforme o caso, acrescidos dos Juros

Remuneratórios, caso sejam deüdos, dos demais encargos moratórios, muttas, penatidades e

encargos contratuais e legais previstos na CCB ou na legistação apticávet, calcutados, apurados ou

incorridos, conforme o caso, até a respectiva data da amortização extraordinária ou resgate

antecipado dos CRl, sempre que ocorrer algumas das hipóteses de Vencimento Antecipado ou

Amortização Antecipada Facultativa da CCB peta Devedora, conforme previsto no item 3.í da CCB.

6.1.1. A amortização extraordinária dos CRI será efetuada proporcionatmente ao seu

Vator Nominal Unitário, conforme o caso, e, nos casos em que tal amortização extraordinária

seja superior a98% (noventa e oito por cento) do saldo do Vator Nominat, conforme o caso,

ocasionará automaticamente o Resgate Antecipado dos CRl.

6.1.2. A Emissora deverá comunicar ao Agente Fiduciário sobre a Amortização

Antecipada Obrigatória ou Resgante Antecipado dos CRI no prazo de 2 (dois) dias úteis

contados da data em que tomar conhecimento de uma Amortização Antecipada Facuttativa

da CCB, por meio de comunicação escrita ou de aviso pubticado nos termos da Ctáusula

Décima Quarta abaixo, informando (a) a data em que será realizada a Amortização

Antecipada Obrigatória, (b) o percentual do saldo do Vator Nomina[ Unitário dos CRI que será

objeto da Amortizaçáo Antecipada Obrigatória, e (c) demais informações consideradas

relevantes pela Emissora para conhecimento do Agente Fiduciário.

6.1 .3. A Emissora deverá comunicar a reatização da Amortização Antecipada

Obrigatória ou do Resgante Antecipado dos CRI à 83 por meio dos procedimentos

operacionais da 83, com no mínimo 1 (um) Dia Útit de antecedência da realização da

Amortização Antecipada Obrigatória ou do Resgate Antecipado dos CRl, devendo ser
apresentado novo ftuxo de amortização, se for o caso.

6.1-4. O vator a ser pago à Emissora a títuto de Amortização Antecipada Facuttativa ou
Resgate Antecipado dos cRl será equivatente ao satdo do vator Nominal unitário, ou parcela
deste, acrescido dos Juros Remuneratórios, catculado pro rato temporis desde a Data de
íntegralização do cRl, ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente
anterior até a data de Amortização Antecipada Facuttativa, conforme o caso, acrescido de /
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prêmio de 5% (cinco por cento) sobre o vator objeto da Amortização Antecipada Facultativa

ou Resgate Antecipado dos CRl.

6.1.5. Os recursos decorrentes de cada Amortização Antecipada Facuttativa da CCB ou

do Resgate Antecipado dos CRI deverão ser integralmente utitizados peta Emissora para a

Amortização Antecipada Obrigatória dos CRI ou Resgate Antecipado dos CRl, no prazo de 1

(um) Dia Útit contado da data do efetivo pagamento peta Devedora.

cúusulA sÉTrMA - DA FoRMA DE DrsrRrBurçÃo Dos cRt

7.1. Reqistro: Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na 83,

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

integrante do sistema de distribuição de vatores mobitiários, nos termos do artigo 2o da lnstrução

CVM no 476109.

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

com a fnstrução CVM n" 476109, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição

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

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

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

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

termos do Contrato de Distribuição e do artigo 7-A da lnstrução CVM no 476/09.

7.2.3. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM no 476t09, os CRI da Oferta Púbtica

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

máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores.

7.2.4. Os CRI serão subscritos e integratizados à vista petos lnvestidores profissionais,

devendo os lnvestidores por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração a ser
prevista no Boletim de Subscrição e a ser prevista na declaração de investidor profissional
dos Titutares de cRl, atestando que estão cientes de que, dentre outras questões: (i) a
oferta Púbtica Restrita não foi registrada na CVM; e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às ,l
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restrições de negociação previstas na lnstrução CVM n' 476109.

7.3. Encerramento: A Oferta Púbtica Restrita será encerrada quando da subscrição e
integralização da totalidade dos CRI petos lnvestidores, ou a exctusivo critério da Emissora em

conjunto com o Coordenador Líder, o que ocorrer primeiro.

7.3.1. Em conformidade com o artigo 8o da lnstrução CVM no 476109, o encerramento da

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

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

por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores (se a página da CVM

estiver disponívet) e conter as informações indicadas no anexo I da lnstrução CVM n'476/09.

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

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

à época, comptementando-os semestralmente até o seu encerramento.

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

somente poderão ser negociados nos mercados regutamentados de valores mobitiários depois de

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

7.4.1. Os CRI somente poderão ser negociados entre lnvestidores Quatificados, conforme

definidos no artigo 9-B da lnstrução CVM no 539113, a menos que a Emissora obtenha o

registro de oferta púbtica perante a CVM, nos termos do caput do artigo 71 da Lei no 6.385,

de 07 de dezembro de 1976, conforme atterada e da lnstrução CVM no 400, de 29 de

dezembro de 2003, conforme atterada e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos
da regutamentação aplicávet.

7'5. Mercado Secundário: Observada o item 7.3. acima, os CRI poderão ser negociados nos
mercados de batcão organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da lnstrução
CVM no 476/09.

7 '6' DectaraÇões: As declarações a serem emitidas pelo coordenador Líder, pela Securitizadora,
peto Agente Fiduciário e peta lnstituição custodiante, encontram-se anexas ao presente Termo como
Anexos V, Vl, Vll e Vlll, respectivamente.

(

/
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cúusuLA orrAVA - DA suBscRrçÃo E TNTEGRALTZAçÃo Dos cRr

8.1. Subscrição e lnteeralização: Os CRI serão subscritos e integratizados na forma do item 8.1.1

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

8.1.1. A integratização dos CRI será realizada em moeda corrente nacionat, à vista, na

data a ser informada peta Emissora no Boletim de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário.

8.1.2. A integralização da totalidade dos CRI será realizada via 83.

cúusut-l NoNA - DA rNsnrurçÃo Do REGTME FtDUclÁRto

9.1. Reeime Fiduciário: Na forma do artigo 9o da Lei no 9.514197, a Emissora institui o Regime

Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representados integratmente peta CCl, vinculados ao

presente Termo de Securitizaçáo, as Garantias, a Conta do Patrimônio Separado e os rendimentos

auferidos por conta do investimento nos lnvestimentos Permitidos, o Fundo de Reserva e o Fundo de

Liquidez.

9.1.1. O Regime Fiduciário instituído peta Emissora será registrado na lnstituição

Custodiante, conforme preústo no parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931/11 e nos

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

9.2. Patrimônio Separado: Os Creditos lmobitiários representados integralmente peta CCl, a CCl,

as Garantias, a Conta do Patrimônio Separado e os rendimentos auferidos por conta do investimento
nos lnvestimentos Permitidos, o Fundo de Reserva e o Fundo de Liquidez sujeitos ao Regime

Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio

Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao
Regime Fiduciário, nos termos do artigo í 1 da Lei no 9.514t97 , até o pagamento integral dos CRl.

9.3. Ação ou Execução dos Creditos lmobitiários: Na forma do artigo 1í da Lei no 9.514/97, os
créditos lmobitiários representados integratmente peta CCl, as Garantias, a Conta do patrimônio
Separado e os rendimentos auferidos por conta do investimento nos lnvestimentos permitidos, o
Fundo de Reserva e o Fundo de Liquidez estão isentos de quatquer ação ou execução petos credores /
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da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores

da Emissora, por mais privitegiados que sejam, e só responderão petas obrigações inerentes aos CRl.

9.4. Vincutacão dos Créditos lmobiliários ao Reeime Fiduciário: A CCl, as Garantias e os

rendimentos auferidos por conta do investimento nos lnvestimentos Permitidos, o Fundo de Reserva e

o Fundo de Liquidez objeto do Regime Fiduciário, responderão apenas petas obrigações inerentes aos

CRI e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos

tributários, conforme previsto neste Termo de Securitização, estando imunes a quatquer ação ou

execução de outros credores da Emissora que não sejam os Titutares de CRl, não sendo passíveis de

constituição de outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme

previsto neste Termo de Securitização.

cúusur-l DEz - DA ADMINTsTRAçÃo Do pATRr^{ôxto srplRADo

10.1. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará o Patrimônio Separado

instituído para os fins desta Emissão, promovendo as ditigências necessárias à manutenção de sua

regularidade, bem como mantendo registro contábit independente do restante de seu patrimônio e

etaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12

da Lei n'9.514197.

10.7. Responsabitização por Preiuízos: A Emissora somente responderá petos prejuízos que causar
por culpa, dolo, descumprimento de disposição tegat ou regutamentar, negtigência, imprudência,
imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finatidade do Patrimônio Separado.

10.2.1. A Emissora dectara que:

(i) a custódia da Escritura de Emissão de CCI será reatizada peta lnstituição
Custodiante, cabendo à lnstituição Custodiante a guarda e conseryação de I (uma) via
original da Escritura de Emissão de CCl.

(ii) a custódia de uma via negociável da ccB e de uma via originat de cada Documento
da oferta Púbtica Restrita será reatizada pela Emissora; e

a administração e a cobrança dos créditos lmobitiários representados integratmente
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peta CCI são atividades que serão realizadas peta Emissora, nos termos do Contrato de

Cessão.

10.3. Competência da Emissora: Com retação à administração dos Creditos lmobitiários

representados integralmente peta CCl, compete à Emissora:

(i) controtar a evotução da dívida de responsabitidade da Devedora, observadas as condições

estabetecidas na CCB, nas Garantias e na Escritura de Emissão de CCI; e

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

tornarem necessárias à cobrança da CCI inadimplida e/ou dos Créditos lmobitiários inadimptidos que

a representam integratmente.

10.4. lnsuficiência do Patrimônio Separado: A totatidade do patrimônio da Emissora responderá

por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição

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

finalidade do referido Patrimônio Separado.

10.4.1. Na hipótese de existência de rendimentos dos recursos depositados no Patrimônio

Separado, a Emissora reatizará o repasse destes rendimentos [íquidos de tributos, ressalvado

a esta os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

CúUSULA oNzE - EvENTos DE VENCIMENTo ANTECIPADo

11.1. Vencimento Anteci A CCB poderá ser declarada vencida antecipadamente,

tornando-se imediatamente exigívet, o satdo do Vator de Principat acrescido dos Juros

Remuneratórios e demais encargos devidos até a data do vencimento antecipado, nos termos da

Cláusula 11.1.3, com base em decisão da Assembteia Gerat dos titutares do CRl, na ocorrência das

seguintes hipóteses:

(i) ocorrência de quatquer uma das causas previstas nos artigos 333 e 1.425 da Lei no 10.406, de
í0 de janeiro de 2002, conforme em vigor (,,códieo civil Brasiteiro,,);

(ii) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigação pecuniária da CCB, do Contrato de
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Cessão e/ou dos Contratos de Garantia, inctuindo, mas sem limitação no caso do descumprimento do

pagamento do Vator de Principat e dos Juros Remuneratórios, bem como no caso da não

recomposição do Fundo e Liquidez e/ou do Fundo de Despesas, desde que não sanado em até 5

(cinco) Dias Úteis, contados do envio da notificação à Devedora, sem prejuízo do quanto disposto na

Ctáusula 1 6.1 .7 abaixo;

(iii) descumprimento pela Devedora de quatquer obrigação material não pecuniária da CCB, do

Contrato de Cessão e/ou dos Contratos de Garantia, desde que não sanado em até 15 (quinze) Dias

Úteis, contados do envio da notificação à Devedora;

(iv) redução do capita[ social da Devedora;

(v) alienação, cessão, doação, transferência ou contrato de leasing tendo como objeto o

lmóvet, ou ainda ativos ou direitos de sua propriedade relacionados exclusivamente ao lmóvel, sem a

prévia anuência, por escrito, da Securitizadora;

(vi) fusão, cisão, incorporação, inctusive incorporação de ações ou qualquer outro processo de

reestruturação societária da Devedora (exceto se praticado dentro do mesmo grupo econômico), que

acarrete na atteração do controte atual, direto ou indireto, da Devedora, sem a prévia anuência, por

escrito, da Securitizadora;

(vii) prestar garantia para dívida ou contratação de nova díüda por montante indiüdual ou

agregado superior a RS 3.000.000,00 (três mithões de reais). Para fins deste item, não serão

consideradas novas díúdas as operações de compra e venda com fornecedores da Devedora;

(viii) ocorrência de quatquer protesto de títutos cujo vator unitário ou agregado nos úttimos 12

(doze) meses seja igual ou superior a RS 1.000.000,00 (hum mithão de reais), desde que não

justificado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de recebimento da notificação do

protesto, através da adoção de medidas tegalmente cabíveis, tais como concessão de liminar para

sustação do protesto, pagamento do títuto perante o tabelionato competente, ou ainda
cancetamento do registro do protesto;

(ix) caso a Devedora seja negativado em quaisquer cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
como SPC e SERASA, Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo - CCF ou Sistema de lnformações
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de Crédito do Banco Central em vatores superiores a RS 1.000.000,00 (hum mithão de reais), desde

que não justificado no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis a contar da data em que tomar ciência do

cadastro, através da adoção de medidas legalmente cabíveis, tais como concessão de timinar para

sustação do protesto, pagamento do títuto perante o tabetionato competente, ou ainda

cancetamento do registro do protesto;

(x) no caso de dissotução e/ou tiquidação da Devedora;

(xi) no caso de a Devedora ajuizar pedido de recuperação judicial, tenha(m) a fatência ou

insotvência civil requerida ou, por quatquer motivo, encerre(m) suas atividades;

(xii) no caso de inadimplemento de decisão judiciat ou administrativa em face da Devedora cujo

valor individual ou agregado envotvido seja superior a RS 1.000.000,00 (hum mithão de reais),

transitada em jutgado ou que não tenha efeito suspensivo em até 15 (quinze) Dias Úteis;

(xiii) no caso de a Devedora prestar informações incomptetas com comprovada má fe ou falsas,

inctusive através de documento púbtico ou particular de quatquer natureza;

(xiv) caso o Contrato de Cessão não seja registrado no cartório de títuto e documentos

competente em até 5 (cinco) Dias Uteis contados a partir do desembotso da CCB;

(xv) caso as Garantias e a CCB sejam consideradas ou dectaradas nulas, invátidas ou inexequíveis
por quatquer lei ou decisão judiciat para a quat não seja obtido efeito suspensivo no prazo de ,10

(dez) dias corridos;

(xvi) caso ocorra sem a anuência da Securitizadora: (a) a venda do lmóvel a terceiros; e/ou (b)

atienação ou transferência do controle societário da Devedora, direto ou indireto, entendendo-se por
controle o disposto no artigo 116 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
("Lei das Sociedades por Ações"), não sendo considerada transferência de controle em caso de
fatecimento de pessoas físicas com consequente substituição petos seus herdeiros, desde que esses
anuam integralmente com as obrigações assumidas na Cédula, no Contrato de Cessão e/ou nos
Contratos de Garantia, no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados do término do inventário;

,'lcaso o Acordo Judicial não seja homotogado pelo juízo competente, por qualquer motivo er*\ I
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até 40 (quarenta) Dias Uteis, prorrogáveis por prazo de iguat período, desde que aprovado em

Assembleia Geral dos titulares do CRI;

(xviii) caso a Escritura de Compra e Venda e a Atienação Fiduciária de lmóvel não sejam

prenotadas no cartório de registro de imóveis da circunscrição do lmóvet em até 10 (dez) Dias Úteis a

partir do desembotso da CCB;

(xix) caso a Escritura de Compra e Venda e a Alienação Fiduciária de lmóvel não sejam registradas

no cartório de registro de imóveis da circunscrição do lmóvel em até 60 (sessenta) dias contados da

sua prenotação, podendo esse prazo ser prorrogado desde que aprovado em Assembleia Geral dos

titutares do CRI em caso de exigência apresentada peto competente cartório de registro de imóveis,

desde que a Devedora comprove que está agindo ditigentemente para o cumprimento das referidas

ditigências;

(xx) caso a Alienação Fiduciária de Cotas não seja registrada perante os Cartórios de Registro de

Títutos e Documentos da Cidade da sede das Partes, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir do

desembolso da CCB;

(xxi) caso o Contrato de Cessão Fiduciária e/ou o Contrato de Cessão não sejam registrados no

cartório de títuto e documentos competente em até 5 (cinco) Dias Uteis contados a partir do

desembotso da CCB;

(xxii) caso a Atteração Contratuat, a Reunião de Sócios da Devedora e a Reunião de Sócios

Controtadores não sejam registradas na Junta Comerciat do Estado de São Pauto ("JUCESP") em até

45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do desembotso da CCB, podendo esse prazo ser

prorrogado desde que aprovado em Assembleia Geral dos titutares do CRI em caso de exigência

apresentada peta JUCESP, desde que a Devedora comprove que está agindo diligentemente para o

cumprimento das referidas ditigências;

(xxiii) caso a classificação de risco ou roting dos CRI objeto da Oferta passe a ser inferior a "BBB"

peta Agência de Classificação de Risco, em escala nacional ou seu equivalente; e

(xxiv) em caso do não cumprimento das Condições Precedentes no prazo de até 90 (noventa) dias

contados da Data de lntegralização dos CRl.
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11.1.1. Na hipótese de dectaração de vencimento antecipado peta Securitizadora com base

nos incisos (i) a (xxiii) desta Ctáusuta 11.1, considerando os procedimentos descritos neste

Termo de Securitização, a Devedora deverá pagar todo e quatquer montante pendente de

pagamento, ainda que não tenha ocorrido sua data de vencimento, incluindo o satdo

devedor do Vator de Principal, Juros Remuneratórios, catculado até a data de pagamento, e

encargos conforme descrito na CCB, independentemente de interpelação judicial ou

extrajudiciat, sob pena de ser considerado em mora.

11.1.2. Na hipótese de dectaração de Vencimento Antecipado pela Securitizadora com base

no inciso (xxiv) desta Ctáusula 11.1: (a) os recursos depositados na Conta do Patrimônio

Separado serão utitizados para amortização integra[ dos CRl, ficando a Devedora responsável

peto pagamento do eventuat saldo necessário para quitação integral dos CRI; (b) a Devedora

deverá reembotsar as despesas que já tiverem sido incorridas peta Securitizadora, desde que

necessárias, razoáveis e deüdamente comprovadas, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis da

data de entrega dos respectivos comprovantes.

cúusur-l DozE- DA LreurDAÇÃo Do pATRrrr^ôxro sEplRADo

12.1. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado: A ocorrência de qualquer um dos eventos

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

Agente Fiduciário:

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

homologação judiciat do referido plano; ou requerimento, peta Emissora, de recuperação judiciat,

independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão peto juiz
competente;

(ii) pedido de falência formutado por terceiros em face da Emissora e não devidamente etidido
ou cancetado pela Emissora, conforme o caso, no prazo tegat;

(iii) decretação de fatência ou apresentação de pedido de autofatência peta Emissora;

/
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(iv) não pagamento peta Emissora das obrigações pecuniárias devidas a quatquer dos Titutares de

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

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

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

correspondentes para satisfação das obrigações pecuniárias devidas pela Devedora nos termos da CCB

e no Contrato de Cessão;

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

Termo de Securitização e nos Documentos da Oferta Púbtica Restrita, não sanada em 15 (quinze) dias

contados da data em que a obrigação era devida; e

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

descritos acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.

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

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

que eta seja efetivamente substituída nessas funções. Atém disso, a Emissora obriga-se a

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

das substituição da Conta do Patrimônio Separado em razáo da tiquidação do patrimônio

separado e/ou da substituição da Emissora por outra securitizadora.

17.2. Prazo para Convocação: Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado peto Agente Fiduciário,
este deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do
evento, Assembteia de Titulares de CRI para detiberar sobre a eventual tiquidação do patrimônio

Separado. A referida Assembteia de Titutares de CRI deverá ser reatizada no prazo máximo de 20
(vinte) dias contados da data da ultima pubticação do editat de convocação.

12'3' Detiberações: Na Assembteia de Titutares de CRI mencionada no item I2.2 acima, os
Titulares de CRI deverão detiberar: (a) peta tiquidação do patrimônio Separado, hipótese na qual
deverá ser nomeado o tiquidante e determinadas as formas de tiquidação; ou (b) peta não tiquidação
do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser detiberada a continuidade da administração do
Patrimônio separado peta própria Emissora ou por nova securitizadora, fixando-se, em ambos os
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casos, as condições e termos para sua administraÇão, bem como a remuneração da nova instituição

administradora nomeada, se aplicável.

1?.3.1. A deliberação pela não declaração da tiquidação do Patrimônio Separado deverá

ser tomada peta maioria dos Titulares de CRI presentes na Assembteia Geral. A não

reatização da referida Assembleia de Titutares de CRl, por quatquer motivo, no prazo de 30

(trinta) dias mencionado acima será interpretada como manifestação favorávet à tiquidação

do Patrimônio Separado.

12.4. Liquidação do Patrimônio Separado: A tiquidação do Patrimônio Separado será realizada

mediante transferência dos Créditos lmobitiários representados integralmente peta CCl, da CCl, das

Garantias e dos eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado integrantes do Patrimônio

Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser nomeada pelos

Titutares de CRI), na quatidade de representante dos Titulares de CRl, para fins de extinção de toda

e quatquer obrigação da Emissora decorrente dos CRl. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à

instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titutares de CRI), conforme detiberação dos

Titulares de CRI: (a) administrar os Créditos lmobitiários representados integratmente peta CCl, as

Garantias e os eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado que integram o Patrimônio

Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos

oriundos dos Créditos lmobitiários representados integralmente peta CCl, das Garantias e dos

eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado que the foram transferidos, (c) ratear os

recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporção de CRI detidos, e (d) transferir os Créditos

lmobitiários representados integralmente pela CCl, as Garantias e os eventuais recursos da Conta do

Patrimônio Separado eventualmente não realizados aos Titutares de CRl, na proporção de CRI

detidos.

cLÁusuLA TREZE - DECLARAçOES E OBRtcAçÔeS Ol EMTSSORA

13.1 . da Emissora: A Emissora neste ato declara que

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

por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasiteiras'

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à cetebração deste
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Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos

todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii) os representantes tegais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou delegados

para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os

poderes tegitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pteno vigor;

(iv) é tegítima e única titutar dos Créditos lmobitiários;

(v) conforme declaração prestada pela Devedora nos Documentos da Operação, os Creditos

lmobitiários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de

natureza pessoat, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer

fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo ou qualquer Documento da

Operação;

(vi) não há qualquer retação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(vii) este Termo constitui uma obrigação [egat, vátida e vincutativa da Emissora, exequível de

acordo com os seus termos e condições;

(viii) não tem conhecimento de quatquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral,

inquérito ou outro tipo de investigação governamental que possa afetar a capacidade da Emissora de

cumprir com as obrigações assumidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da

Operação;

(ix) não se utiliza de trabalho infantil ou escravo para a reatização de suas atiúdades;

(x) não teve sua fatência ou insolvência requerida ou decretada até a respectiva data,

tampouco está em processo de recuperação judiciat e/ou extrajudiciat;

(xi) inexiste descumprimento de quatquer disposição retevante contratuat, [ega[ ou de quatquer

outra ordem judicial, administrativa ou arbitrat;
/
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(xii) não omitiu nenhum acontecimento retevante, de quatquer natureza, que seja de seu

conhecimento e que possa resultar em atteração retevante de suas atividades; e

(xiii) a Emissora, suas controtadas, controtadoras (a) não realizaram contribuições, doações ou

despesas de representação itegais ou outras despesas itegais relativas a atividades potíticas e/ou

quatquer pagamento de propina, abatimento itícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de

inftuência, "caixinha" ou outro pagamento itegat; e (b) não viotaram quatquer dispositivo de

quatquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à

administração púbtica, incluindo, mas não se [imitando, a Lei Anticorrupção;

13.1.1. A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria

Emissora, mediante pubticação na imprensa, assim como prontamente informará tais fatos

diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito, na forma da

Cláusuta Dezesseis abaixo.

13.1.7. A Emissora informará imediatamente o Agente Fiduciário acerca da necessidade

de se manifestar e convocará a Assembleia de Titutares de CRl, na quatidade de credor dos

Créditos lmobitiários, bem como se obriga a acatar a orientação de voto exarada pelos

Titutares de CRI na Assembleia de Titutares de CRl.

13.1.3. A Emissora se responsabitiza peta exatidão das informações e dectarações

prestadas ao Agente Fiduciário e aos lnvestidores, ressaltando que analisou ditigentemente

os documentos relacionados com os CRl, para verificação de sua legatidade, legitimidade,

existência, exigibitidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e

suficiência das informações disponibitizadas ao lnvestidor e ao Agente Fiduciário, dectarando

que os CRI se encontram perfeitamente constituídos na estrita e fiet forma e substância

descritos pela Emissora neste Termo, não obstante o dever de ditigência do Agente

Fiduciário, previsto em legislação específica.

13.1.4. A Emissora notificará os Titutares de CRI e o Agente Fiduciário no prazo de 1

(um) Dia Utit caso quaisquer das dectarações aqui prestadas tornem-se total ou parciatmente

inverídicas, incompletas ou incorretas ou se ocorrerem quaisquer eventos e/ou situações

que possam, no juízo razoávet do homem ativo e probo, cotocar em risco o exercício, pela

Emissora, de seus direitos, prerrogativas, privilégios e garantias decorrentes dos Documentos
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da Operação, que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da

comunhão dos Titulares de CRI conforme disposto no presente Termo de Securitização. Não

obstante, a Emissora fornecerá ao Agente Fiduciário, os seguintes documentos e

informações:

(i) dentro de 05 (cinco) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de quaisquer

documentos que razoavetmente lhe sejam soticitados, permitindo que o Agente Fiduciário

(ou o auditor independente por este contratado), por meio de seus representantes

legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos tivros e registros

contábeis, bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e posição financeira

referentes ao Patrimônio Separado, referente à Emissão;

(ii) cópia de todos os documentos e informações que a Emissora, nos termos, prazos e

condições previstos neste Termo de Securitização, comprometeu-se a enviar ao Agente

Fiduciário;

(iii) em até 05 (cinco) Dias Úteis da data de pubticação, cópias dos avisos de fatos

retevantes e atas de assembteias gerais, reuniões do Conselho de Administração e da

Diretoria da Emissora que envotvam o interesse dos Titulares de CRI e que afetem os seus

interesses;

(iv) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa recebida peta

Emissora e que seja retacionada aos interesses dos Titulares de CRl, no máximo, em 05

(cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento;

(v) anualmente, até o dia 30 de abrit, retatório de gestão dos Creditos lmobitiários e

posição financeira dos Créditos lmobitiários, acrescido de declaração de que está em dia no

cumprimento de todas as suas obrigações previstas neste Termo de Securitização e

ratificando a vinculação dos Créditos lmobitiários aos CRl. O referido retatório anual deverá

especificar, no mínimo: (i) o vator pago aos Titutares de CRI no período; (ii) o vator recebido

da Devedora no período; (iii) o vator preüsto para recebimento da Devedora no período; (iv)

o saldo devedor dos Créditos lmobiliários no período; (v) o índice de inadimptência no

período; e (vi) o montante existente na conta corrente de titutaridade exctusiva da Emissora
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(vi) o organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários à

reatização do retatório anuat, conforme dispoe a lnstrução CVM no 583/16, que venham a ser

soticitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados peta

Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibitização na

CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive,

controtadores, controtadas, controte comum, cotigadas, e integrante de bloco de controte,

no encerramento de cada exercício sociat. No mesmo prazo, a Emissora deverá encaminhar

declaração ao Agente Fiduciário, assinada por seu(s) representante(s) [egat(is), na forma do

seu estatuto sociat, atestando: (i) que permanecem vátidas as disposições contidas no Termo

de Securitização; (ii) a não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado

e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titutares de CRI;

(iii) o cumprimento da obrigação de manutenção do registro de companhia aberta; (iv) que

os bens da companhia foram mantidos devidamente assegurados; e (v) que não foram

praticados atos em desacordo com o estatuto.

13.7. Obriqações da Emissora: Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Termo, a

Emissora cumprirá as seguintes obrigações:

(i) administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro contábit próprio e

independente de suas demonstrações financeiras;

(ii) preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso,

demonstrações consotidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, e com as regras

emitidas peta CVM;

(iii) submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;

(iv) divutgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos

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

contados do encerramento do exercício sociat;

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

computadores, por um prazo de 3 (três) anos;
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(vi) observar as disposições da lnstrução CVM no 358, no tocante a dever de sigito e vedações à

negociação;

(vii) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato retevante,

conforme definido peto artigo 2o da lnstrução CVM no 358, comunicando imediatamente ao

Coordenador Líder;

(viii) fornecer as informações soticitadas peta CVM;

(ix) não reatizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido em seu estatuto

social; (b) que não estejam expressamente previstos e autorizados em seu estatuto sociat; ou (c) que

não tenham sido previamente autorizados com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos

em seu estatuto social, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e

regutamentares aplicáveis;

(x) não praticar quatquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo de

Securitização e/ou com os demais Documentos da Operação, em especial os que possam, direta ou

indiretamente, comprometer o pontual e integrat cumprimento das obrigações assumidas neste

Termo de Securitizaçáo;

(xi) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por

meio de seus agentes, serviço de atendimento aos Titulares de CRI;

(xii) submeter, na forma da [ei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive aquetas

retacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria;

(xiii) comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, a

ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no juízo razoávet do homem ativo e

probo, cotocar em risco o exercício, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas,

vincutados aos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou

indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos Titutares de CRI conforme I
disposto no presente Termo de Securitização;
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(xiv) não pagar dividendos com os recursos vincutados ao Patrimônio Separado;

(xv) manter em estrita ordem a sua contabitidade, através da contratação de prestador de

serviço especiatizado, a fim de atender as exigências contábeis impostas peta CVM às companhias

abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios fundamentais da

contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demais

registros contábeis da Emissora;

(xvi) manter: válidos e regutares todos os alvarás, ticenças, autorizações ou aprovações

necessárias ao regutar funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento necessário

para tanto;

(xvii) fazer constar, nos contratos cetebrados com os auditores independentes, que o Patrimônio

Separado não responderá peto pagamento de quaisquer verbas devidas nos termos de tais contratos;

(xviii) buscar executar seus serviços em observância à tegistação vigente no que tange à Potítica

Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e

administrativos retativos à área ambientat e corretata, emanados das esferas federal, estadua[ e

municipat; e

(xix) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, treinamento, comunicação,

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades para garantir o fiet cumprimento da Lei

Anticorrupção por seus funcionários, executivos, diretores, representantes, procuradores e demais

partes relacionadas.

13.2.1. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e dectarações ora

prestadas ao Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem

limitação, os Titutares de CRl, ressattando que anatisou ditigentemente os documentos

retacionados com os CRl, tendo contratado assessor legat para a elaboração de opinião tegat

para verificação de sua legatidade, legitimidade, existência, exigibitidade, vatidade,

veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações

disponibitizadas aos investidores e ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos

encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiet forma e substância descritos

peta Emissora neste Termo de Securitizaçáo e nos demais Documentos da Operação.

l\
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13.2.2. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratávet, a cuidar

para que as operações que venha a praticar no ambiente 83 (segmento CETIP UTVM) sejam

sempre amparadas petas boas práticas de mercado, com plena e perfeita observância das

normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e quatquer

responsabitidade por rectamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou

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

comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

13.2.3. A Emissora obriga-se ainda a etaborar um relatório mensal, a partir do mês

subsequente à integratização dos CRl, bem como a colocá-to à disposição dos lnvestidores e

enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 25" (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a

vincutação dos Créditos lmobitiários aos CRl.

13.2.3.Í. O referido relatório mensal deverá incluir:

(i)

(ii )

(iii )

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

Data de Emissão dos CRI;

Satdo devedor dos CRI;

Data de Vencimento Final dos CRI;

Valor pago aos lnvestidores no referido mês;

Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

Valor nominat remanescente dos Créditos lmobitiários;

Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência; e

Vator aplicado na Conta do Patrimônio Separado.

13.2.3.2. Tais retatórios de gestão serão preparados e fornecidos ao Agente

Fiduciário pela Emissora.

cLÁusuLA euAToRzE - AGENTE FtDUcÉRto

14.1. Aeente Fiduciário: A Emissora nomeia e constitui a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS como Agente Fiduciário da Emissão que, neste ato, aceita a
/

nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante a /
Emissora, os interesses da comunhão dos Titutares de CRl.
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14.7. Declarações do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário declara que:

(i) sob as penas de [ei, não ter qualquer impedimento [egat, conforme dispoe o artigo ó6,

parágrafo 3o, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;

(ii) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integratmente os deveres e atribuições

previstos na legistação específica e neste Termo;

(iii) aceitar integralmente este Termo, todas as suas ctáusutas e condições;

(iv) não se encontrar em nenhuma das situações de conftito de interesses previstas no artigo 6o

da lnstrução CVM n" 583/16 e conforme disposta na declaração descrita no Anexo lX deste Termo de

Securitização;

(v) o Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nas emissões da Securitizadora

descritas no Anexo X deste Termo de Securitizaçáo;

(vi) a cetebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem

qualquer obrigação anteriormente assumida peto Agente Fiduciário;

(vii) está deüdamente autorizado a cetebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui

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

(viii) não possui quatquer retação com a Emissora ou com a Devedora que o impeça de exercer

suas funções de forma ditigente;

(ix) ter verificado a tegatidade e ausência de vícios da Oferta, bem como da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas peta Emissora no presente

Termo; e

(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1o do artigo 11 da lnstrução CVM n'583116,

tratamento equitativo a todos os Titulares de CRI de eventuais emissões reatizadas pela Emissora em

que venha atuar na quatidade de Agente Fiduciário.
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14.3. lnício do Exercício das Funções: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data

de assinatura deste Termo, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de

Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição.

14.4. Obrigações do Aqente Fiduciário: São obrigações do Agente Fiduciário:

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

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRl, acompanhando a atuação da Emissora

na gestão do Patrimônio Separado, empregando no exercício da função o cuidado e a ditigência que

todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

(iii) renunciar à função, na hipotese da superveniência de conftito de interesses ou de quatquer

outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembteia prevista no art. 7o da

lnstrução no CVM 583/16 e deste termo de securitização para detiberar sobre sua substituição;

(iv) conseryar em boa guarda toda a documentação retativa ao exercício de suas funções;

(v) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações retativas às

garantias, se aplicável, e a consistência das demais contidas no presente Termo de Securitização,

ditigenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha

conhecimento;

(ü) ditigenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitizaçáo, e seus aditamentos, sejam

registrados na lnstituição Custodiante, adotando, no caso da omissão do emissor, as medidas

eventuatmente previstas em lei;

(vii) acompanhar prestação das informações periódicas peta Emissora e alertar os Titutares dos

CRl, no relatório anual de que trata o art. 15 da lnstrução no CVM 583/í6, sobre inconsistências ou

omissões de que tenha conhecimento;

(viii) acompanhar a atuação da Securitizadora na administração do Patrimônio Separado por meio

das informações divutgadas peta Securitizadora sobre o assunto;
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(ix) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das

condições dos CRI;

(x) mediante o recebimento do relatório trimestrat, verificar o cumprimento da destinação dos

recursos assumida peta Devedora;

(xi) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Securitizadora ou do

Patrimônio Separado;

(xii) convocar, quando necessário Assembteia Gerat, conforme prevista neste Termo de

Securitização, na forma do art.10 da lnstrução no CVM 583/16 e respeitadas outras regras

retacionadas às Assembteias Gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações;

(xiii) comparecer à assembleia de Titutares do CRI a fim de prestar as informações que lhe forem

soticitadas;

(xiv) manter atualizada a relação dos Titutares de CRI e seus endereços, mediante, inclusive,

gestões junto à Emissora, ao Agente Escriturador, à 83 (segmento CETIP UTVM), sendo que, para fins

de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, desde já, a 83

(segmento CETIP UTVM) a atender quaisquer soticitaçoes feitas peto Agente Fiduciário, inctusive

referente à obtenção, a qualquer momento, da posição de lnvestidores;

(xv) fiscatizar o cumprimento das ctáusulas constantes deste Termo de Securitização,

especiatmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xvi) comunicar aos Titutares de CRl, quatquer inadimptemento, peta Securitizadora, de

obrigações financeiras assumidas no termo de securitização, incluindo as cláusulas contratuais

destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabetecem condições que não devem

ser descumpridas peta Securitizadora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as

providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no art. í6, ll da

lnstrução no CVM 583116;

(xvii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
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Titulares de CRl, bem como à realização dos Créditos lmobiliários vinculados ao Patrimônio Separado,

caso a companhia securitizadora não o faça e conforme a ordem deliberada petos Titutares de CRI;

(xviii) exercer, na hipótese de insotvência da Emissora e conforme ocorrência de quatquer dos

eventos previstos no item 12.1, acima, a administração do Patrimônio Separado, observado o

disposto neste Termo de Securitizaçáo;

(xix) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizaçáo, a tiquidação do Patrimônio

Separado;

(xx) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titutares de CRl, conforme

estipulado neste Termo de Securitizaçáo;

(xxi) etaborar anuatmente relatorio e colocá-to à disposição dos lnvestidores, em sua página na

rede mundiat de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social da

Securitizadora, retatório anual descrevendo, os fatos retevantes ocorridos durante o exercício

relativo ao respectivo CRl, conforme o conteúdo mínimo estabetecido no Anexo 15 da lnstrução no

CVM 583/16; e

(xxii) disponibitizar o Valor Nominal Unitário dos CRl, catcutado em conjunto com a Emissora, aos

investidores e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou se seu

website.

14.4.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da emissão, o Agente

Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista neste Termo de Securitização para

proteger direitos ou defender os interesses dos Titutares dos CRl, conforme previsto no

artigo 12 da lnstrução no CVM 583/1ó.

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

às custas da Devedora, como remuneração peto desempenho dos deveres e atribuições que the

competem, nos termos da lei e deste Termo, durante o período de vigência dos CRl, a parcela anuat

no vator de RS 9.000,00 (nove mil reais), sendo a primeira paga no 5" (quinto) Dia Utit contado da /
data de assinatura deste Termo de Securitizaçáo, e as demais parcelas anuais no mesmo dia dos anos

subsequentes calcutada pro-rata die, se necessário. A primeira parceta será devida ainda que
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operação não seja integratizada, a títuto de estruturação e implantação. As parcetas citadas acima

serão atuatizadas peta variação positiva acumutada do IGP-M, ou na fatta deste, ou ainda na

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-to, a partir da data do primeiro

pagamento até as datas de pagamento seguintes, calcutadas pro-rata die, se necessário; até as datas

de pagamento seguintes, catcutadas pro-rata die, se necessário.

14.5.1. A remuneração definida no item 14.5, acima, continuará sendo devida, mesmo

após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades

inerentes a sua função em retação à emissão, remuneração esta que será catculada pro rata

die.

14.5.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de quatquer remuneração prevista no item

14.5, estará sujeita à mutta moratória à taxa efetiva deZYo (dois por cento) sobre o valor do

débito, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, ficando o

vator do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de

mora até a data de efetivo pagamento, calcutados dia a dia.

14.5.3. Todas as despesas em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar

os interesses dos Titutares de CRI deverão ser previamente aprovadas e adiantadas petos

Titulares de CRl. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de

terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações propostas peto Agente

Fiduciário, desde que retacionadas à sotução da inadimptência enquanto representante dos

Titutares de CRl. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da

sucumbência em ações judiciais serão iguatmente suportadas petos Titutares de CRl, bem

como a remuneração e as despesas reembotsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a

Devedora permanecer em inadimptência com retação ao pagamento destas por um período

superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de

CRI para cobertura do risco de sucumbência.

14.5.4. 0s vatores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (impostos sobre serviços de quatquer natureza), PIS

(Contribuição ao Programa de lntegração Sociat) e COFINS (Contribuição para Financiamento

da Seguridade Sociat) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (lmposto de

Renda Retido na Fonte), e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
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remuneração do Agente Fiduciário, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

14.5.5. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante

depósito na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o

comprovante do deposito como prova de quitação do pagamento.

14.5.6. A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício da

função de agente fiduciário, em valores razoáveis de mercado e devidamente comprovadas,

durante a imptantação e vigência do serviço, as quais serão cobertas pelo Patrimônio

Separado e reembolsadas peta Devedora, mediante pagamento das respectivas cobranças

acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Devedora

ou mediante reembotso, após previa aprovação, sempre que possível, quais sejam,

notificações, custos incorridos em contato telefônicos, extração de certidões, despesas

cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, contratação de especialistas,

tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria tegal aos Titutares de CRl,

publicações em gerat (entre as quais: editat de convocação de Assembteia de Titutares de

CRl, ata da Assembleia de Titutares de CRl, anúncio comunicando que o retatorio anual do

Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), transportes, atimentação, viagens e

estadias, incorridos para proteger os direitos e interesses dos Titutares de CRI ou para

realizar seus créditos.

14.6. Substituição do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses

de impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, fatência, ou quatquer outro caso de

vacância, devendo ser realizada, no ptazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer

desses eventos, Assembteia de Titutares de CRI vinculados ao presente Termo de Securitização, para

que seja eteito o novo agente fiduciário.

14.7. Destituição do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

(i) com quorum qualificado de aprovação equivatente ao voto de 713 (dois terços) dos CRI em

Circulação; ou

(ii) com quorum simptes de aprovação equivatente a detiberação de 50% (cinquenta por cento)

mais 1 (um) dos CRI em Circulação detidos petos Titulares de CRI presentes na Assembleia de
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Titulares de CRl, na hipótese de descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste

Termo de Securitizaçáo, caso tenha sido notificado e não tenha sanado no prazo aplicávet.

14.8. Novo Aqente Fiduciário: O agente fiduciário eteito em substituição assumirá integratmente

os deveres, atribuições e responsabitidades constantes da legistação aplicávet e deste Termo de

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

Securitização, etaborado nos termos do item 14.9. abaixo.

14.9. Aditamento por Substituição do Aeente Fiduciário: A substituição do Agente Fiduciário em

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

14.10. Atos e tManifeStaçÕes do Agellte FlduclánA: 0s atos ou manifestações por parte do Agente

Fiduciário, que criarem responsabitidade para os Titutares de CRI e/ou exonerarem terceiros de

obrigações para com eles, bem como aquetes relacionados ao devido cumprimento das obrigações

assumidas neste Termo de Securitização, somente serão vátidos quando previamente assim

deliberado peta Assembleia de Titutares de CRl, exceto se de outra forma estabelecida neste Termo.

14.11. Responsabilidade do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de

opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação acerca de quatquer fato da emissão que seja de

competência de definição petos titulares dos CR!, comprometendo-se tão-somente a agir em

conformidade com as instruções que [he forem transmitidas petos titulares dos CRl. Neste sentido, o

Agente Fiduciário não possui qualquer responsabitidade sobre o resuttado ou sobre os efeitos

jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos titutares dos CRI a ete transmitidas

conforme definidas pelos titutares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de

eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos titutares dos CRI ou à

Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução n' 583 da CVM, conforme

atterada e dos artigos apticáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer

forma ou pretexto, de qualquer responsabitidade adicional que não tenha decorrido da legislação

apticável.

14.12. Dever de Diliqência: Sem prejuízo do dever de ditigência do Agente Fiduciário, o Agente

Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos

encaminhados peta Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou

adutteração. Não será ainda, sob quatquer hipótese, responsável peta etaboração de documentos
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societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação [ega[ e regulamentar da Emissora etaborá-

[os, nos termos da legislação apticável.

cúusuLA eurNzE - ASSEMBLETA DE TrruLAREs DE cRt

15.1. Assembteia de titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a quatquer tempo, reunir-se em

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

Titutares de CRl.

15.2. Quorum para ConvocaÇão: A Assembleia de Titutares de CRI poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário, peta Emissora, pela CVM ou por Titutares de CRt que representem, no mínimo, 10%

(dez por cento) dos CRI em Circutação.

15.3. Propostas de DeliberaÇão: Observado o disposto no item 15.2 acima, deverá ser convocada

Assembteia de Titutares de CRI toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar ou

de qualquer outra forma se manifestar em relação aos seus direitos e obrigações relativos aos

Creditos lmobitiários representados integralmente peta CCl, às Garantias e/ou aos recursos oriundos

da Conta do Patrimônio Separado integrantes do Patrimônio Separado, para que os Titutares de CRI

detiberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora.

15.3.1. A Assembteia de Titulares de CRI mencionada no item í5.3 deverá ser realizada em

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

respeitados os 20 (vinte) dias de antecedência para convocação da referida Assembteia de

Titutares de CRl, cujo quorum deve corresponder ao quorum estabetecido nos itens 1 5. 10 ou

15.1 1 deste Termo, conforme o caso, exceto se de outra forma estabetecida neste Termo de

Securitização.

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

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

manifestar, conforme the for orientado, exceto se de outra forma estabetecida neste Termo

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

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

estabelecida neste Termo, a Emissora permanecerá silente quanto ao exercício do direito

em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negtigência em
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retação aos direitos dos Titulares de CRl, não podendo ser imputada à Emissora qualquer

responsabitização decorrente de ausência de manifestação.

15.3.3. A Emissora não prestará quatquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a

orientação definida pelos Titutares de CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se

conforme assim instruída, exceto se de outra forma estabetecida neste Termo de

Securitização. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabitidade sobre o

resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares de CRI por ela

manifestado frente à Devedora, conforme o caso, independentemente dos eventuais

prejuízos causados aos Titutares de CRI ou à Emissora.

15.4. Aplicação Lesislativa: Apticar-se-á à Assembleia de Titutares de CRl, no que couber, o

disposto na Lei no 9.514/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assembteias gerais de acionistas.

15.5. Primeira e Seeunda Convocacões: A Assembleia de Titutares de CRI instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com quatquer número.

15.6. Voto: Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRl,

sendo admitida a constituição de mandatários, Titutares de CRI ou não.

15.7. RepresentaÇão: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembteias de Titulares de CRl.

15.8. Presença do Asente Fiduciário: O Agente Fiduciário comparecerá à Assembteia de Titutares

de CRI e prestará aos Titutares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.

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

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

ao representante da Securitizadora; ou (iii) ao titutar do CRI eteito petos Titulares de CRl.

15.10. DetiberaçÕes: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas as

detiberações, serão tomadas, em qualquer convocação, com quorum simples de aprovação
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equivatente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titutares de CRI presentes na referida

Assembleia de Titulares de CRl.

15.11. Evento de Vencimento Antecipado. Propostas de Alteração e Renúncia: Exceto se de outra

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

dos CRI; (ii) à forma de cálcuto do satdo devedor atualizado dos CRl, Juros Remuneratórios,

amortização de principat dos CRI e parcela bruta dos CRI (conforme o caso); (iii) ao prazo de

vencimento dos CRI; (iv) à CCB que possa impactar os direitos dos Titutares de CRI; (v) à decretação

de um Evento de Vencimento Antecipado dos CRI; e/ou (v) quóruns de detiberação das Assembleias

de Titutares de CRI; deverão ser aprovadas seja em primeira convocação por Titulares de CRI que

representem, no mínimo, 517o (por cento) dos CRI em Circulação ou em quatquer convocação

subsequente por maioria dos presentes.

15.12. Periodicidade: As Assembteias de Titulares de CRI serão realizadas no prazo de 20 (vinte)

dias a contar da data de publicação do editat relativo à primeira convocação, ou no pÍazo de 8 (oito)

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

na hipotese de segunda convocação, o respectivo editat deverá ser publicado no primeiro Oia Útit

imediatamente posterior à data indicada para a reatização da Assembleia de Titulares de CRI nos

termos da primeira convocação.

15.í3. Reeutaridade: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de

Securitização, será considerada regutarmente instalada a Assembteia de Titutares de CRI a que

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

de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitizaçáo.

15.14. Dispensa de Convocação: É dispensada a convocação e reatização de Assembteia de Titutares

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

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

imóveis ou quaisquer outros órgãos regutatórios pertinentes; (ii) alteração de erro de redação, erros

materiais, seja ete um erro grosseiro, de digitação ou aritmético que não altere materialmente o

presente Termo de Securitização e os direitos dos Titulares dos CRI; (iii) atterações a quaisquer

Documentos da Operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s)

da Operação; ou (iv) em virtude da atuatização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração

na razão sociat, endereço e tetefone, entre outros.
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15.15. Envio à CVM: As atas lavradas das assembleias gerais serão encaminhadas somente à CVM via

Sistema de Envio de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE, não sendo necessário a sua publicação

em jornais de grande circulação, desde que a deliberação em assembleia seja divergente a esta

disposição.

cúusuLA DEzEssEts - DEspEsAs DA EÀ{rssÃo, ruNDo DE LreurDEz E FUNDo DE RESERvA

16.1. Eundo de Liquidez: Será constituído um fundo de tiquidez peta Securitizadora mediante a

retenção, de parceta do Vator da Cessão no vator de RS 1.100.000,00 (um mithão e cem mil reais), na

Conta do Patrimônio Separado para pagamento das 12 (doze) primeiras parcelas do CRI ( "Fundo de

Liquidez").

16.1.1. A Devedora, desde já, obriga-se a recompor e manter o Fundo de Liquidez , até

20 de agosto de2019, sempre que o vator do Fundo de Liquidez somado ao valor do Fundo

de Reserva (abaixo definido) estiver inferior ao vator equivalente à somatória das próximas

parcelas do CRl, a contar da Data de Verificação (abaixo definida), até a parcela de 20 de

agosto de 2019, inctusive ("Vator Mínimo do Fundo de Liquidez"). A verificação ocorrerá em

cada Data de Pagamento dos CRI ("Data de Verificação"). A recomposição do Fundo de

Liquidez deverá ser feita peta Devedora em até 5 (cinco) Dias Uteis contados da notificação

da Securitizadora nesse sentido.

16.1.2. Sem prejuízo do disposto acima, os recursos excedentes da Cessão Fiduciária de

Recebíveis serão utitizados para complementar o Fundo de Liquidez até o atingimento do

Vator Mínimo.

16.1.3. Caso na Data de Verificação seja verificado que o valor do Fundo de Liquidez

excede o Vator Mínimo do Fundo de Liquidez, o vator excedente será repassado ao Devedor

em até 2 (dois) Dias Uteis contados da Data de Verificação na Conta de Livre Movimentação,

conforme definida da CCB.

16.1.4. Caso, após o cumprimento integral das obrigações assumidas peta Devedora nos

documentos relacionados aos CRI ainda existam recursos no Fundo de Liquidez, tais recursos

deverão ser liberados, líquidos de tributos, peta Securitizadora à Devedora na Conta de Livre

I
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Movimentação, conforme definida da CCB em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do

cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora nos documentos relacionados

aos CRl, ressatvados à Securitizadora os benefícios fiscais decorrentes dos rendimentos do

investimento dos valores existentes no Fundo de Liquidez nos lnvestimentos Permitidos.

16.2. Despesas da Emissão: A Emissora fará jus, as custas do Patrimônio Separado, peta

administração do Patrimônio Separado durante o período de ügência dos CRl, de uma remuneração

equivatente a RS 3.000,00 (três mit) ao mês atualizado anuatmente pela variação positiva do IGP-

M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na impossibitidade de sua utitização, pelo índice que vier a

substituí-to, calcutadas pro rata dÍe, se necessário, a ser paga no 1" (primeiro) Dia Utit a contar da

data de subscrição e integralização dos CRl, e as demais na mesma data dos anos subsequentes até o

resgate total dos CRl.

16.2.1. A remuneração definida no item 16.2 acima, continuará sendo devida, mesmo após

o vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência

não sanada, remuneração esta que será calcutada e devida proporcionalmente aos meses de

atuação da Emissora.

16.7.7. Os vatores referidos no item 1ó.2 acima serão acrescidos dos impostos que incidem

sobre a prestação desses seMços, tais como ISS (lmpostos sobre SeMços de Quatquer

Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa

de lntegração Socia[), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia[), o

IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir

sobre a remuneração da Emissora, nas atíquotas vigentes na data de cada pagamento.

16.3. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabitidade do Patrimônio

Separado, conforme estabetecido no Contrato de Cessão:

(i) as despesas com a gestão, cobrança, registro contábit independente, auditoria, escrituração,

taxa mensal da conta bancária do Patrimônio Separado, reatização, administração, custódia e

tiquidação dos Créditos lmobitiários e do Patrimônio Separado, inctusive as referentes à sua

transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobitiários, na hipotese de o Agente

Fiduciário vir a assumir a sua administração;

I
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(ii) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agência de rating, bem como as

despesas com procedimentos tegais, incluindo deposito judiciat e sucumbência, incorridas para

resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora retacionados a

realização dos Créditos lmobitiários e das Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas e, em caso de insuficiência de recursos no

Patrimônio Separado, pagas pelos Titutares dos CRI; Tais despesas inctuem também os gastos com

honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas peto

Agente Fiduciário e/ou peta Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou Emissora intentadas, no

exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto

representante da comunhão dos Titutares dos CRl, ou Emissora;

(iii) as despesas de contratação de auditor independente, contador, ou seja, profissionais para

reatizar a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado os quais serão realizados na

periodicidade exigida peta tegistação em vigor e serão reembolsas à Securitizadora, e quaisquer

prestadores de serviços contratados para a Oferta Púbtica Restrita, incluindo as verbas devidas às

instituições financeiras onde se encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio

Separado, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento ou notas fiscais. O valor total

máximo deste item não poderá ser maior do que RS840,00 (oitocentos e quarenta reais);

(iv) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao

exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razáo

desta, serão pagas peta Emissora com recursos do Patrimônio Separado, desde que, sempre que

possível, aprovadas previamente por eta;

(v) pagamento da taxa de administração do Patrimônio Separado;

(vi) os eventuais tributos ou taxas que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cátculo ou base de incidência alterada,

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absotuta ou relativa, um incremento

da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobitiários e as Garantias;

(vii) as taxas e tributos de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de

calcuto receitas ou resuttados apurados no âmbito do Patrimônio separado;
I
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(viii) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, resuttantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos,

obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, doto ou cutpa por parte do Agente

Fiduciário e/ou da Emissora ou de seus administradores, empregados, consuttores e agentes,

conforme vier a ser determinado em decisão judiciat condenatória final proferida pelo juízo

competente; ou (ii) sejam comprovadamente de responsabitidade da Devedora ou a eta atribuídos

nos termos da CCB; e

(ix) demais despesas previstas em [ei, nos demais Documentos da Oferta Púbtica Restrita,

regulamentação aplicáveI ou neste Termo.

16.4. Responsabitidade dos Titutares de CRI: Considerando-se que a responsabitidade da Emissora

se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n' 9.514197, caso o Patrimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 15.2., acima, tais despesas desde que,

sempre que possívet, previamente aprovadas, serão suportadas petos lnvestidores, na proporção dos

CRI titutados por cada um detes.

16.5. Despesas de Responsabitidade dos Titutares de CRI: Observado o disposto nos itens 16.3 e

16.4 acima, são de responsabitidade dos Titulares dos CRI:

(i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na

descrição do item 1ó.1 acima;

(ii) todos os custos e despesas incorridos para satvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titutares dos CRI; e

(iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI

16.5.1. No caso de destituição da Emissora nas condições preüstas neste Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI deverão ser previamente

aprovadas petos titutares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporÇão de CRI

detidos pelos Titutares dos CR!, na data da respectiva aprovação.
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16.5.2. Em razão do quanto disposto na atínea (ii) do item 16.5 acima, as despesas a serem

adiantadas pelos Titutares dos CRI à Emissora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na

defesa dos interesses dos Titutares dos CRl, inctuem, exemptificativamente: (i) as despesas

com contratação de serviços de auditoria, assessoria tegat, fiscal, contábit e de outros

especiatistas; (ii) as custas judiciais, emotumentos e demais taxas, honorários e despesas

incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos

contra a Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando satvaguardar, cobrar e/ou executar

os créditos oriundos da CCB; (iii) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos

administradores da Emissora e/ou peto Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de

serviços eventuatmente contratados, desde que retacionados com as medidas judiciais e/ou
extrajudiciais necessárias à satvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da

CCB; (iv) eventuais indenizações, muttas, despesas e custas incorridas em decorrência de

eventuais condenações (inctuindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela

Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, soticitar garantia

prévia dos Titutares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (v) a remuneração e

as despesas reembotsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo, bem como a
remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimptência

com retação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias.

16.6. Fundo de Reserva: Adicionatmente ao disposto no item 16.1 acima, será constituído um

fundo de reserva na Conta do Patrimônio Separado, mediante a retenção, de parceta do Vator da

Cessão no valor de RS 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mit reais) ("Fundo de Reserva,').

16.6,1. A Devedora se obriga a manter depositado na Conta do Patrimônio Separado, a

títuto de Fundo de Reserva: (i) RS450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mit reais) até 20 de

agosto de 2019; e (ii) após 20 de agosto de 2019, vator equivalente à próxima parcela do

CRl, posterior a Data de Verificação ("Vator Mínimo do Fundo de Reserva") até o vencimento

do CRl, ou seja, 22 de agosto de 2028. Caso seja verificado peta Securitizadora que o Fundo

de Reserva náo contém o vator acima mencionado, a Devedora deverá recompô-to em até 5

(cinco) Dias Úteis contados do da notificação enviada peta Securitizadora nesse sentido.

16.6.2. Os recursos da cessáo fiduciária de recebíveis depositados na conta do

Patrimônio Separado, seráo utitizados para pagamento das obrigações do CRI e do

Patrimônio Separado do respectivo mês. Na na insuficiência de recursos o vator retido no
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Fundo de Reserva será utitizado para pagamento da próxima parceta dos CRl, conforme

Ctáusuta Quinta do Termo de Securitização ("Parceta dos CRl"), vottando a ser constituído

conforme definido na ctáusula acima.

16.6.3. Após cada pagamento da Remuneração dos CRI e desde que cumpridas

integratmente às obrigações dos CRI e do Patrimônio Separado, conforme estiputados no

Termo de Securitização, a Securitizadora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da

Data de Verificação, independente de solicitação da Devedora e/ou da Cedente, liberar

eventua[ saldo remanescente do Fundo de Reserva, juntamente com os rendimentos líquidos

oriundos da aplicação nos lnvestimentos Permitidos, para a Devedora, na Conta Livre

Movimentação.

16.7. Disoosicões comuns ao Fundo de Reserva e ao Fundo de Liquidez: Os recursos do Fundo de

Liquidez e do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do regime fiduciário dos CRI e

integrarão o Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), sendo certo que

serão apticados pela Securitizadora, na quatidade de titular da Conta do Patrimônio Separado,

lnvestimentos Permitidos, não sendo a Securitizadora responsabilizada por quatquer garantia mínima

de rentabilidade. Os resuttados decorrentes desse investimento integrarão automaticamente o Fundo

de Liquidez elou do Fundo de Reserva.

16.7.1. Caso o Fundo de Reserva e/ou o Fundo de Liquidez não sejam recompostos no

prazo mencionado na Ctáusuta 16.6.1 e 16.í.í., observado o previsto na cláusula 16.1.2.

acima, acima, será considerado um Evento de Vencimento Antecipado no âmbito da CCB,

conforme procedimentos descritos na CCB e no Termo de Securitização.

CúuSuI.I DEZESSETE - PUBLTcIDADE

17.1. Pubticidade: Os fatos e atos retevantes de interesse dos Titu lares de CR! (excetuados os atos

e fatos retevantes da administração ordinária da Securitizadora e/ou do Agente Fiduciário), bem

como as convocações para as Assembteias de Titutares de CRl, deverão ser veicutados na forma de

avisos no jornat "Diário Comércio lndústria e Serviços - DCl", obedecidos os prazos legais e/ou

regutamentares, sem prejuízo do disposto na Ctáusuta Quinta, sendo que todas as despesas com as

referidas pubticações, serão arcadas diretamente ou indiretamente pela Devedora com recursos que

não sejam do Patrimônio Separado.
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17.1.1. A pubticação mencionada no item 17.1. acima estará dispensada quando for feita

divutgação em peto menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de

computadores, que disponibitize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em

sua integratidade.

17.?. lnformações Periódicas: As demais informações periodicas ordinárias da Emissão, da

Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão disponibitizadas ao mercado, nos prazos legais/ou

regutamentares, por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM, cujos

custos serão arcados pelos próprios prestadores desta Ctáusuta com recursos que não sejam do

Patrimônio Separado.

17.3. Sistema de Envio de Atas: As atas lavradas das assembleias apenas serão encaminhadas à

CVM via Sistema de Envio de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE, não sendo necessário a sua

pubticação em jornais de grande circulação, salvo se os Titulares de CRI detiberaram pela publicação

de determinada ata, observado o quórum da referida Assembteia nos termos da Cláusuta Quinze

deste Termo, sendo que todas as despesas com as referidas pubticações, serão arcadas diretamente

ou indiretamente peta Devedora com recursos que não sejam do Patrimônio Separado.

cúusuu DEzotro - REGrsrRo Do rERuo

18.1. Reeistro do Termo: O Termo de Securitização será entregue para registro à lnstituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei no 10.931 111, para que seja

registradoo regime fiduciário, nos termos da declaração constante do Anexo Vlll deste Termo de

Securitização.

cúusull DEzENovE - NonFtcAçoEs

19.1 . Notificações: As comunicações a serem enviadas por quatquer das partes conforme

disposições deste Termo de Securitização deverão ser encaminhadas para os endereços constantes

abaixo, ou para outros que as partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo

de Securitização.
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,5o andar, cj. 57

CEP 01451-902, 5ão Paulo - SP

At.: Rodrigo Faria Estrada e/ou Gerencia de BackOffice

Tet.: 1 1 - 3074-4900

E-mait: roestrada@habitasec.com. br / monitoramento@habitasec.com. br

Se para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOilLÉruOS

Avenida das Américas, no 4.200, Btoco 8, Ata B, Sala 302, 303 e 304

Rio de Janeiro - RJ

cEP 72640-102

Tet.: (55 2í) 3385-4565

Fax: (55 21) 3385-4046

At.: Sr. Marco Aurélio Ferreira / Srta. Marce[le Santoro I ira. Karotina Vangelotti

E-mail: operaciona[@pentaqonotrustee. com. br

19.7. Meios de Notificação: Todas e quaisquer notificaçÕes, soticitações, autorizações e pedidos

nos termos deste Termo deverão ser feitos por escrito (ou por mensagem eletrônica - e-mait) e serão

considerados vátidos: (a) conforme comprovados através de recibo assinado peto destinatário, da

entrega da notificação judicial ou extrajudiciat ou, no caso de envio por entrega de correspondência,

através do retatório de transmissão ou comprovante de entrega; ou (b) quando reatizadas por

mensagem eletrônica (e-mai[), desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-

mai[.

19.3. Eficácia das Notificações: As comunicações enviadas nas formas previstas neste Termo, serão

consideradas plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante das Partes.

cúusull vrNTE - Rtscos

20.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo lnvestidor. Esses riscos envolvem fatores de tiquidez, crédito, mercado,
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rentabitidade e regulamentação específica, que se retacionam tanto à Emissora quanto à Devedora,

às Garantias e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O lnvestidor deve ter cuidadosamente todas as

informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como consultar seu consultor de

investimentos e outros profissionais que jutgar necessários antes de tomar uma decisão de

investimento. Estão descritos no Anexo lV deste Termo de Securitização os riscos relacionados,

exclusivamente, à Emissora, aos CRl, às Garantias e à estrutura jurídica da presente Emissão.

cúusull vrNTE E uM - DtspostçÕEs GERAIS

21.1. Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo

de Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberatidade no exercício de quatquer

direito, faculdade ou remédio que caiba aos Titutares de CRI em razão de quatquer inadimptemento

das obrigações da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, prejudicará tais direitos, facutdades ou

remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tat

inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas

peta Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a qualquer outro

inadimptemento ou atraso.

71.7. Vinculação: O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e

irretratávet, obrigando as partes por si e seus sucessores.

71.3. Alterações Futuras: Todas as atterações do presente Termo de Securitizaçáo somente serão

vátidas se reatizadas por escrito e aprovadas cumutativamente: (i) petos Titulares de CRl, observados

os quóruns previstos neste Termo de Securitização; (ii) peta Emissora; e (iii) peto Agente Fiduciário,

exceto se disposto de outra forma neste Termo.

?1.3.1. Adicionatmente, as Partes concordam que os Documentos da Oferta Púbtica Restrita

poderão ser alterados, independentemente de anuência dos Titutares de CRl, conforme

previsto no item 15.14. acima.

21.4. lndependência: Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização venha a ser

jutgada ilegat, invátida ou ineficaz, prevatecerão todas as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra

que, na medida do possívet, produza o mesmo efeito.
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21.5. Cutpa ou Doto: O Agente Fiduciário responde perante os Titutares de CRI pelos prejuízos que

lhes causar por culpa ou doto no exercício de suas funções.

cúusulA vrNTE E Dors - FoRo DE ELE!çÃo E LEGTSLAçÃo ApLrcÁver

22.1. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Pauto, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de Securitização,

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privitegiado que seja ou venha a ser.

22.2. Leeistação: Este Termo de Securitização é regido petas leis da Repubtica Federativa do

Brasit.

O presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de iguat teor, forma e validade, na presença de 2

(duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Pauto, 20 de agosto de 2018.
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Página de Assinoturas 112 do Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliórios do 116a Série da la

Emissõo de Certificodos de Recebíveis lmobiliórios do Hobitasec Securitizadoro 5.A., celebrado em

20 de agosto de 2018

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo
\âceote Po*iga Nogueira
RG 877836
CPF: 076.811.148-07

':il'ff:il:,i;:;1.,
c, 09.835.866_6_RJ

ó0
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Pógino de Assinoturos 212 do Termo de Securitização de Créditos lmobiliórios do 1l6a Serie da la

Emissõo de Certificados de Recebíveis lmobiliórios da Hobitosec Securitizadora 5.A., celebrodo em

20 de agosto de 2018

PENTÁGONO S.A. DTSTRIBUTDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILTÁRIOS

oz-tNome:

Cargo:

I :JdcseBq ÁuuBqrBU

TESTEMUNHAS

Nome:

CPF/MF:

Nome:

CPF/MF:

t
/
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ANExo I - DEscRrçÃo ol cct, NA DATA DE DESEMBoLSo DA ccB

CEDULA DE CREDITO IAAOBILIARIO - CC! LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

São Pauto, 20 de agosto de 2018.

1. EMTSSOR

RAZAO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ /MF: 09.304.42710001 -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadei ro Faria Lima, n" 2.894,5o andar, cj.52, CEP 01451-902

CIDADE São Paulo UF SP

SERIE MERGO718 NUMERO 01 TIPO DE CCI INTEGRAL

4. TITULO

E a Céduta de Crédito Bancário n" FP 2008/f 7

agosto de 2018, no vator de RS 26.500.000,00 (vinte e seis mithões e quinhentos mit reais), por

meio da quat o Cedente concedeu financiamento imobiliário à Devedora para a exptoração e o
desenvolvimento do lmóvet.

I

2. TNSTTTUTçÃO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DIffi E VALORES MOB! Rtos

CNPJ/MF: 17 .343.682/0001 -38

ENDEREÇO: Avenida das Américas, no 4.200, Btoco 08, Ata B, Satas 302, 303 e 304

CEP 22640-107 CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

3. DEVEDORA

RAZAO SOCIAL: VILA LEOPOLDINA EMPREE IMOBILIARIOS LTDA.

CNPJ/MF: 29.41 4.779 I 0001 -73

ENDEREÇO: Avenida Mofarrej, no 825, Sata 08, Vita Leopoldina

CEP 05.311-000 C!DADE São Pauto UF SP

5. VALOR DOS D|TOS lÀ{OBt 26.500.000,00 (vinte e seis e quinhentos

t-
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reais)

6. IDE DO EL: no 19.763 do 10" Ca de Registro de lmóveis

Cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo.

7. GARANTIAS DA CCB

(i) Alienação Fiduciária de Bem lmóvel, nos termos do "lnstrumento Particulor de Alienação

Fiduciório de Bem lmovel em Gorontio e Outros Avenços", a ser cetebrado entre a Devedora e a

Securitizadora ("Contrato de Alienação Fiduciária"); e

(ii) cessão fiduciária sobre 100% (cem por cento) de todos os direitos creditórios oriundos do

(i) Contrato de Locação Mega Park Cebotão; e (ii) Contrato de Locação M2 Soluções Engenharia

("Direito Creditórios"), bem como oriundos dos demais alugueis decorrentes do lmóvel, de

titularidade da Devedora, nos termos do "lnstrumento Particular de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditorios e Outros Avenços", a ser celebrado entre a Devedora e a Securitizadora

("Contrato de Cessão Fiduciária"); e

(iii) atienação fiduciária das cotas da Devedora, nos termos no "lnstrumento Particulor de

Alienaçao Fiduciária de Cotas em Gorantia e Outras Avenços", a ser cetebrado entre Metza

lnvestimentos E Participações Ltda., a Mastra lnvestimentos E Participações Ltda., a Devedora e a

Securitizadora ("Alienação Fiduciária de Cotas" e, quando em conjunto com o Contrato de

Atienação Fiduciária e o Contrato de Cessão Fiduciária, os "Contratos de Garantia").

8. COND!çoES DE EMrSSÃO

Prazo TotaI 120 (cento e vinte) meses, contados da Data de Emissão.

Vator de Principal RS 26.500.000,00 (vinte e seis mithões e quinhentos mil

reais), na Data de Emissão.

Atuatização Monetária não há.

Juros Remuneratórios Juros remuneratórios equivalente a 100% (cem por cento)

da variação acumulada das taxas médias diárias dos

Depósitos lnterfinanceiros - Dl de I (um) dia, over extra-

grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base
,l

0^
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em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

Úteis, catcutadas e divutgadas peta B3 S.A. - BRASIL,

BOLSA, BALCÃO ("83") no informativo Diário disponível em

sua página na lnternet ://www.ceti com.br ) ("Taxa

Dl"), acrescida de spread (sobretaxa) de 6,34% (seis

inteiros e trinta e quatro por cento) ao ano, com base em

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

calcutados de forma exponencial e cumulativa pro rota

temporis por Dias Úteis decorridos

Data do Primeiro Vencimento 20 de setembro de 2018

Data de Vencimento Finat 21 de agosto de 2028

Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios (a) juros

moratórios de 1% (um por cento) ao mês; e (b) mutta de 2%

(dois por cento) incidente sobre o vator devido e não pago

Periodicidade de Pagamento Conforme Anexo I da CCB, a partir de 20 de setembro de

2018, inctusive.

Local de Pagamento Na forma descrita na CCB

It

I
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ANEXO II - FLUXO DE PAGAÀ{ENTOS

NO

Data de
Pagamento do

cRt

Taxa de
Amortização

Pagamento
de Juros

Emissão 20/08/2018
1 21t09t2018 0,0000% Sim

2 23t10t7018 0,0000% Sim

3 21/ 11 t2018 0,0000% Sim

4 21 t1?t7018 0,0000% Sim

5 22t01t7019 0,0000% Sim

6 21t02/2019 0,0000% Sim

7 71t03/2019 0,0000% Sim

8 23t04t2019 0,000070 Sim

9 ?.1/05t2019 0,0000% Sim

10 24/06t2019 0,0000% Sim

11 23t07 t?019 0,0000% Sim

17 21t08t2019 0,0000% Sim

13 ?3t09/7019 0,6454yo 5im

14 22t10/7019 0,7023% Sim

15 21 t11 /2019 0,7109% Sim

16 73t12t2019 0,6951Yo Sim

17 71t01t2020 0,7773% Sim

18 21/02/2020 0,6890% Sim

19 23t03t2020 0,7957% Sim

z0 22t04t2020 0,7813% Sim

21 21t05t2020 0,7913yo Sim

22 23t06t7020 0,7525% Sim

23 21t07 t2070 0,811370 5im

24 21t08/2020 0,7484% Sim

25 ??t09t2020 0,8073% Sim

26 21/ 10t2020 0,8476% Sim

27 23t11t2020 0,8049% Sim

78 22t12t2020 0,8403% Sim

29 21t01t2021 0,8763y, Sim

30 23t02t2021 0,8638% Sim

3í 23t03/2021 0,9003% Sim

32 22t04/2021 0,9130Yo Sim

33 21t05t7021 0,9014% Sim

34 22t06t2021 0,9142% Sim

35 21t07 t2021 0,9274Yo Sim

36 23t08t2021 0,8918% Sim

{.
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38 21t 10t2021 0,9685% Sim

39 23t 11t2021 0,9830% 5im

40 21t12/2021 1,0224% Sim

41 ?1/01/2022 0,964% 5im

42 22t02/2022 1,0038% Sim

43 22t03t2022 1,1175% Sim

44 22t04t2022 1,06167o 5im

45 23t05t2027 1,0785yo Sim

46 21t06/2022 1,1203yo Sim

47 21t07 t2022 1,0895yo Sim

48 23/08t2022 1,082970 Sim

49 21t09 t7022 1,174570 Sim

50 21/10t2022 1,169870 Sim

51 22t11t2022 1,7147yo 5im

52 21t 12t2022 1,7106yo Sim

53 23t01t2023 1,1827yo 5im

54 23/02t2023 1,75?670 Sim

55 21t03t2023 1,3486% Sim

56 24/04t2023 1,275070 Sim

57 23/05t7023 1,347470 5im

58 21/06t2023 1,3725yo Sim

59 21t07 t2023 1,3494yo Sim

60 22t08t2023 1,37577o Sim

61 21/09t2023 1,426470 Sim

62 23/10t2023 1,4545% Sim

63 21t11t2023 1,537570 Sim

64 21t12t2023 1,490170 Sim

65 23t01t7024 1,5453yo Sim

66 21t07t7024 1,6766/o 5im

67 21t03t7074 1,6177% Sim

68 23t04t2024 1,6225% Sim

69 71t05t7024 1,7317% Sim

70 21t06t2024 1,696870 Sim

71 23t07 /2074 1,7354% Sim

72 71t08t7074 1,8001% Sim

73 23t09t7024 1,7934yo Sim

74 77/10/?074 í,8855% 5im

75 71 t11/7074 1,9316% Sim

76 23t12t2074 1,9552% Sim

77 21t01t2075 2,0785% Sim

37 21t09t2021 0 9785% Sim

t
I
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78 21t07t2025 7,034470 Sim

79 21/03t2025 2,210970 Sim

80 23t04t2025 7,1973/o Sim

81 21t05t2025 7,3073/o Sim

87 23/06t2025 2,2992/o Sim

83 22/07 t2025 7,390570 Sim

84 21t08t2025 7,437170 Sim

85 23t09t2025 7,486970 Sim

86 21t10t2025 2,638770 5im

87 21t11t2025 2,6494/o Sim

88 23t12t2075 2,7613% Sim

89 21/01t2026 7,928570 Sim

2,9819% Sim90 23t02t2026
91 23t03t2026 3,1 1 38% 5im

92 22t04t2076 3,2296% Sim

93 21t05/2026 3,3537Yo Sim

94 23t06/2026 3,4381% Sim

95 21t07 t2026 3,628770 Sim

96 21t08t2026 3,710170 Sim

97 2?/09t20?6 3,923870 Sim

98 21t10t2026 4,1296% Sim

99 23t11t2026 4,279570 Sim

100 22t12t2026 4,5194yo Sim

101 71t01t7077 4,7871yo Sim

102 23/02t?077 5,022370 Sim

103 23t03t2027 5,3396/o 5im

104 22t04t2027 5,6684% Sim

105 21t05t2027 6,0139% Sim

10ó 22t06t2027 6,4315Yo Sim

107 21t07 t2027 6,9089% Sim

108 23t08t2027 7,4107.7o Sim

109 21t09 t2027 8,127570 Sim

110 21t10t2027 8,8592% Sim

111 23t11t2027 9,7703% Sim

112 21t12t7077 10,9084% Sim

113 21t01t2028 12,2304% Sim

114 z?.t02t2028 14,0375% 5im

115 71t03/2078 16,5158% Sim

116 24t04/2028 19,772170 5im

117 23t05/2028 24,8266% Sim

118 21t06t2028 33,1872yo Sim
I
c-
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119 21t07 t20?8 49,8659% Sim

120 22t08t7078 í00,0000% Sim

I
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ANEXO III - TRATAMENTO FISCAL

Os Titulores de CRI não devem consideror unicamente as informoções contidas abaixo poro fins de

avaliar o trotamento tributário de seu investimento em CRl, devendo consultar seus proprios

ossessores quanto à tributaçõo específica à quol estorão sujeitos, especiolmente quanto o outros

tributos eventuolmente aplicáveis a esse Ínvestimento ou a ganhos porventura auferidos em

operoções com CRl.

lmposto de Renda

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão

sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser catculado com base na

apticação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da apticação geradora dos rendimentos

tributáveis: (i) ate í80 dias: atíquota de22,57o; (ii) de 181 a 360 dias: atíquota de 707o; (iii) de 361 a

720 dias: atíquota de 17,5% e (iv) acima de 720 dias: alíquota de 15%. Este prazo de apticação é

contado da data em que o respectivo Titutar de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate.

Não obstante, há regras específicas apticáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoa jurídica, inctusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títutos, valores

mobitiários e câmbio, distribuidora de títulos e vatores mobiliários, sociedade de arrendamento

mercantiI ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no

lucro rea[, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando

o direito à dedução do lmposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de

apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cátcuto do IRPJ e da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"). As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%,

sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivatente a R5240.000,00

(duzentos e quarenta mit reais) por ano. Já a atíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-

financeiras, corresponde a 9%. Desde 1o de jutho de 2015, os rendimentos em CRI auferido, por'

pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à

contribuição ao PIS e à COFINS às atíquotas de 0,657o e 4%, respectivamente. Com relação aos

investimentos em CRI reatizados por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras,

entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas,
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agências de fomento, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títutos e valores

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantit, há dispensa de retenção do IRRF. Não obstante

a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas

entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados peto IRPJ, à

atíquota de 15Yo e adicionat de 10%; peta CSLL, à alíquota de207o entre 1o de setembro de 2015 e 31

de dezembro de 2018, e à alíquota de 15% a partir de 1o de janeiro de 2019, de acordo com a Lei no

13.169, pubticada em 7 de outubro de 2015. As carteiras de fundos de investimentos estão isentas de

lmposto de Renda. Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de

investimento em CRI estão potenciatmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às atíquotas de

0,65% e 4%, respectivamente. Para as pessoas físicas, desde 1' de janeiro de 2005, os rendimentos

gerados por apticação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na dectaração de ajuste

anua[), por força do artigo 3", inciso ll, da Lei n.o 11.033/04. De acordo com a posição da Receita

Federal, expressa no artigo 55, parágrafo único, da lnstrução Normativa da Receita Federal do Brasil

no 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capitat auferido na

alienação ou cessão dos CRl. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados

exctusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76,

inciso !1, da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995. A retenção do imposto na fonte sobre os

rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as entidades dectarem sua condição à

fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação

dada peta Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995).

lnvestidores Residentes ou Domicitiados no Exterior

Em retação aos investidores residentes, domicitiados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra

gerat, o mesmo tratamento cabívet em retação aos rendimentos e ganhos percebidos petos residentes

no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação apticável aos rendimentos e ganhos

auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as

normas do Conselho Monetário Nacional. Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por investidores

estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à atíquota de 15%, ao passo que os

ganhos realizados em ambiente bursátil, como a 83, são isentos de tributação. Em retação aos

investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a

207o, eÍr' quatquer situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 75%.
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lmposto sobre Operoções de Cômbio ("lOF/Cômbio")

Regra gerat, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros reatizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário

Nacional (Resolução CMN n" 2.689), inclusive por meio de operações simuttâneas, inctuindo as

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

IOF/Câmbio à atíquota zero no ingresso e à atíquota zero no retorno, conforme Decreto no 6.306, de

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

ser majorada até o percentuat de 25% (vinte e cinco por cento), a quatquer tempo por ato do Poder

Executivo, retativamente a transações ocorridas após esta eventuat atteração.

lmposto sobre Títulos e Volores hlobiliórios ("IOFlTítulos")

As operações com certificados de recebíveis imobitiários estão sujeitas ao IOF/Títutos à atíquota

zero, na forma do parágrafo2o, inciso Vl do artigo 32 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de

2007, conforme em vigor. Em quatquer caso, a alíquota do IOF/Títutos pode ser majorada a quatquer

tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,507o (um inteiro e cinquenta centésimos por

cento) ao dia, retativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
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ANEXO IV. FATORES DE RISCOS

O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial

lnvestidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regutamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora, e

aos próprios CRI objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as

informações que estão descritas neste Termo de Securitizaçáo, bem como consultar seu consultor de

investimentos e outros profissionais que jutgar necessário antes de tomar uma decisão de

investimento.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes

da presente Oferta podem ser adversa e materiatmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo

relacionados. Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretizem, os negócios, a

situação financeira, os resuttados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da Cedente poderão

ser afetados de forma adversa, considerando o adimptemento de suas obrigações no âmbito da

Oferta.

Esta seção contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das obrigações

assumidas peta Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os lnvestidores leiam o

Termo de Securitização e compreendam integratmente seus termos e condições, os quais são

específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envotvendo o

mesmo risco de crédito.

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou probtema poderá produzir,

poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" sobre a Emissora, a Devedora, e/ou a Cedente,

quer se dizer que o risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre

os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resuttados das operações ou as perspectivas da

Emissora, da Devedora, e/ou da Cedente, conforme o caso, exceto quando houver indicação em

contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares

nesta Seção como possuindo também significados semelhantes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que

hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora e sobre

a Devedora, e/ou a Cedente. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem não ser
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pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o lnvestidor.

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasiteira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo

Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscat e outras para influenciar a

economia do Brasi[.

A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar

no futuro e, portanto, não pode prevê-las. Os negócios, resuttados operacionais e financeiros e o

ftuxo de caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política

púbtica federat, estaduat e/ou municipat, e por fatores como: variação nas taxas de câmbio; controte

de câmbio; índices de inftação; ftutuações nas taxas de juros; falta de tiquidez nos mercados

doméstico, financeiro e de capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de preços;

política fiscal e regime tributário; e medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou

possam afetar o País.

Adicionatmente, o Presidente da Repubtica tem poder considerável para determinar as potíticas

governamentais e atos relativos à economia brasiteira e, consequentemente, afetar as operações e

desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto à imptementação de mudanças

por parte do Governo Federal nas potíticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no

futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a votatilidade do

mercado de valores mobitiários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos

futuros na economia brasileira poderão prejudicar o desempenho da Emissora e respectivos

resuttados operacionais.

Dentre as possíveis consequências para a Emissora, ocasionadas por mudanças na política econômica,

pode-se citar: (i) mudanças na potítica fiscat que tirem, diminuam ou atterem o benefício tributário

aos investidores dos CRl, (ii) mudanças em índices de inftação que causem probtemas aos CRI

indexados por tais índices, (iii) restrições de capital que reduzam a tiquideze a disponibitidade de

recursos no mercado, e (iv) variação das taxas de câmbio que afetem de maneira significativa a

capacidade de pagamentos das empresas.
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Tradicionalmente, a inftuência do cenário político do país no desempenho da economia brasiteira e

crises políticas tem afetado a confiança dos investidores e do púbtico em gerat, o que resulta na

desaceteração da economia e aumento da votatilidade dos títulos emitidos por companhias

brasileiras. Atuatmente, os mercados brasileiros estão vivenciando uma maior votatitidade devido às

incertezas decorrentes da operação Lava-Jato e seus impactos sobre a economia brasiteira e o
ambiente potítico.

Ef ei tos da Polí ti co Anti - I nf loci onári a

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inftação consideráveis. A inftação e as medidas do

Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especutação de futuras potíticas de controte

inftacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a votatitidade do mercado de

capitais brasiteiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm

incluído a manutenção de potítica monetária restritiva com attas taxas de juros, restringindo assim a

disponibitidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas peto

Governo Federat, inctuindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para

ajustar ou fixar o valor do Reat, podem ter um efeito materia[ desfavorávet sobre a economia

brasiteira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão. Em 1994, foi imptementado o plano de

estabitização da moeda (denominado Ptano Reat). Desde então, no entanto, por diversas razões, tais

como crises nos mercados financeiros internacionais, mudanças da potítica cambial, eleições

presidenciais, entre outras ocorreram novos "repiques" inftacionários. Por exemplo, a inftação

apurada peta variação do IPCA nos últimos anos vem apresentando oscitações, sendo que em 2009 foi

de4,317o, em2010subiupara5,917o, em20ll atingiuotetodametacom6,5%, recuouem20l2para

5,84%, fechou 2013 em 5,917o, fechou 2014em6,40%,2015 em 10,67Yo,201ó em 6,28%, e 2017 em

7,957o. A elevação da inftação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,

inctusive, recessão no País, o que pode afetar adversamente os negócios da Securitizadora, da

Devedora e da Cedente, influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.

lnstobilidade da taxa de cômbio e desvalorizoçõo do real

A moeda brasiteira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo

Federat imptementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes potíticas cambiais, I
inctuindo desvalorizações repentinas, pequenas desvatorizações periódicas (durante as quais a
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frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio ftutuante, controtes cambiais e

dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos mais recentes resuttaram em

flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América.

Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dótar dos Estados Unidos da América

irá permanecer nos níveis atuais. As depreciações do rea[ frente ao dótar dos Estados Unidos da

América também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasit que podem afetar

negativamente a liquidez da Devedora e, ainda, a quatidade da presente Emissão.

Efeitos do elevoçõo subita da toxa de juros

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta votatitidade nas taxas de juros. Caso ocorra

elevação acentuada das taxas de juros (em 01 /07/2018 a taxa SELIC encontra-se em 6,257o d.à.,

conforme dados do BACEN), poderá afetar diretamente o mercado de securitização, pois, em geral,

os investidores têm a opção de atocação de seus recursos em títutos do governo que possuem atta

liquidez e baixo risco de crédito, dado a característica de "risk-free" de tais papéis, de forma que o

aumento acentuado da Taxa SELIC pode desestimular os mesmos investidores a alocar parceta de

seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os CRl.

Efeitos da retroçõo no nível da atividade econômico

As operações de financiamento imobitiário apresentam historicamente uma correlação direta com o

desempenho da economia nacionat. Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira,

ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar a elevação no patamar de

inadimptemento de pessoas jurídicas, inctusive da Devedora, e de seus ctientes.

Uma eventual redução do votume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no

batanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de

juros mais etevadas. lguatmente, eventual elevação significativa nos índices de inftação brasiteiros e

eventuat desaceleração da economia dos Estados Unidos da América podem trazer impacto negativo

para a economia brasiteira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, etevando as despesas com

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

A instabilidode política pode afetar odversomente os negocios e resultados do Devedoro e o preço
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dos CRI

O ambiente potítico do BrasiI historicamente inftuenciou, e continua a influenciar, o desempenho da

economia do país. Crises potíticas afetaram, e continuam a afetar, a confiança dos investidores e do

púbtico em geral, o que resultou na desaceteração da economia e no aumento da votatitidade dos

valores mobitiários emitidos por companhias brasiteiras.

Atualmente, os mercados brasileiros estão enfrentando um aumento da volatitidade devido às

incertezas relacionadas com os escândatos de corrupção em curso, os quais estão sendo investigados

pelo Ministério Púbtico Federal nas operações "Lava Jato", "Zetotes", "Greenfield" e outras, e ao

impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente potítico brasileiro. Membros do Poder

Executivo e do Poder Legislativo no âmbito municipal, estadual e federal, bem como attos

funcionários de grandes empresas estão sendo processados peto crime de corrupção.

Como resultado, diversos políticos, incluindo deputados e senadores, e diretores de empresas

estatais e privadas no BrasiI renunciaram ou foram presos. Atualmente, políticos e outros

funcionários púbticos estão sendo investigados por ategações de conduta antiética e itegat,

identificadas durante as investigações das operações "Lava Jato", "Zelotes", "Greenfield" e outras.

O potencial resultado das investigações sobre o esquema de corrupção é incerto, mas as

investigações já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e a reputação das empresas

impticadas e sobre a percepção geral do mercado da economia brasileira. Não podemos prever se tais

alegações levarão a uma maior instabitidade política e econômica ou se novas alegações contra os

funcionários do governo irão surgir no futuro.

Posteriormente, o avanço das investigações conduzidas peta Potícia Federal e peta Procuradoria

Gerat da Repúbtica ("re[") aumentou a incerteza em relação às perspectivas futuras do mercado

brasileiro, inclusive com o protocolo de vários pedidos de impeachment contra o Presidente Michel

Temer, bem como denúncias apresentadas peta PGR - que podem resuttar, inctusive, no seu

afastamento da Presidência da Repúbtica -, após ategações de que o Sr. Michel Temer supostamente

endossou o suborno de um potítico encarcerado. Não podemos prever se as investigações levarão a

mais instabitidade política e econômica ou se haverá novas ategações contra membros do alto

escatão do Governo Federal no futuro. Atém disso, não podemos prever o resultado de nenhuma

dessas investigações inctuindo seus efeitos sobre a economia brasileira. A Devedora não é capaz de

I
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estimar ptenamente o impacto dos acontecimentos potíticos e macroeconômicos gtobais e brasileiros

em seus negócios.

Não podemos prever se as investigações levarão a mais instabitidade política e econômica ou se

haverá novas ategações contra membros do atto escalão do Governo Federal no futuro. Atém disso,

não podemos prever o resultado de nenhuma dessas investigações incluindo seus efeitos sobre a

economia brasileira. A Devedora não é capaz de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos

políticos e macroeconômicos globais e brasiteiros em seus negócios. Atem disso, em virtude da atual

instabitidade potítica, há uma incerteza substancial sobre as potíticas econômicas futuras e a

Devedora não pode prever quais potíticas serão adotadas pelo atuat governo brasileiro e pelo novo

governo que será eteito em 2018, bem como se essas potíticas afetarão negativamente a economia,

os negócios ou condição financeira da Devedora. A instabitidade potítica e econômica atual levou a

uma percepção negativa da economia brasileira e um aumento na votatilidade no mercado de vatores

mobitiários brasiteiro, que também podem afetar adversamente os negócios e os CRI de emissão da

Devedora. Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas potíticas decorrentes da eteição

presidenciat de 2018 podem afetar adversamente os negócios da Devedora.

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico lnternacional

vator de mercado dos títutos e valores mobiliários emitidos por companhias brasiteiras e inftuenciado

pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa

percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacionat. Acontecimentos adversos na

economia e as condições de mercado em outros países de mercados emergentes, especiatmente da

América Latina, poderão inftuenciar o mercado em retação aos títulos e valores mobitiários emitidos

no Brasit. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravetmente das

condições econômicas no Brasi[, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países

podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títutos e vatores mobitiários de emissores

brasileiros.

Atém disso, em consequência da gtobatização, não apenas problemas com países emergentes afetam

o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvotvidos, como os Estados

Unidos da América, interfere consideravetmente no mercado brasiteiro. Assim, em consequência dos

probtemas econômicos em vários países de mercados desenvotvidos em anos recentes (como por

exemplo, a crise imobitiária nos Estados Unidos da América em 2008), os investidores estão mais
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cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração dos investimentos. Essas

crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as

companhias brasileiras enfrentem custos mais attos para captação de recursos, tanto nacional como

estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma, é importante

ressaltar que eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais

brasiteiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissão.

Riscos Relativos a Alterações na Legislação e Regulamentação Tributárias Aplicáveis aos CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de CRI estão

isentos de IRRF - lmposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas

físicas. Porém, tat tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser

alterado. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou etevando

atíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRl, ou ainda a criação de novos tributos apticáveis.

Adicionatmente, está sob discussão a conversão em lei da Medida Provisória no 69412015 que

extingue a isenção tributária para os Titutares de CRI que sejam pessoas físicas. Caso referida

medida provisória seja convertida em [ei, os Titulares de CRI que sejam pessoas físicas poderão ser

prejudicados, tendo em vista que não haverá isenção tributária.

Riscos Relativos à Emissora

FATORES DE RISCO REIáTIVOS A EMISSORA:

Risco do nõo realizoção da corteira de otivos

A Emissora é uma companhia emissora de títutos representativos de créditos imobitiários, tendo como

objeto social a aquisição e securitização de créditos imobitiários por meio da emissão de certificados

de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio

Separado tem como principat fonte de recursos os Créditos lmobitiários. Desta forma, qualquer atraso

ou fatta de recebimento de tais valores peta Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da

Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser declarada

insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a administração dos Créditos lmobitiários e dos demais

direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Gerat, os Titulares de CRI

poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar peta
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tiquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora

perante os Titutares de CRl.

Folência, recuperaçõo judicial ou extrajudiciol da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,

recuperação judiciat ou extrajudiciat. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime

Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos lmobitiários, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos

lmobitiários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia

da afetação de patrimônio, em razão do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória no 2.158-

35t2001.

Nõo existe jurisprudência firmado ocerco do securitização

Toda a arquitetura do modeto financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto

de rigores e obrigações estiputadas através de contratos etaborados nos termos da legislação em

vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da fatta de tradição e jurisprudência no mercado

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

poderá haver perdas por parte dos lnvestidores dos CRl, inctusive decorrentes do dispêndio de tempo

e recursos necessários para fazer vater as disposições contidas nos Documentos da Operação.

A copocidade da Emissora de honror suas obrigações decorrentes dos CRI depende exclusivamente do

pogomento pelo Devedoro dos Créditos lmobiliários

Os CRI são lastreado pela CCl, a quat representa a totatidade dos Créditos lmobitiários e vincutada

aos CRI por meio do estabelecimento de Regime Fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da

Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo petos Titulares de CRI dos montantes devidos

conforme o Termo de Securitização depende do cumprimento total, peta Devedora, de suas

obrigações assumidas na CCB, em tempo hábit para o pagamento pela Emissora dos valores

decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos adversos em retação ao pagamento da Devedora, como

aqueles descritos nestes fatores de risco entre outros, poderá afetar o pagamento dos CRI peta

Emissora.
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A capacidode da Devedora de honror suas obrigoções

A Emissora não reatizou quatquer anátise ou investigação independente sobre a capacidade da

Devedora de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente emissão de CRI reatizada

com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações assumidas pela Devedora

poderá comprometer a capacidade da Devedora de cumprir com o ftuxo de pagamentos dos Créditos

lmobitiários.

Ausência de diligêncio legol das informoções do Formulório de Referêncio do Emissora e ausência de

opinioo legol relativa às informoções do Formulário de Referêncio da Emissora

As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de ditigência [ega[ para

fins desta Oferta e não foi emitida opinião [ega[ sobre a veracidade, consistência e suficiência das

informações, obrigações e/ou contingências constantes do Formutário de Referência da Emissora.
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Volor mínimo pora venda das Cotos alienodos fiduciariomente e não serão reolizodos ovoliaçãoes

periodicos

Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, em caso de excussão da garantia, a

Emissora não poderá reatizar a venda das Cotas por valor inferior à RS75.000.000,00 (setenta e cinco

mithões de reais), o que poderá dificuttar a excussão da garantia comprometendo assim o

cumprimento das obrigações da Emissora perante os Titutares de CRl.Nesse sentido, as Cotas não

estão sujeitas a avaliações periódicas, de forma que, para fins de excussão da garantia, o valor das

Cotas será o estabetecido no Contrato de Atienacão Fiduciária de Cotas.

Excussão da Alienação Fiduciária de Bem lmovel

Nos termos dos Contrato de Alienação Fiduciária de Bem lmóvel, a Emissora, no caso de excussão

dessa garantia, deverá ofertar o imóvel em primeiro teilão pelo vator mínimo de RS75.000.000,00

(setenta e cinco milhões de reais), vator inferior ao vator constatado através de laudo de avaliação no

23.067.00010717 etaborado peta Consult Sotuções Patrimoniais. A diminuição do valor mínimo para o

primeiro teitão da Atienação Fiduciária de Bem lmóvet poderá resuttar em menos recursos para a

Emissora numa eventual excussão dessa garantia.

Adicionalmente, a Devedora não renunciou expressamente ao quanto disposto no art. 27, g 7" e § 5o,

da Lei n'9.51411997 de forma que em caso de excussão da Alienação Fiduciária de Bem lmóvel no

segundo teitão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao vator da dívida, considerar-se-á

extinta a dívida e exonerada a Devedora das Obrigações Garantidas, o que poderá impedir a excussão

das demais garantias.

Ordem de Excussõo dos Garantias

Nos termos dos Documentos da Oferta Púbtica Restrita no caso de inadimptemento dos Créditos

lmobitiário pela Devedora a Emissora deverá excutir inicialmente a Alienação Fiduciária de Bem

lmóvet. Sendo assim, a Emissora apenas poderá iniciar o procedimento de excussão das garantias de

que tratam o Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas e do Contrato de Cessão Fiduciária caso não
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seia possível sanar eventuat inadimplemento com os recursos oriundos da excussão do Contrato de

Atienação Fiduciária de Bem lmóvet.

A existência de uma ordem para excussão das garantias outorgadas poderá dificultar, prolongar ou

até mesmo impedir eventual procedimento de excussão das outras garantias em caso de

inadimptemento, comprometendo assim o cumprimento das obrigações da Emissora perante os

Titutares de CRl.

Valor do laudo de avalioçõo do lmovel é superior ao valor da Alienação Fiduciário de lmovel e não

serão realizodos ovaliações periodico do lmovel

Nos termos do Contrato de Atienação Fiduciária de Bem lmóvet, o valor de venda do lmóvel para fins

de teitão é de R575.000.000,00 (setenta e cinco milhoes de reais), valor inferior ao valor constatado

através de laudo de avatiação no 23.067.00010717 etaborado pela Consutt Soluções Patrimoniais.

Nesse sentido, o lmóvel não está sujeito a avaliações periódicas, de forma que, para fins de excussão

da garantia, o valor do lmóvel será o estabetecido no Contrato de Alienação Fiduciária de Bem

lmóve[.

O controle dos seguros contratados é feito pelo Devedoro

Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o controle do vencimento de garantias contratuais e

seguros do lmóvel é reatizado pela Devedora, de forma que todas as providências competentes,

perante os locatários, de forma a preservar todas as garantias dos direitos creditórios são

acompanhadas peta Devedora.

A Emissora não pode assegurar a ditigência da Devedora visando a preservação das garantias dos

direitos creditórios.

Homologoção do Acordo Judiciol nõo é condiçõo precedente

Nos termos da CCB e do Contrato de Cessão, a homotogação do acordo judiciat não é condição

precedente para integralização dos CRl. Caso o acordo não seja homotogado peto juízo competente

por quatquer motivo, a constituição das garantias e a capacidade de pagamento da Devedora será
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afetada. Alem disso, a CCB poderá ser objeto de vencimento antecipado da CCB. Quatquer uma

dessas situações pode prejudicar os titutares dos CR!

Processo CETESB no 02182012017-69

Existe hoje em nome do !móve[ o processo CETESB n' 02182017017-69 que emitiu parecer técnico

ambiental sobre o lmóvel, indicando que a CETESB é favoráve[ aos retatórios de avaliação pretiminar

e de investigação confirmatória do lmóvet, não havendo substâncias químicas de interesse no solo na

água subterrânea e ar do soto [oca[ em concentraçôes superiores aos vatores de intervenção

estabelecidos pela CETESB, entretanto, para complementação da investigação, o tanque subterrâneo

existente no Lote 06 deve ser desmobilizado conforme a Norma ABNT NBR 14973, para que seja

realizada análise de amostras de solo coletadas na cava resuttante da remoção, devendo ser

apresentado relatório referente à esta comptementação de investigação.

A não regularização do lmóvet poderá afetar o seu vator de mercado, reduzindo, assim, o valor da

garantia, o que poderá resuttar em menos recursos para a Emissora numa eventual excussão dessa

garantia.

O Contrato de Locaçõo Celebrado com a lvlega Park está em período de carêncio

A Devedora cetebra alguns contratos de locação em caráter provisório, de forma que o contrato

celebrado hoje com a Mega Park Cebolão Estacionamentos Gerais Ltda - ME. está em período de

carência e, atuatmente, não estão sendo realizados pagamentos a no âmbito deste contrato.

Rrscos RELATrvos À rmssÃo Dos cRr

Risco da deterioração do qualidade de crédito do Potrimônio Seporado poderó afetar o capocidade

da Emissoro de honror suos obrigações decorrentes dos CRI

Os CRI são tastreados pela CCl, a qual representa a totatidade dos Créditos lmobitiários. A CCI foi

vincutada aos CRI por meio do Termo de Securitizaçáo, pelo qual foi instituído o Regime Fiduciário e

criado o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobitiários representam créditos detidos pela Emissora

exclusivamente contra a Devedora, que compreendem a Remuneração e outras eventuais taxas de

/
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remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos

acessórios.

Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares de CRI não conta com qualquer garantia

ftutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de

CRI dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização depende do recebimento das quantias

devidas em função dos Créditos lmobiliários, em tempo hábit para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da

Devedora, como aquetes descritos nestes fatores de risco, poderão afetar negativamente o

Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares de CRl.

RÍscos relativos ao pagamento condicionodo e descontinuidode

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos investidores dos CRI decorrem direta

ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos lmobitiários. Os recebimentos de tais pagamentos

podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRl,

podendo causar descontinuidade do ftuxo esperado dos CRl. Após o recebimento dos referidos

recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judiciat

ou extrajudiciat dos Créditos lmobitiários, caso o valor recebido não seja suficiente para satdar os

CRl, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos investidores dos CRl.

O risco de crédito da Devedora pode ofetor odversomente os CRI

Uma vez que o pagamento da Remuneração dos CRI depende do pagamento integral e tempestivo,

pela Devedora, dos respectivos Créditos lmobitiários, a capacidade de pagamento da Devedora

poderá ser afetada em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores

internos e/ou externos, o que poderá afetar o ftuxo de pagamentos dos CRl.

Risco do ocorrência de eventos que possam ensejor o inodimplemento ou determinar o ontecipoçõo

dos pogamentos

A Devedora poderá, manifestar à Emissora, a qualquer momento, a sua intenção de reatizar o

pagamento antecipado total ou parciat da CCB mediante notificação enviada à Emissora constando a
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data na qual pretende exercer a sua facutdade de reatizar o pagamento antecipado total ou parcial

da CCB. Adicionatmente, os CRI vencerão antecipadamente nas hipoteses de vencimento antecipado

estabetecidas na Escritura de Emissão da CCB. A ocorrência do evento acima ou das hipoteses de

vencimento antecipado estabetecidas na Escritura de Emissão da CCB acarretará o pré-pagamento

parcial ou total, conforme o caso, dos CRl. Deste modo, o pré-pagamento total ou parcia[ dos CRI

pode gerar perdas financeiras, tendo em vista a não obtenção do retorno integratmente esperado

para o investimento reatizado, bem como dificutdade de reinvestimento do capital investido pelos

investidores à mesma taxa estabetecida para os CRl.

Risco relocionodo ao quórum de deliberoção em Assembleia Geral de lnvestidores

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria simples dos CRI

presentes nas Assembteias Gerais, ressalvados os quóruns específicos estabelecidos no Termo de

Securitização. O titutar de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da

maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda computsória no caso

de dissidência do Titutar de CRI em determinadas matérias submetidas à detiberação em Assembleia

Gerat.

Baixa liquidez no mercodo secundório

Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobitiários no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação

dos CRI que permita sua atienação petos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam

peto desinvestimento. Dessa forma, o investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificutdades

para negociá-tos no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos

CRI por todo o prazo da Emissão.

Estrutura

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Desta forma e pelas características

inerentes a este conceito, a arquitetura do modeto financeiro, econômico e jurídico considera um

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estiputados através de contratos púbticos ou

privados tendo por diretriz a legistação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da

fatta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de
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CRl, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos lnvestidores dos CRI em razão do

dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Financeiros

Há três espécies de riscos financeiros geratmente identificados em operações de securitização no

mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneraÇão

de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmuto de atrasos ou perdas; e (iii)

risco de falta de tiquidez.

Guarda Física do Escritura de Emissão de CCI

A lnstituição Custodiante será responsávet peta custódia da Escritura de Emissão de CCl. A perda

e/ou extravio da Escritura de Emissão de CCI poderá resultar em perdas para os Titutares de CRl.

Riscos de lnsuficiência dos Garantios:

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobitiários por parte da Devedora, Securitizadora terá que

iniciar o procedimento de execução judiciat das Garantias. Não há como assegurar que as Garantias,

quando executadas, serão suficientes para recuperar o vator necessário para amortizar integralmente

os CRl. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderão ser afetados;

Risco referente à não formolização das Garantias

No ato da cetebração do Termo de Securitização, os Contratos de Garantia ainda não estarão

constituídos, de forma que, na ocorrência de um eventuat inadimplemento durante a fase de

constituição, os Titutares dos CRI não terão acesso às garantias da operação.

Risco em Funçõo da Dispenso de Registro:

A Emissão, distribuída nos termos da lnstrução CVM no 476109, está automaticamente dispensada de

registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas no âmbito dos Documentos da Oferta

Púbtica Restrita não foram objeto de anátise peta referida autarquia federat;
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Demoís Riscos:

Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Devedora, que são

afetados principatmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRI

também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos atheios ou exógenos, tais como

moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRl, atteração na potítica

econômica, decisões judiciais etc.

RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZACÃO IMOBTL!ÁRIA

Não existe jurisprudência firmoda ocerca da securitização, o que pode ocorretor perdos por porte

dos lnvestidores

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitizaçáo considera um

conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou

privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. A Lei n.o 9.514197, que criou os certificados de

recebíveis imobitiários, foi editada em 1997, entretanto, só houve um volume maior de emissões de

certificados de recebíveis imobitiários nos úttimos 10 anos.

A pouca maturidade do mercado de securitização de créditos imobitiários e a falta de tradição e

jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em retação a estruturas de securitização em gera[

poderá gerar um risco aos lnvestidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao anatisar a Emissão

e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos

lnvestidores. Ademais, em situações adversas envolvendo os CRl, poderá haver perdas por parte dos

Titulares de CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judiciat desses direitos.

C redores privi legi odos

A Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em ügor, em seu artigo 76,

estabetece que "os normos que estobeleçam a ofetoção ou o seporoçõo, a quolquer título, de

patrimônio de pessoa físico ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza

fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e oos privilegios que lhes sõo

atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desto formo permonecem

respondendo pelos debitos oli referidos o totolidade dos bens e das rendos do sujeito possivo, seu
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espolio ou suo masso falido, inclusive os que tenham sido objeto de separoção ou ofetação"

Por força da norma acima citada, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, os Créditos

lmobitiários e os recursos detes decorrentes poderão ser alcançados por credores fiscais, trabathistas

e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabathistas e previdenciários de

pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as

normas de responsabitidade sotidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo

econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com

os detentores dos CRl, de forma privitegiada, sobre o produto de reatização dos Créditos lmobiliários,

em caso de fatência. Nesta hipótese, é possível que os Créditos lmobitiários não venham a ser

suficientes para o pagamento integrat dos CRI após o pagamento daquetes credores.

Falto de liquidez nos mercodos domésticos, finonceiros e de capitais

0 mercado de títutos e vatores mobitiários nacional é influenciado, em vários graus, pela economia e

condições dos mercados gtobais, e especialmente pelos mercados emergentes e dos países da

América Latina. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto

desfavorável no mercado de títutos e vatores mobitiários no Brasit. Por outro tado, crises em outros

países emergentes ou potíticas econômicas de outros países, podem reduzir a demanda do investidor

por títulos e valores mobitiários de companhias brasileiras. Quatquer dos acontecimentos acima

mencionados pode afetar desfavoravelmente a liquidez do mercado e até mesmo a quatidade do

portfolio de direitos creditorios do Certificados de Recebíveis lmobiliários.

A Emissora não tem controle sobre quais medidas o Governo Federal poderá adotar no futuro na

gestão da Potítica Econômica e não pode prevê-las. Por isso não é possível quantificar os impactos

que tais medidas poderão gerar nos negócios da Emissora.
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ANEXO V -DECLARAçÃO DO COORDENADOR LíDER

H. COMITICOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, instituição financeira,

com sede à Rua Boa Vista, 754,1ío andar, Cjto 1101 e 1108, Centro, 5ão Pauto,5P, CEP: 01014-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 01 .788.14710001-50, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social, para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo lll da lnstrução CVM no 414104, na

quatidade de coordenador tíder da oferta púbtica de distribuição dos certificados de recebíveis

imobitiários ("CRl") da 116" Série da 1" Emissão ("Em!5ãe") da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

("Emissora") dectara, para todos os fins e efeitos que, verificou a legalidade e ausência de vícios da

operação, atém de ter agido com ditigência para verificar a veracidade, consistência, correção e

suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos

lmobitiários da Emissão.

São Pauto, 20 de agosto de 2018.

H. COIâ,UCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES À{OBILIARIOS LTDA

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo
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ANEXO Vr - DECLARAçÃO DA EÀ TSSORA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Pauto, Estado

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima , no 7.894, 5o andar, cj. 57, CEP 01451-902, inscrita no

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

09.304.427/0001-58 ("Emissora"), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo lll da

lnstrução CVM no 414104, na qualidade de Emissora da oferta púbtica de distribuição dos certificados

de recebíveis imobitiários ("CRl") da 116" Série da sua 1" Emissão ("Emissão") dectara, para todos os

fins e efeitos que, verificou a tegatidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com

ditigência para verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas

peta Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobitiários da Emissão.

São Paulo, 20 de agosto de 2018.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo: ':3l',ff:u;;:"T,
c, 09.835.866_&Ri

ffii;; 
..raNqgueira

CPF:076.8 fi.148_OT

Nome:

Cargo:

/
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ANEXO Vrr - DECLARAçÃO DO AGENTE FrDUCÉruO

NOS TERÀ{OS DO ITEÀ 15 DO ANEXO ![ DA TNSTRUçÃO CV^ N" 414tO4

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIL!ÁRIOS, sociedade anônima com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, no 4.200, Btoco

08, Ala B, Satas 302, 303 e 304, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 17.343.682/0001-38,

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

agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis lmobitiários da 116" Série da lu emissão ("BI" e

"Em§iq", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações, com sede

na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894, 5o andar,

cj.57, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n'09.304.47710001-58 ("Emissora"), distribuídos

pubticamente pela H. COI 
^{COR 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA,

instituição financeira, com sede à Rua Boa Vista, 254,11o andar, Cjto 1101 e 1108, Centro, São

Pauto, SP, CEP: 01014-000, inscrita no CNPJ/MFsob o n" 01.788.14710001-50 ("Coordenador Líder"),

DECLARA, nos termos da lnstrução da Comissão de Vatores Mobitiários ("CVM") no 400, de 29 de

dezembro de 2003, conforme atterada, e da lnstrução da CVM n' 414, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada, para todos os fins e efeitos, que verificou a legalidade e a ausência de vícios da

operação que contemplou a Emissão e a Oferta, atém de ter agido com ditigência para verificar a

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas peta Emissora no

Termo de Securitização de Créditos lmobitiários da 116" Série da 1" Emissão de Certificados

de Recebíveis lmobitiários da Habitasec Securitizadora S.A.

São Paulo, 20 de agosto de 2018.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBILÉRtos

Nome:

Cargo:
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ANEXO Vr[ - DECLARAçÃO DA tNSTtTUtçÃO CUSTODTANTE

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES ,\ToBlLtÁRIoS, sociedade anônima com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, no 4.200, Bloco

08, Ala B, Satas 302, 303 e 304, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/000í-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("lnstituição Custodiante" ou ,,Aqente

Fiduciário"), râ qualidade de instituição custodiante do "lnstrumento Particular de Emissõo de

Cédula de Créditos lmobiliários lntegrol, Sem Gorontio Reol lmobiliária sob o Forma Escritural e

Outros Avenços", cetebrada em 20 de agosto de 2018, entre a HABTTASEC SECURITIZADORA S.A.

("Securitizadora") e a lnstituição Custodiante, com interveniência da Devedora, por meio da quat a

CCI foi emitida pela Securitizadora para representar a totatidade dos Creditos lmobitiários ("Escritura

de Emissão de CCI "), DECIÁRA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no í0.93í /04, que

the foi entregue para custódia uma via da Escritura de Emissão de CCI e que, conforme disposto no

Termo de Securitização, a CCI se encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis

lmobitiários da 116" Série da 1u Emissão ("Gl" e "Emissão", respectivamente) da Securitizadora,

sendo que os CRI foram lastreados peta CCI por meio do Termo de Securitização e tendo sido

instituído, conforme disposto no Termo de Securitizaçáo, o regime fiduciário peta Securitizadora, no

Termo de Securitização, sobre a CCI e os Créditos lmobitiários que elas representam, nos termos da

Lei no 9.514197. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição Custodiante, que dectara,

ainda, que a Escritura de Emissão de CCl, por meio da qual a CCI foi emitida, encontra-se custodiada

nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo í8,S 4o, da Lei n' 10.931 104, e o Termo de

Securitização, registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931t04.

São Pauto, 20 de agosto de 2018.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOilLIÁRIOS

Nome:

Cargo:

I
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ANEXo tx - DEcLARAçÃo DE rNExrsrÊxcn DE coNFLrro DE INTERESSES

AGENTE noucÉRro cADASTRADo NA cvm

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

Razão Social: PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES
MOBILÉRIOS
Endereço: Avenida das Américas, no 4.2OO, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e
304
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
CNPJ no: 17.343.682/0001 -38
Representado neste ato por seu diretor estatutário: 1.1

Número do Documento de ldentidade: [r]
CPF no: 17.343.68210001-38

da oferta púbtica com esforços restritos do seguinte valor mobitiário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificado de Recebíveis lmobitiários
Número da Emissão: 1" (primeira)
Número da Série: 1 16" (centésima décima sexta)
Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 26.500 (vinte e seis mil e quinhentos)
Espécie: com garantia reat
Classe: N/A
Forma: Nominativa e escritural

Declara, nos termos da lnstrução CVM n" 583/2016, a não existência de situação de conftito de

interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e

se compromete a comunicar, format e imediatamente, à 83 (segmento CETIP UTVM), a ocorrência de

qualquer fato superveniente que venha a atterar referida situação.

São Pauto, 20 de agosto de 2018.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS

Nome:

Cargo:
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ANEXO X - DECLARAçÃO ACERCA DA EXSTÊNCIA DE OUTRAS EtilSSÕES DE VALORES MOBTLÉRIOS, PÚBLICOS OU PR|VADOS,

FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA

EMTSSORA EM qUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FTDUCTÁruO NO PERíODO

Série e Emissão 1" série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs14.600.000,00

Remuneração IGP-DI + 10,75% a.a.

Quantidade 48

Data de Vencimento 15.10.2020

Garantias atienação fiduciária de lmóvel e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 3",4" e 5" séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

RS52.1 07.365,36

Remuneração IPCA + 97o à.à., IPCA + 15% a.a. e IPCA + 11,0520Yo a.a.(respectivamente)

Quantidade 115,29 e 28 (respectivamente)

Data de Vencimento 1 5.09 .2021, 1 5.U.2023 e 1 5. 1 0.2073 ( respectivamente )

Garantias cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 9" série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs11.000.000,00

Taxa de Juros IGP-M + 12,0413% a.a

Quantidade 36

Data de Vencimento 28.05.2022

Garantias atienação fiduciária de cotas, promessa de atienação fiduciária de imóvet, fiança e
promessa de cessão fiduciária

Enquadramento Adimptência Fi nanceira

? - ----t,
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Série e Emissão 12u,13 e 14" séries da 1'emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs50.513.474,29

Taxa de Juros IPCA + 8,75% a.a., IPCA + 12% a.a. e IPCA + 16,45157o a.a. respectivamente

Quantidade 112, 28 e 28 respectivamente

Data de Vencimento 1 5.1 0.2027, 1 5.O9 .2027 e 1 5. 0ó. 202ó respectivamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis e promessa de cessão fiduciária de recebíveis em
estoque

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 15", 16"" e 17 séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs55.323.373,52

Taxa de Juros IPCA + 9o/o à.à., IPCA + 15% a.a. e IPCA + 19,2884% a.a. respectivamente

Quantidade 107, 33 e 24 respectivamente

Data de Vencimento 10.10.2021 , 10.10.2021 e 10.1 1 .2021 respectivamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis, atienação fiduciária de quotas

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 18" e 19'Séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs67.603.811,32

Taxa de Juros IPCA + 6% a.a. e IPCA + 9,7966Yo a.a. respectivamente

Quantidade 178 e 44 respectivamente

Data de Vencimento 10.02.2024 e 10.1 1 .2024 respectivamente

Garantias alienação fiduciária de imóvet e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 20" Série da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

R551.751.340,68

95
DOCS - l046l42vl?



Taxa de Juros IPCA + 6,95% a.a

?

Quantidade 170

Data de Vencimento 10.12.2024

Garantias alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 21^ e 22u Séries da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs12.436.1 16,68

Taxa de Juros IGP-M + 10,30% a.a. e IGP-M + 6,5% a.a.

Quantidade 39 e 4 respectivamente

Data de Vencimento 15.05.2021

Garantias atienação fiduciária de imóve[, cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 23' e 24" Série da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão

Rs125.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 9,25% a.a. e IPCA + 11,7602% a.a.

Quantidade 291 e 125 respectivamente

Data de Vencimento 22.03.2029

Garantias atienação fiduciária de quotas

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 25u e 26' Séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs17.638.792,05

Taxa de Juros IGP-M + LYo a.a.

Quantidade 47 e 11 respectivamente

Data de Vencimento 15.10.2022

Garantias N/A
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Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 27'Série da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R536.965.252,00

Taxa de Juros IPCA + 6,95% a.a

Quantidade 123

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias alienação fiduciária de imóvel, fiança e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 29" e 30u Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão Rs37.002.937,5ó

Taxa de Juros IGP-M + 7,5% a.a

Quantidade 98e24
Data de Vencimento 06/09t2023

Garantias cessão fiduciária de recebíveis, atienação fiduciária de imóvel, atienação
fiduciária de ações

Enquadramento lnadimptência Financeira

Série e Emissão 32" Série da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão Rs36.965.252,00

Taxa de Juros IGP-M + 7,57o a.a.

Quantidade 123

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias alienação fiduciária de ações, atienaçáo fiduciária de imóvel, fiança, cessão
fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira
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Série e Emissão 33" e 34u Séries da í" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da
Emissão R534.372.2.67 ,51

Taxa de Juros IGP-M + 7,75% a.a

Quantidade 91 e 22 respectivamente

Data de Vencimento 10.12.2023

Garantias N/A

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 38" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da
Emissão Rs20.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 8% a.a.

Quantidade 66

Data de Vencimento 05.12.2017

Garantias atienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento lnadimptência Financeira

Série e Emissão 52" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão Rs39.1 60.773,99

Taxa de Juros IGP-DI + 12,6825 a.a

Quantidade 117

Data de Vencimento 10.05.2021

Garantias hipoteca e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 5ó" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R56.930.647,O4

Taxa de Juros IGP-M + 15,39% a.a

Quantidade 1
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Data de Vencimento 14.12.2021

Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 62" Série da 1u emissão da Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R57.771.520,50

Taxa de Juros IPCA + 12% a.a.

Quantidade 25

Data de Vencimento 12.11.2022

Garantias atienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 64" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão Rsl0.581.000,00

Taxa de Juros IGP-M + 127o a.a.

Quantidade 1 0.581

Data de Vencimento 15.07.2024

Garantias atienação fiduciária de cotas, fiança, hipoteca

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 67" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs28.ó00.000,00

Taxa de Juros IPCA + 13,68oÁ a.a

Quantidade 2.8ó0

Data de Vencimento 21.04.2031

Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimptência Financei ra
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Série e Emissão 73" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da
Emissão Rs40.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 10,50% a.a.

Quantidade 40.000

Data de Vencimento 01.12.2021

Garantias alienação fiduciária de quotas

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 77^ e78 Séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da
Emissão Rs70.000.000,00

Taxa de Juros 1O0Yo da Taxa Dl + 2,30% a.a. e 100% da Taxa Dl + 3,5O% a.a. respectivamente

Quantidade 60.000 e 10.000 respectivamente

Data de Vencimento 27.03.2022

Garantias atienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança

Enquadramento Adimp[ência Financeira

Série e Emissão 80u Serie da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A
Valor Total da
Emissão Rs71.045.400,49

Taxa de Juros IPCA + 6,50% a.a.

Quantidade 70.51 8

Data de Vencimento 27.03.2027

Garantias atienação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 87" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da
Emissão Rs50.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 4,75% a.a.

Quantidade 50
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Data de Vencimento 07.07.2021

Garantias alienação fiduciária de imóvet, atienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de
direitos, fiança

Enquadramento Adimptência Financei ra

Série e Emissão 91" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão RS60.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 7% a.a

Quantidade 60.000

Data de Vencimento 24.08.2020

Garantias atienação fiduciária de imóvel, atienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de
direitos creditórios e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 101" e 104'Séries da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R5220.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 1 ,3% a.a

Quantidade 220.000

Data de Vencimento 21.12.2032

Garantias alienação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de direitos creditórios e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 103" Série da 1" emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão Rs 23.000.000,00

Taxa de Juros IGP-Dl + 7,75oÁ a.a

Quantidade R5 23.000,00

Data de Vencimento 23.000

Garantias alienação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de recebíveis

? 101
DOCS - 1046142v1a



ç

Enquadramento Adimptência Financeira
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