
TERCEIRO ADITAMENTO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 41~SÉRIE DA 1~

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

l-PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Brigadeiro Faria lima, 2894, 5º andar, conjunto 52, CEP01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada

simplesmente como "Emissora" ou "Securitizadora"; e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP22640-100, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante

denominada simplesmente como "Agente Fiduciário";

Sendo todos, quando descritos em conjunto, designados como "Partes";

" - CONSIDERANDO QUE:

(A) Os termos definidos aqui utilizados serão aqueles utilizados no Termo de Securitização e demais

Documentos da Operação, celebrados entre as partes;

(B) a Devedora emitiu, 14 de novembro de 2014, em favor do Cedente, a CCB, pela qual o Cedente

concedeu o Financiamento Imobiliário à Devedora, para aplicação no desenvolvimento de quaisquer dos

Empreendimentos Alvo;

(C) em decorrência da concessão do Financiamento Imobiliário, a Devedora se obrigou, entre outras

obrigações, a pagar ao Cedente os Créditos Imobiliários;

(D) logo após, o Cedente emitiu a CCI, para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários,

decorrentes da CCB, por meio da Escritura de Emissão, firmada, em 14 de novembro de 2014 entre o

Cedente e a Instituição Custodiante, e cedeu a totalidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCIà
Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessão;

(E) ato contínuo, a Securitizadora vinculou os Créditos Imobiliários e a CCI que os representa aos CRI, por

meio do Termo de Securitização, firmado em 14 de novembro de 2014 entre a Securitizadora e o Agente

Fiduciário;

(F) a Devedora solicitou a renegociação e a repactuação de termos e condições de algumas de suas

obrigações pecuniárias, conforme estipuladas na CCBe demais Documentos da Operação, razão pela qual a

Devedora, a Securitizadora e os Titulares dos CRI discutiram alterar determinados termos e condições da

operação para, inclusive, mas não apenas, ajustar o fluxo de pagamentos da Devedora, bem como para



incluir nova garantia à CCB, de acordo com as deliberações tomadas pelos titulares dos CRI reunidos em

assembleia em 27 de julho de 2016 ("Assembleia"); e

(G) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as

cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos princípios da

igualdade, probidade, lealdade e boa-fé.

RESOLVEM, na melhor forma de direito, firmar o presente "Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização

de Créditos Imobiliários da 41g Série da 19 Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A." ("Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização"), que se regerá pelas cláusulas a

seguir redigidas e demais disposições, contratuais e legais, aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAçÕeS

1.1. Em razão das negociações havidas entre a Devedora, a Securitizadora e os Titulares dos CRI, as quais

resultaram nas deliberações da Assembleia, o Termo de Securitização deve ser alterado.

CLÁUSULA SEGUNDA - cLÁUSULA ALTERADAS

2.1. Dessa forma, o Termo de Securitização sofreu as seguintes alterações:

2.1.1. Alteração da Cláusula 1.1., para inclusão e/ou alteração dos termos definidos abaixo descritos,

conforme aplicável, de forma que estes passam a ter a seguinte redação:

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem

estabelecidas no corpo do presente:

(...)

"Alienação Fiduciária de A alienação fiduciária do Imóvel AF, nos termos do "Contrato de

Imóvel" Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças", a ser celebrado entre

Fiduciante, e a Securitizadora, com a interveniência da Devedora, a ser

constituído para gorantir o cumprimento das Obrigações Garantidas;

"Escritura de Emissão de O Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário

CCI" ou "Escritura de Com Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escritural e Outras Avenças,

Emissão" celebrado entre o Cedente e a Instituição Custodiante em 14 de

novembro de 2014, pelo qual foi emitida a CCI;

"Fiduciante" Tower Imobiliária Empreendimentos itda., com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, n2 1.307, 142 Andar,

inscrita no CNPJ/MF sob nQ 00.418.548/0001-56, praprietária do Imóvel

AF e controlada pela Devedora;

"Garantias" (i) Alienação Fiduciária de Quotas; (ii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iii)

Fundo de Reserva; (iv) Aval; e (v) e outras garantias que, eventualmente,
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venham a ser constituídas para garantir o cumprimento das Obrigações

Garantidas;

"Imóvel AF" Terreno objeto da matrícula nº 199.721, do 11º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo;

2.1.2. Alteração dos itens "(m)", "(n)" e "(q)" da Cláusula 3.1., que passam a ter a seguinte redação:

3.1. Características dos CRI: os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos Imobiliários decorrentes da CCB,possuem as seguintes características:

(...)

(m) Data de Vencimento Final: 24 de agosto de 2018;

(n) Prazo de vencimento: 1379 (mil trezentos e setenta e nove) dias;

(...)

(q) Garantias: Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Imóvel, Aval e Fundo

de Reserva;

2.1.3. Alteração da Cláusula 4.3., que passa a ter a seguinte redação:

4.3. Destinação de Recursos: os recursos do Financiamento Imobiliário serão utilizados pela

Devedora para o investimento e desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo mencionados na CCB;

sendo que a destinação dos recursos será comprovada mediante o envio, pela Devedora à
Securitizadora, de relatório mensal de evolução das vendas do estoque de unidades dos

Empreendimentos Alvo, enviado, nos termos da Cláusula 3 da CCB.

2.1.4. Inclusão dos itens "(k)" e U(I)" na Cláusula 6.3.1., que passam a ter a seguinte redação:

6.3.1. Considerar-se-à vencida a dívida representada pela CCB, independentemente de notificação

judicial ou extra judicial, nos seguintes casos, além dos previstos em lei, tornando-se imediatamente

devidos todos os débitos, os quais deverão ser pagos pela Devedora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis

contados da data de verificação do respectivo evento, nos seguintes casos:

(...)

(k) Sem prejuízo do disposto no item (j), acima, caso Devedora e/ou a Fiduciante não

comprovem, a critério da Securitizadora e dos Titulares dos CRI, a devida constituição e registro

da Alienação Fiduciária sobre o Imóvel AF em favor da Securitizadora, e/ou averbação da CCI

na matrícula do Imóvel AF, na forma e prazos previstos na Cláusula 10 da CCB; ou

(I) Caso seja constatado qualquer vício, invalidade ou ineficácia na constituição de qualquer

das Garantias aqui mencionadas, caso qualquer dos documentos que formalizaram as
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Garantias seja, por qualquer motivo ou por qualquer pessoa, tesilido, rescindido ou por

qualquer outra forma extinto.

2.1.5. Alteração dos itens "m)", "n)", "o)" e "p)", bem como inclusão dos itens "r)", "s)" e "t)", na Cláusula

6.3.2., de forma que os referidos itens passam a ter a seguinte redação::

6.3.2. Na ocorrência dos eventos previstos abaixo, ficará a cargo da Securitizadora manifestar-se, por

meio de notificação a ser encaminhada à Devedora, sobre eventual declaração de vencimento

antecipado da CCB, indicando-a. Desta forma, tornar-se-á exigível o total do débito em aberto, caso

tal descumprimento não seja sanado no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, para as obrigações

pecuniárias, ou no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, para as obrigações não pecuniárias, ressalvados

outros prazos específicos definidos abaixo, a contar da data de recebimento pela Devedora da

notificação encaminhada pela Securitizadora. Assim, são hipóteses de vencimento antecipado NÃO

automático da CCB:

(...)

(m) Caso a divisão da Dívida Líquida pelo EBITOA da Devedora dos últimos 12 (doze) meses

seja superior a 3,00 (três inteiros), conforme calculada pela Securitizadora, semestralmente,

com base nos demonstrativos financeiros da Devedoro relativos aos períodos findos em 30 de

junho e 31 de dezembro de cada ano, observado o disposto no item 24 da CCB;

(n) Caso a divisão da Dívida Líquida pelo patrimônio líquido da Devedora seja superior a

lJ5 (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento), conforme calculada pela

Securitizadora, semestralmente, com base nos demonstrativos financeiros da Devedora

relativos aos períodos findos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observado o
disposto no item 24 da CCB;

(o) Caso a divisão da Dívida Líquida Ex SFH pelo patrimônio líquido da Devedora seja

superior a 0,60 (sessenta centésimos), conforme calculada pela Securitizadora,

semestralmente, com base nos demonstrativos financeiros da Devedora relativos aos períodos

findos em 30 de junho e 31 de dezembro, de cada ano, observado o disposto no item 24 da

CCB;

(p) Caso, após apuração feita pela Securitizadora trimestralmente, com base nos

demonstrativos financeiros da Emitente e das SPE relativos aos períodos findos em 31 de

março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano (observado o disposto no

item 24 da CCB), o resultado da divisão do Valor das Garantias pelo saldo devedor da dívida

representada por esta Cédula seja (i) inferior a 1,0 (um inteiro), para apurações relativas ao

período compreendido entre a presente data e o dia 31 de dezembro de 2016, ou (ii) inferior a

1,5 (um inteiro e cinco décimos), para apurações relativas ao período iniciado em 1de janeiro

de 2017;

(...)
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(r) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitizadora seus demonstrativos financeiros

e/ou os demonstrativos financeiros das SPE,na forma e prazos exigidos na Cláusula 24 da CC8,

abaixo;

(s) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitizadora, até 30 de agosto de 2016, os

demonstrativos financeiros auditados da Devedora relativos ao período findo em 31 de

dezembro de 2015; e/ou

(t) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitlzadora, até o dia 30 de agosto de 2016, os

demonstrativos financeiros de cada uma das SPErelativos ao período findo em 31 de dezembro

de 2015.

2.1.6. Inclusão dos itens "(v)" e "(vi)" na Cláusula 6.3.2.1., que passam a ter a seguinte redação:

6.3.2.1. Para os fins do disposto nos itens (m], (n}, (o) e (p) acima, considera-se:

(...)

(v) "Valor de Venda Forçada do tmôvet": é o valor de venda forçada estipulado no

Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel, qual seja, o valor de R$ 8.419.220,00 (oito

milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais), o que representa o

montante de 2/3 (dois terços) do valor de mercado do Imóvel AF estipulado em

R$ 12.566.000,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais) em laudo de

avaliação apresentado pela Devedora.

(vi) "Valor das Garantias": resultado da soma do (A) Valor Presente Líquido dos

Rendimentos das Quotas Alienadas e do (8) Valor de Venda Forçada do Imóvel.

2.1.7. Alteração da Cláusula 8.1., que passa a ter a seguinte redação:

8.1. Garantias Constituídas: serão constituídos o Aval, a Alienação Fiduciária de Quotas, a Alienação

Fiduciária de Imóvel, o Fundo de Reserva e o Regime Fiduciário e consequente constituição do

Patrimônio Separado, na forma da Cláusula Nona abaixo para garantir os Créditos Imobiliários,

representados pela CC/, bem como as obrigações do Contrato de Cessão.

2.1.8. Inclusão da Cláusula 8.4., e seguintes, que passam a ter a seguinte redação:

8.4. Alienação Fiduciária de Imóvel: a Devedora e a Fiduciante deverão, nos termos da CC8 e de

forma satisfatória para a Securitizadora, constituir a Alienação Fiduciária de Imóvel sobre o Imóvel

AF, em benefício da Securltlzadora, bem como averbar a CC/ na matrícula do Imóvel AF, até o dia 30

de agosto de 2016.

8.4.1. A comprovação da constituição da referida garantia e da averbação da CCIse dará por

meio da apresentação à Securitizadoro, até a data mencionada, do devido registro e
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averboçõo, na respectiva matrícula, da Alienação Fiduciária de Imóvel e da CCI perante o 119

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

8.4.2. A Devedora concordou que será responsável por tomar todas as medidas necessárias

para realização do registro da Alienação Fiduciárla do Imóvel, bem como por qualquer outro

registro consequente da constituição da Alienação Fiduciária do Imóvel, incluindo, mas não

apenas, a realização da averbação da CCIna matrícula do Imóvel AF.

8.4.3. Nos termos da CCB, todo e qualquer custo envolvido ou oriundo da constituição da

Alienação Fiduciária de Imóvel, inclusive, mas não apenas, os custos com os registros e
averbações acima mencionados, são de responsabilidade única e exclusiva da Devedora e/ou

da Fiduciante, de forma que a Devedora deverá reembolsar a Securitizadora por qualquer custo

de responsabilidade da Devedora eventual e comprovadamente arcado pela Securitizadora

para os fins dispostos nesta Cláusula, e seguintes, sendo certo que o Cedente e/ou a
Securitizadora não terão qualquer obrigação em adiantar o custeio de tais despesas.

2.1.9. Alteração da Cláusula 17.1., para atualização dos dados de comunicação da Emissora:

(a) Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894, 59 andar, conjunto 52

São Paulo - SP

CEP01451-902

At.: Rodrigo Estrada

Telefone: (11) 3062.6902
E-mai!: roestrada@habitasec.com.bremonitoramento@habitasec.com.br

3.1.1. Alteração dos itens "Prazo Total", "Amortização", "Data de Vencimento Final" e "Garantias" do

Anexo I ao Termo de Securitização, passam a ter a seguinte redação:

1 7.1. PRAZO TOTAL 11377 (mil trezentos e setenta e sete) dias.

(...)

7.4. AMORTIZAÇÃO A amortização dos Créditos Imobiliários representados pela CCI

será feita, nos termos da CCB,de acordo com o fluxo abaixo:

Pagamento da %
Pagamento da %

CCB CCB
27/07/2016 0,3948 22/08/2017 7,6923
23/08/2016 0,6927 22/09/2017 8,3333
22/09/2016 4,1667 24/10/2017 9,0909
24/10/2016 4,3478 22/11/2017 10,0000
22/11/2016 4,5455 22/12/2017 11,1111
22/12/2016 4,7619 23/01/2018 12,5000
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24/01/2017 5,0000 22/02/2018 14,2857
22/02/2017 5,2632 22/03/2018 16,6667
22/03/2017 5,5556 24/04/2018 20,0000
25/04/2017 5,8824 22/05/2018 25,0000
23/05/2017 6,2500 22/06/2018 33,3333
22/06/2017 6,6667 24/07/2018 50,0000
24/07/2017 7,1429 22/08/2018 100,0000

(...)

7.6. DATADE
VENCIMENTO FINAL

22 de agosto de 2018

(...)

8. GARANTIAS:
Aval, Alienação Fiduciáriade Quotas eAlienação Fiduciáriade
Imóvel, todas prestadas no âmbito da CCB.

3.1.2. Alteração do Anexo 11ao Termo de Securitização, cujo conteúdo passa a ser o seguinte:

Pagamento Pagamento
%

Pagamento Pagamento
%

daCCB dos CRI daCCB dos CRI
27/07/2016 29/07/2016 0,3948 22/08/2017 24/08/2017 7,6923
23/08/2016 25/08/2016 0,6927 22/09/2017 26/09/2017 8,3333
22/09/2016 26/09/2016 4,1667 24/10/2017 26/10/2017 9,0909
24/10/2016 26/10/2016 4,3478 22/11/2017 24/11/2017 10,0000
22/11/2016 24/11/2016 4,5455 22/12/2017 27/12/2017 11,1111
22/12/2016 26/12/2016 4,7619 23/01/2018 25/01/2018 12,5000
24/01/2017 26/01/2017 5,0000 22/02/2018 26/02/2018 14,2857
22/02/2017 24/02/2017 5,2632 22/03/2018 26/03/2018 16,6667
22/03/2017 24/03/2017 5,5556 24/04/2018 26/04/2018 20,0000
25/04/2017 27/04/2017 5,8824 22/05/2018 24/05/2018 25,0000
23/05/2017 25/05/2017 6,2500 22/06/2018 26/06/2018 33,3333
22/06/2017 26/06/2017 6,6667 24/07/2018 26/07/2018 50,0000
24/07/2017 26/07/2017 7,1429 22/08/2018 24/08/2018 100,0000

CLÁUSULA TERCEIRA - DEMAIS DISPOSiÇÕES

4.1. As partes reconhecem que, exceto pelas alterações acima, nenhuma outra alteração foi feita ao

Termo de Securitização, de forma que, permanecem inalteradas as demais disposições da referida

escritura, as quais são, neste ato, integralmente ratificadas pelas Partes.

cLÁUSULA QUINTA - CONSOLIDAÇÃO

5.1. Em razão de todo o disposto acima, as Partes concordam em consolidar todas as alterações descritas

acima, bem como as alterações feitas em aditamentos anteriores (onde necessário ou aplicável), razão pela

qual, a íntegra do termo passa a vigir de acordo com a redação do Anexo I ao presente Terceiro Aditamento

ao Termo de Securitização, que contém uma versão consolidada do referido instrumento.
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CLÁUSULA QUARTA - REGISTRO

6.1. O presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização deve ser registrado, pela Devedora às

suas expensas, nos competentes cartórios (se aplicável) e perante a CETIP, nos termos dispostos no próprio

Termo de Securitização.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Terceiro Aditamento ao Termo de

Securitização em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo - SP, 10 de agosto de 2016

[assinaturas nas páginas seguintes]

[o restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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(Página de assinaturas 01 de 02 do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários

da 41g Série da 19 Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

S.A)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Securitizadora

Nome:
VlCOOte Postiga Nogueira

RG:817836
CPF: 076.811. 148-07

Nome:

Cargo: Cargo:
Rodrigo Faria Estrada
CPF045.294.047-81
CI 09.835.866~6-RJ
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(Página de assinaturas 02 de 02 do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários

da 41g Série da 19 Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

S.A)

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

Agente Fiduciário

Nome:

'. -'cCargo:' . Cargo:
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(Anexo I ao Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 41g Série da 19

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobílíários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por

Habitasec Securitizadora S.A e. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobílíários S.A)

TERMO DE SECURITIZAÇÃO CONSOLIDADO
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS

DA 4li! SÉRIE DA li! EMISSÃO DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

l-PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894, 5º andar, conjunto 52, CEP01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada

simplesmente como "Emissora" ou "Securitizadora"; e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante

denominada simplesmente como "Agente Fiduciário";

Firmam o presente "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários" ("Termo"), para vincular os Créditos

Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41ª Série da 1ª Emissão da Habitasec

Securitizadora Imobiliária S.A., de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conforme alterada, a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, a Instrução

CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis e as

cláusulas abaixo redigidas.

" - CLÁUSULAS

cLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINiÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem

estabelecidas no corpo do presente:

"Agente Fiduciário" ou

"Instituição Custodiante"

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TfTUlOS EVALORES MOBILIÁRIOS

S.A.; acima qualificada;

"Alain Horn" AlAIN KORAll HORN, brasileiro, do comércio, portador da Cédula de

Identidade RG nº 30.164.142-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº

022.758.048-62, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Haddock Lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim Paulista, CEP01414-003;

"Alienação Fiduciária de Imóvel" A alienação fiduciária do Imóvel AF, nos termos do "Contrato de

Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças", a ser celebrado entre

Fiduciante, e a Securitizadora, com a interveniência da Devedora, a ser

constituída para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas;
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"Alienação Fiduciária de

Quotas"

"Assembleia Geral"

"Aval"

"Avalistas"

"Boletins de Subscrição"

"Cedente"

"Cessão de Créditos" ou

"Contrato de Cessão"

"CETIP"

"CCB"

"CCI"

A alienação fiduciária das Quotas Alienadas; bem como a cessão

fiduciária, em garantia, dos Rendimentos das Quotas Alienadas; nos

termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão

Fíduciária de Direitos e Outras Avenças", celebrado nesta data entre a

Devedora, a General Empreendimentos e a Securitizadora, com a

interveniência das SPE, constituída para garantir o cumprimento das

Obrigações Garantidas;

Assembleia geral de Titulares de CRI a ser realizada em conformidade

com a Cláusula Décima Segunda;

Aval solidário prestado na CCB por Alain Horn, com a outorga uxória de

seu respectivo cônjuge, e Raphael Horn;

Alain Horn e Raphael Horn, em conjunto;

Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os Investidores

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

condições deste Termo e da Oferta Restrita;

BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº SOl, 5º

andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

30.723.886/0001-62;

"Instrumento Particular de Contrato de Cessão Sem Coobrígação de

Créditos Imobí/íários e Outras Avenças" firmado em 14 de novembro de

2014 entre o Cedente e a Emissora, com a interveniência da Devedora e

dos Avalistas, por meio do qual os Créditos Imobiliários, decorrentes da

CCB,serão cedidos pelo Cedente à Emissora, entre outras avenças;

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, instituição devidamente

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de

custódia escritural de ativos e liquidação financeira;

Cédula de Crédito Bancário nº 2014111401, emitida pela Devedora em

14 de novembro de 2014 em favor do Emissor, por meio da qual o

Cedente concedeu o Financiamento Imobiliário à Devedora, para

aplicação no desenvolvimento de quaisquer dos Empreendimentos Alvo

Iistados no Anexo Ià CCB,com aval dos Avalistas;

1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário Integral emitida em 14 de

novembro de 2014 pela Securitizadora sob a forma escritura', com

garantia real imobiliária, nos termos da Escritura de Emissão de CCI, [)

t
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"Código Civil"

"Conta Centralizadora"

"Contrato de Distribuição"

liCoordenador"

"Créditos Imobiliários"

IiCRI"

"CRI em Circulação"

"CVM"

para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários;

Lei nQ 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada;

Conta corrente nQ 2794-1, agência nQ 7307, do Itaú Unibanco S.A., de

titularidade da Emissora e integrante do Patrimônio Separado, na qual

os Créditos Imobiliários serão recebidos e os recursos destinados ao

pagamento dos CRI e custos da Operação serão mantidos;

Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços, de

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41$1Série da 1$1 Emissão da

Habitasec Securitizadora S.A., celebrado nesta data entre a Emissora e o

Coordenador, para distribuição pública com esforços restritos dos CRI

em regime de melhores esforços de distribuição;

BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nQ SOl, 5Q

andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ

30.723.886/0001-62;

(i) A totalidade dos créditos imobiliários oriundos do Financiamento

Imobiliário, no valor, forma de pagamento e demais condições previstos

na CCB, bem como (ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios

devidos pela Devedora, ou titulados por força da CCB, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária,

juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais

encargos contratuais e legais previstos na CCB; representados pela CCI

e identificados no Anexo I;

Os certificados de recebíveis imobiliários, integrantes da 41ª Série da 1ª

Emissão da Emissora, títulos de crédito nominativos, de livre

negociação, emitidos pela Emissora por meio deste Termo, de acordo

com a Lei nQ 9.514/97, a Resolução do Conselho Monetário Nacional nQ

2.517 de 29 de junho de 1998, a Instrução CVM nQ 414/04 e a Instrução

CVM nQ 476/09;

Todos aqueles subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos

em tesouraria pela própria Emissora e os de titularidade de sociedades

por ela controladas. Para efeitos de quórum de deliberação não serão

computados, ainda, os votos em branco;

Comissão de Valores Mobiliários;
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"Devedora"

"Dia Útil"

"Dívida Líquida"

"Dívida Líquida Ex SFH"

"Documentos da Operação"

"EBITDA"

"Emissão"

"Empreendimentos Alvo"

"Escritura de Emissão de CCI"

"Fiduciante

"Financiamento Imobiliário"

"Fundo de Reserva"

ESSERHOlDlNG LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº

1.307, 14º andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 09.721.814/0001-90;

Todo e qualquer dia, exceto sábado, domingo e feriado declarado

nacional na República Federativa do Brasil;

Tem o significado que lhe é atribuído no item 6.3.2.1(i) deste Termo de

Securitização;

Tem o significado que lhe é atribuído no item 6.3.2.1(iii) deste Termo de

Securitização;

A CCB, a Escritura de Emissão de CCI, o Contrato de Cessão, o Termo de

Securitização, o instrumento de Alienação Fiduciária de Quotas, o

Contrato de Distribuição e os Boletins de Subscrição, quando

mencionados em conjunto;

Tem o significado que lhe é atribuído no item 6.3.2.1(ii) deste Termo de

Securitização;

41ª série da 1ª emissão de CRI da Emissora;

São os empreendimentos imobiliários relacionados no Anexo I à CCB,

nos quais a Devedora investirá os recursos do Financiamento

Imobiliário;

o Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário

Com Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escritural e Outras Avenças,

celebrado entre o Cedente e a Instituição Custodiante em 14 de

novembro de 2014, pelo qual foi emitida a CCI;

Tower Imobiliária Empreendimentos Ltda., com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 1.307, 14º Andar,

inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.418.548/0001-56, proprietária do Imóvel

AF e controlada pela Devedora;

Financiamento imobiliário concedido pelo Cedente à Devedora, por

meio da CCB;

Tem o significado que lhe é atribuído no item 8.2 deste Termo de

Securitização;
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"Garantias"

"General Empreendimentos"

"lmóveIAF"

"Instrução CVM 28"

"Instrução CVM 409/J

"Instrução CVM 476"

"Investidores"

"IGPM/FGV/J

"Lei 10.931/04/J

"Lei 6.404/76"

"Lei 9.514/97/J

"Obrigações Garantidas"

"Oferta"

"Pagamento Antecipado

Integral"

"Patrimônio Separado"

(i) Alienação Fiduciária de Quotas; (ii) Alienação Fiduciária de Imóvel;

(iii) Fundo de Reserva; (iv) Aval; e (v) e outras garantias que,

eventualmente, venham a ser constituídas para garantir o cumprimento

das Obrigações Garantidas;

GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Haddock Lobo, nQ 1.307, 14Q andar, Jardim Paulista, CEP

01414-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 09.080.114/0001-63;

Terreno objeto da matrícula nQ 199.721, do llQ Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo;

Instrução CVM nQ 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada;

Instrução CVM nQ 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada;

Instrução CVM nQ 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada;

Os subscritores dos CRI;

índice Geral de Preços - Mercado, publicado pela Fundação Getúlio

Vargas;

Lei nQ 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada;

Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

Lei nQ 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;

Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora por força da

CCB e suas posteriores alterações, o que inclui o pagamento dos

Créditos Imobiliários;

Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços

restritos, em conformidade com a Instrução CVM 476. A Oferta está

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 6Q da Instrução CVM 476;

Tem o significado que lhe é atribuído no item 6.1 deste Termo de

Securitização;

Totalidade dos Créditos Imobiliários, respectivos acessórios e a

Alienação Fiduciária de Quotas, incluindo a Conta Centralizadora,
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submetidos ao Regime Fiduciário, que são destacados do patrimônio da

Securitizadora, destinando-se exclusivamente à liquidação dos CRI, bem

como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de

obrigações fiscais, conforme art. 11 da Lei 9.514/97;

"Prazo de Colocação" Prazo de colocação dos CRI contado do início da Oferta até a ocorrência

de uma das seguintes hipóteses: (i) subscrição e integralização da

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

exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Quotas Alienadas" São as Quotas Alienadas SPE Holanda, as Quotas Alienadas SPE

Santorini, as Quotas Alienadas SPEVancouver e as Quotas Alienadas SE

Varsóvia, em conjunto;

"Quotas Alienadas SPEHolanda" 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da

SPE Holanda; das quais, na presente data, 70% (setenta por cento) são

de titularidade da Devedora, e 30% (trinta por cento) são de titularidade

da General Empreendimentos;

"Quotas Alienadas SPESantorini" 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da

SPESantorini; das quais, na presente data, 80% (oitenta por cento) são

de titularidade da Devedora, e 20% (vinte por cento) são de titularidade

da General Empreendimentos;

"Quotas Alienadas SPE
Vancouver"

100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da

SPEVancouver; das quais, na presente data, 80% (oitenta por cento) são

de titularidade da Devedora, e 20% (vinte por cento) são de titularidade

da General Empreendimentos;

"Quotas Alienadas SPEVarsóvia" 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da

SPEVarsóvia;

"Raphael Horn" RAPHAEL KORALLHORN, brasileiro, do comércio, portador da Cédula de

Identidade RG nQ 16.773.483-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nQ

022.758.028-19, casado sob o regime de separação total de bens, com

endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock

Lobo, nQ1.307, 14Qandar, Jardim Paulista, CEP01414-003;

"Regime Fiduciário" Regime Fiduciário, instituído sobre os Créditos Imobiliários, nos termos

do Art. 9Qda Lei 9.514/97;

"Rendimentos das Quotas
Alienadas"

São todos os direitos de crédito, de qualquer natureza, presentes e

futuros, detidos pela Devedora e pela General Empreendimentos contra

as SPE, a título de dividendos, frutos, rendimentos, vantagens,
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distribuições e proventos em dinheiro, distribuição de lucros e

remuneração a título de pro labore decorrentes das Quotas Alienadas;

"Reserva Mínima" Tem o significado que lhe é atribuído no item 8.2 deste Termo de

Securitização;

"Servicer" HABITAFÁCIL PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º andar,

Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

09.228.637/0001-04;

"SFH" Sistema Financeiro da Habitação, conforme instituído pela lei nº 4.380,

de 21 de agosto de 1964;

"SPE" São a SPE Holanda, a SPESantorini, a SPEVancouver e a SPEVarsóvia,

em conjunto;

"SPE Holanda" ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA.,

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Haddock lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim

Paulista, CEP 01414-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

13.302.954/0001-09, constituída com a finalidade de desenvolver o

empreendimento imobiliário habitacional denominado "Deseo

Tatuapé";

"SPE Santorini" ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA.,

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Haddock lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim

Paulista, CEP 01414-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

12.399.261/0001-05, constituída com a finalidade de desenvolver o

empreendimento imobiliário preponderantemente habitacional

denominado "Capital Brás":

"SPEVancouver" ESSER VANCOUVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Haddock lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim

Paulista, CEP 01414-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

11.199.359/0001-56, constituída com a finalidade de desenvolver o

empreendimento imobiliário habitacional denominado "Praças da

Villa";

"SPE Varsóvia" VARSOVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 1
"
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Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim Paulista, CEP

01414-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.488.079/0001-03,

constituída com a finalidade de desenvolver o empreendimento

imobiliário habitacional denominado "Praças da Villa"

"Taxa DI" 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos

interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa da forma

percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois] Dias

Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diário disponível

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

"Titulares de CRI" Investidores detentores dos CRI;

"Valor da Cessão" o valor a ser pago ao Cedente, em razão da cessão dos Créditos

Imobiliários, conforme previsto no Contrato de Cessão; e

"Valor Presente líquido dos

Rendimentos das Quotas

Alienadas"

Tem o significado que lhe é atribuído no item 6.3.2.1(iv) deste Termo de

Securitização.

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. Objeto: pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade

dos Créditos Imobiliários, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 41ª Série da 1ª

Emissão, cujas características são descritas na Cláusula Terceira, abaixo.

2.1.1. A Securitizadora pagará à Cedente, pela cessão dos Créditos Imobiliários, o Valor da Cessão que

será pago com recursos oriundos da integralização dos CRI, na forma estabelecida no Contrato de

Cessão.

2.2. Créditos Imobiliários Vinculados: a Emissora declara que, pelo presente Termo, foram vinculados à
presente emissão de CRIos Créditos Imobiliários, de sua titularidade com valor nominal de R$ 50.000.000,12

(cinquenta milhões de reais e doze centavos), sobre os quais incidirão os juros remuneratórios previstos na

CCB, na Data de Emissão.

2.3. Características dos Créditos Imobiliários: as características dos Créditos Imobiliários vinculados a este

Termo, tais como identificação da Devedora, estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo I

deste Termo.

2.4. Arrecadação dos Créditos Imobiliários: a arrecadação dos Créditos Imobiliários será realizada

diretamente pela Emissora e os recursos decorrentes dos pagamentos da Devedora serão depositados na

Conta Centralizadora, sendo que a cobrança judicial, caso necessária, será efetuada por advogados

especia lizados.
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2.5. Transferência da CCI: a transferência da CCI representativa dos Créditos Imobiliários será realizada por

meio da CETIP.

2.6. Valor de Cessão: o preço de aquisição a ser pago pela cessão da totalidade dos Créditos Imobiliários

no âmbito do Contrato de Cessão, equivalente a R$ 50.000.000,12 (cinquenta milhões de reais e doze

centavos).

2.7. Administração dos Créditos Imobiliários: os Créditos Imobiliários serão administrados pela

Securitizadora.

cLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUiÇÃO

3.1. Características dos CRI: os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

Imobiliários decorrentes da CCS, possuem as seguintes características:

(a) Emissão: li!;

(b) Série: 41i!;

(c) Quantidade de CRI: 166 (cento e sessenta e seis);

(d) Valor Global da Série: R$ 50.000.000,12 (cinquenta milhões de reais e doze centavos);

(e) Valor Nominal Unitário: R$ 301.204,82 (trezentos e um mil, duzentos e quatro reais e oitenta e

dois centavos);

(f) Atualização Monetária: não há;

(g) Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação da Taxa DI acrescidos da taxa de

6,0000000% a.a. (seis por cento ao ano);

(h) Periodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios: mensal, observado o

período de carência de principal previsto no item (s) abaixo;

(i) Regime Fiduciário: sim;

(j) Sistema de Registro. Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP;

(k) Data de Emissão: 14 de novembro de 2014;

(I) Local de Emissão: São Paulo - SP;

(m) Data de Vencimento Final: 24 de agosto de 2018;

(n) Prazo de vencimento: 1379 (mil trezentos e setenta e nove) dias;
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(o) Taxa de Amortização: variável, de acordo com a tabela de amortização constante do Anexo 11

deste Termo;

(p) Garantia flutuante: não;

(q) Garantias: Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Imóvel, Aval e Fundo de

Reserva;

(r) Coobrigação da Emissora: não;

(s) Carência de principal: 15 (quinze) meses;

(t) Data do primeiro pagamento de amortização: 17 de março de 2016; e

(u) Data do primeiro pagamento de juros: 18 de dezembro de 2014.

3.2. Registro dos CRI: os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na CETIP

e distribuídos com a intermediação do Coordenador, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM 476.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Instrução CVM 476 e com as

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensada de registro de

distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. A Emissão não será registrada na

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA por se tratar de oferta

pública com esforços restritos de colocação, nos termos do artigo 25, §1° do Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Código

ANBIMA").

3.3.1. A Oferta é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 4º da Instrução

CVM 476 e do artigo 109 da Instrução CVM 409, observado que (i) todos os fundos de investimento

serão considerados investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores não qualificados;

e (ii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM 409

deverão subscrever ou adquirir, no âmbito da oferta, valores mobiliários no montante mínimo de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM 476, os CRI serão ofertados a, no máximo, 75

(setenta e cinco) Investidores e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores.

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

pelos Investidores de acordo com os termos dos referidos Boletins de Subscrição, devendo os

Investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição,

atestando que:

(a) estão cientes de que a oferta dos CRI não foi registrada na CVM;
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(b) estão cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas

na Instrução CVM 476; e

(c) são investidores qualificados, nos termos do artigo 42 da Instrução CVM 476 e do artigo

109 da Instrução CVM 409.

3.3.4. Em conformidade com o artigo 72 da Instrução CVM 476, o Início da Oferta será informado pelo

Coordenador à CVM, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da primeira procura a potenciais

investidores, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na

rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo 7-A da Instrução CVM

476.

3.4. Encerramento da Distribuição dos CRI: a distribuição pública dos CRI será encerrada quando da

subscrição da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador enviar o comunicado de encerramento à CVM no

prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuição.

3.4.1. Em conformidade com o artigo BOda Instrução CVM 476 o encerramento da Emissão deverá ser

informado pelo Coordenador à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu encerramento,

devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial

de computadores e conter as informações indicadas no Anexo I da Instrução CVM 476.

3.4.2. Caso a Emissão não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu início, o

Coordenador deverá realizar a comunicação prevista no item 3.4.1 acima com os dados disponíveis à

época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

3.5. Negociação nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI da presente emissão

somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos

90 (noventa) dias da data de subscrição ou aquisição dos CRI pelos Investidores.

CLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO E INTEGRAlIZAÇÃO DOS CRI

4.1. Subscrição dos CRI: os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo

Investidor.

4.2. Integralização dos CRI: a integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista,

pelo Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, sem qualquer acréscimo ("Preço de Integralização"). O

Preço de Integralização poderá ser acrescido de eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na

distribuição, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização. A

integralização dos CRI será realizada via CETIP.

4.2.1. A liquidação dos CRI estará condicionada ao cumprimento das condições precedentes previstas

no item 1.4 do Contrato de Cessão.
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4.2.2. Uma vez adimplidas todas as condições precedentes do Contrato de Cessão, o montante total

da integralização dos CRI será utilizado no pagamento do Valor da Cessão, conforme procedimento

estabelecido no Contrato de Cessão.

4.2.3. A rescisão do Contrato de Cessão será evento de liquidação antecipada do Patrimônio

Separado.

4.2.4. O Valor da Cessão será utilizado diretamente no desembolso dos valores referentes à CCB,

desde que cumpridas as condições precedentes conforme estabelecidas na CCB, para a conta corrente

indicada oportunamente pela Devedora, nos termos da CCB.

4.2.5. O valor desembolsado em razão da CCB será utilizado pela Devedora para o investimento e

desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo mencionados na CCB.

4.2.6. O Contrato de Cessão será resolvido caso os CRI não sejam integralmente distribuídos no

âmbito da Oferta até o dia 28 de novembro de 2014; hipótese em que, igualmente, será resolvida a

CCBe as Garantias, e os CRI serão cancelados.

4.3. Destinação de Recursos: os recursos do Financiamento Imobiliário serão utilizados pela Devedora para

o investimento e desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo mencionados na CCB; sendo que a

destinação dos recursos será comprovada mediante o envio, pela Devedora à Securitizadora, de relatório

mensal de evolução das vendas do estoque de unidades dos Empreendimentos Alvo, enviado, nos termos da

Cláusula 3 da CCB.

cLÁUSULA QUINTA - JUROS REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO DOS CRI

5.1. Cálculo dos Juros Remuneratórios e Valores de Amortização dos CRI: O valor nominal unitário dos CRI,

acrescidos e dos juros remuneratórios, será pago em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais, nas datas de

vencimento e demais condições especifica das no Anexo 11a este Termo de Securitização, sendo a primeira

parcela de amortização devida em 17 de março de 2016, após o período de carência previsto no item 3.1 (s)

acima, e a última parcela devida em 24 de agosto de 2018, e a primeira parcela de juros será devida em 18

de dezembro de 2014, e a última parcela devida em 24 de agosto de 2018.

5.1.1. Cálculo dos juros remuneratórios dos CRI:

I = VJ\I'b x (Fator dEi JUTOS - 1)

onde:

J = Valor unitário dos juros remuneratórios, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

VNb = Valor nominal unitário de emissão dos CRI, ou da data da última amortização ou

incorporação de juros, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamentos.

25



Fator Juros = Fator de juros composto pelo Fator DI e Fator Spread, calculado com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator Jwros = Fato')" DI x Fator Spread

onde:

Fator DI = Produtório das Taxas DI entre a data de integralização dos CRiou a última data de

pagamento da CCB, inclusive, até a próxima data de pagamento da CCB, exclusive, calculado

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

12

Fator DI=n [l+TDIJ
k=l

onde:

k = Número de ordem dos fatores da Taxa DI, variando de 1 (um) até "n".

n = Número total de Taxas DI consideradas na atualização, sendo "n" um número inteiro.

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

arredondamento, apurada da seguinte forma:

1

lrD1 )252
TDI = -.. _k +1 -1

k 100

onde:

Olk = Taxa DI de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada

com 8 (oito) casas decimais, referente à data de cálculo.

Para o cálculo do Fator DI a ser utilizado nas datas de pagamento, deverá ser considerada a

Taxa DI do dia 14 (quatorze) de cada mês; caso o dia 14 (quatorze) não seja Dia Útil, utilizar-se-á

a Taxa DI do próximo Dia Útil subsequente.

Fator Spread = Sobretaxa de juros fixos, calculado com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

{ [
n J }s read 252

FatorSpread ~ (~oo + 1)

spread = 6,00000000% (seis por cento).
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n = Número de Dias Úteis entre a data de integralização dos CRiou a data de pagamento da CCB

imediatamente anterior, conforme o caso, e a Data de Cálculo, sendo "n" um número inteiro.

Fica certo e ajustado que o pagamento de Juros Remuneratórios e/ou amortização do valor

nominal unitário dos CRI sempre se dará 2 (dois) Dias Úteis após a data de pagamento da CCB

(conforme coluna "Data de Pagamento da CCB" da tabela constante no Anexo 11deste Termo),

sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

Para fins de cálculo dos juros:

o fator resultante da expressão [l+TDlk] é considerado com 8 (oito) casas decimais sem

arredondamento.

Efetua-se o produtório dos fatores diários, [l+TDld sendo que a cada fator diário acumulado,

trunca-se o resultado com 8 (oito) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim

por diante até o último considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório "Fator

DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

o fator resultante da expressão [Fator DI xFatorSpread] é considerado com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento.

5.1.2. Cálculo da amortização:

Aai = VNb x Tai

onde,

Aai = Valor da i-ésima parcela de amortização de principal atualizada, calculado com 8 (oito)

casas decimais, sem arredondamento.

VNb = Conforme definido anteriormente.

Tal = i-éslma taxa de amortização programada, expressa em percentual, com 8 (oito) casas

decimais de acordo com a tabela do Anexo 11.

5.2. prorrogacão de Prazo: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer

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

que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3. Valores e Datas de Pagamento: os valores e datas de pagamento mensal de juros e da amortização do

CRI encontram-se descritos no Anexo 11deste Termo.

5.4. Intervalo entre o Recebimento e o Pagamento: fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo de

pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento ~.
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de suas obrigações referentes ao CRI, com exceção do evento de resgate, que deverá ser pago na respectiva

data.

5.5. Pagamentos realizados pela Devedora: as parcelas constantes de amortização e dos juros da CCB

serão pagas pela Devedora, nas datas de pagamento estabelecidas no referido fluxo de amortizações, (i)

primeiramente, com os recursos depositados na Conta Centralizadora decorrentes dos Rendimentos das

Quotas Alienadas que sejam excedentes ao montante correspondente ao Fundo de Reserva depositado na

Conta Centralizadora; e (ii) esgotados os recursos mencionados no subitem (i), com os recursos do Fundo de

Reserva, observada a obrigação de recomposição deste pela Devedora.

5.5.1. Caso os valores mencionados nos itens 5.5 (i) e (ii) acima, não sejam suficientes para a

satisfação das parcelas constantes do fluxo de amortizações e pagamento de juros da CCB, a Devedora

deverá transferir à Conta Centralizadora, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de pagamento em

questão, recursos próprios complementares, em montante suficiente para a satisfação das parcelas

pendentes de pagamento, acrescidos dos encargos moratórios aplicáveis.

5.5.2. A Emissora poderá, mediante prévia comunicação à Devedora, com 10 (dez) Dias Úteis de

antecedência, determinar que o pagamento de qualquer importância decorrente desta Cédula seja

realizado de outra forma que não a ora prevista, porém, sempre nas datas de pagamento

estabelecidas no referido fluxo de amortizações. Caso a solicitação de pagamento de outra forma

solicitada pela Emissora, demande prazo ou custo adicional, dentro ou fora do limite de comunicação

acima, qualquer custo ou encargo decorrente do mesmo correrá por conta da Emissora.

5.5.3. Eventuais pagamentos realizados pela Devedora em conta diversa da Conta Centralizadora, ou a

conta informada que venha a ser informada à Devedora, deverão ser imediatamente transferidos à
Conta Centralizadora, ou à conta informada à Devedora, conforme o caso, sob pena de multa de 2%

(dois por cento) do valor do respectivo pagamento, assim como juros de mora de 1% (um por cento)

ao mês calculado pro rata diem, desde a respectiva data de pagamento até a data da efetiva

transferência do pagamento para a Conta Centralizadora, ou à conta informada à Devedora.

5.5.4. Para os fins do disposto no item 5.5 (i) acima, a Devedora e a General Empreendimentos se

obrigaram a tomar todas as providências e deliberações societárias necessárias para garantir que as

SPE distribuam, sempre que houver saldo de caixa disponível e não comprometido com obrigações

futuras contabilmente exigíveis, os Rendimentos das Quotas Alienadas devidos à Devedora e à
General Empreendimentos mensalmente, em sua totalidade, nos termos da legislação pertinente,

depositando-os diretamente na Conta Centralizadora, em nome da Emissora, na qualidade de titular

da propriedade fiduciária destes, em conformidade com as determinações dos Documentos da

Operação, para que o fluxo dos Rendimentos das Quotas Alienadas seja utilizado para adimplemento

da CCBe, por consequência, dos CRI.

5.6. Pagamento realizado pela Emissora: após pagos pela Devedora os Créditos Imobiliários necessários

para adimplemento dos CRI, eventual atraso no pagamento dos CRI, em razão do dolo da Emissora, sujeitará

a Emissora ao pagamento de (i) juros moratórios de 1% (um por cento) linear ao mês, com base em um mês
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de 30 (trinta) dias, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata diem

sobre o saldo devedor atualizado; e (ii) de multa não indenizatória de 2% (dois por cento), sobre o valor pago

em atraso.

CLÁUSULA SEXTA - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, RESGATE ANTECIPADO

DOS CRI E AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CRI

6.1. Pagamento Antecipado da CCB: nos termos da CCB, é facultado à Devedora realizar, a qualquer

momento, o pagamento antecipado integral do saldo devedor da CCB, acrescido de multa equivalente a 5%

(cinco por cento) do saldo devedor da CCB, considerando a aplicação dos Juros Remuneratórios, observados

os termos e condições descritos nos subitens abaixo ("Pagamento Antecipado Integral"). O valor do

Pagamento Antecipado Integral será determinado pela seguinte fórmula:

Valor do Pagamento Antecipado Integral = (VNb + J) x 105% (cento e cinco por cento)

6.1.1. O Pagamento Antecipado Integral poderá ser efetuado pela Devedora a qualquer tempo, desde

que seja em Dia Útil e que a Devedora notifique a Securitizadora comunicando a sua intenção de

pagar antecipadamente a CCB, de forma integral, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. A

Securitizadora deverá informar aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciário, por meio de

correspondência eletrônica, a respeito do Pagamento Antecipado Integral.

6.1.2. A notificação de que trata o item 6.1.1 acima deverá especificar (a) a data de amortização na

qual a Devedora pretende realizar o Pagamento Antecipado Integral; e (b) o valor do Pagamento

Antecipado Integral em questão.

6.1.3. Em vista do disposto no item 6.2 abaixo, a multa prevista no item 6.1 acima não se aplica na

hipótese do Pagamento Antecipado Integral decorrente diretamente dos Rendimentos das Quotas

Alienadas decorrente da receita de alienação dos Empreendimentos Alvo em montante que seja

suficiente para o Pagamento Antecipado Integral em questão.

6.2. Amortização Extraordinária Compulsória: após o devido pagamento da parcela de amortização do mês

vigente, os recursos oriundos de 100% (cem por cento) dos Rendimentos das Quotas Alienadas distribuídos

naquele mês serão obrigatoriamente utilizados para o pagamento das parcelas finais da CCB, ou seja, a

amortização compulsória será da última parcela para a primeira, sucessivamente, sendo certo que nesta

hipótese não será aplicada multa em razão da amortização extraordinária. Além disso, conforme os

adquirentes das unidades dos Empreendimentos Alvo realizem antecipações dos pagamentos dos

respectivos contratos de compra e venda e tais antecipações resultem em distribuições de Rendimentos das

Quotas Alienadas, tais Rendimentos das Quotas Alienadas serão utilizados para a amortização extraordinária

compulsória desta Cédula, sem a incidência dos encargos previstos na Cláusula 6.1.

6.3. Eventos de Vencimento Antecipado: as dívidas contidas na CCB poderão ser consideradas

antecipadamente vencidas integralmente e desde logo exigíveis, pela Securitizadora, nas hipóteses de

vencimento antecipado abaixo descritas, conforme previstas na CCB:
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6.3.1. Considerar-se-á vencida a dívida representada pela CCB, independentemente de notificação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos, além dos previstos em lei, tornando-se imediatamente

devidos todos os débitos, os quais deverão ser pagos pela Devedora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis

contados da data de verificação do respectivo evento, nos seguintes casos:

(a) Ocorrência, quando aplicável, das hipóteses mencionadas no artigo 1.425 do Código Civil;

(b) Se a Devedora declarar ou tiver declarada sua falência, ou for dissolvida;

(c) Se a Devedora requerer recuperação judicial ou propuser plano de recuperação

extra judicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida

ou obtida homologação judicial do referido plano;

(d) A declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato, cédula ou

instrumento firmado pela Devedora com o Cedente ou com quaisquer outras instituições

financeiras, não elidido, sanado ou revogado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados

da intimação da declaração;

(e) Em caso de penhora, sequestro, arresto ou qualquer outra forma de constrição judicial

dos bens móveis e/ou imóveis de propriedade da Devedora (ressalvada a nomeação de bens à

penhora por iniciativa da Devedora) não elidido, sanado ou revogado no prazo de até 30 (trinta)

dias corridos contados da intimação da decisão judicial;

(f) Alteração do contrato social da Devedora para alteração do objeto social da Devedora, de

forma a alterar as atuais atividades principais da Devedora ou a agregar a essas atividades

novos negócios que tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às

atividades atualmente desenvolvidas, desde a Securitizadora não tenha se manifestado, formal

e previamente, de forma favorável acerca de tais alterações;

(g) Impossibilidade de aplicação de qualquer índice ou preceito estabelecido nos termos da

CCB, por ato governamental, legislativo ou regulamentar;

(h) Os recursos oriundos da CCBnão sejam aplicados integralmente conforme a Cláusula 2 da

CCB;

(i) Qualquer alteração societária da Devedora resultante de processo de reorganização,

cisão, fusão, incorporação, venda ou aquisição de participação societária que implique na

alteração do controle societário, sendo certo que o ora disposto não se aplica à alteração de

controle acioná rio ocorrida dentro do grupo econômico ao qual pertence atualmente a

Devedora;

(j) Se as garantias reais ou fidejussórias eventualmente constituídas não forem devidamente

efetivadas ou formalizadas pela Devedora e/ou pelos Avalistas, segundo os dispositivos legais

ou contratuais aplicáveis nos prazos previstos nos respectivos instrumentos, ou se elas, por
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qualquer ato ou fato atinente ao seu objeto ou prestador, se tornarem inábeis, impróprias ou

insuficientes para assegurarem o pagamento da dívida e desde que não sejam substituídas ou

complementadas quando solicitadas pela Securitizadora.

(k) Sem prejuízo do disposto no item 0), acima, caso Devedora e/ou a Fiduciante não

comprovem, a critério da Securitizadora e dos Titulares dos CRI, a devida constituição e registro

da Alienação Fiduciária sobre o Imóvel AF em favor da Securitizadora, e/ou averbação da CCI na

matrícula do Imóvel AF, na forma e prazos previstos na Cláusula 10 da CCS;ou

(I) Caso seja constatado qualquer vício, invalidade ou ineficácia na constituição de qualquer

das Garantias aqui mencionadas, caso qualquer dos documentos que formalizaram as Garantias

seja, por qualquer motivo ou por qualquer pessoa, resilido, rescindido ou por qualquer outra

forma extinto.

6.3.1.1. As manifestações da Securitizadora em razão dos subitens do item 6.3.1 acima

observarão as deliberações dos Titulares de CRI, pelo quórum previsto no item 12.10 deste

Termo de Securitização.

6.3.1.2. Caso a Emitente leve à prestação jurisdicional qualquer discussão sobre o

vencimento antecipado de outros instrumentos que possam levar à decretação do vencimento

antecipado da CCSem razão do subitem (d) do item 6.3.1 acima e obtenha a respectiva medida

liminar, a CCS não poderá ser decretada vencida antecipadamente sob o subitem (d) do item

6.3.1 acima até que a sentença judicial correspondente transite em julgado.

6.3.1.3. A Devedora deverá, tão logo tenha conhecimento da ocorrência de qualquer dos

eventos listados nas alíneas do item 6.3.1 acima, comunicar à Securitizadora, no prazo de até 2

(dois) Dias Úteis da ocorrência do referido evento.

6.3.2. Na ocorrência dos eventos previstos abaixo, ficará a cargo da Securitizadora manifestar-se, por

meio de notificação a ser encaminhada à Devedora, sobre eventual declaração de vencimento

antecipado da CCS, indicando-a. Desta forma, tornar-se-a exigível o total do débito em aberto, caso tal

descumprimento não seja sanado no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, para as obrigações pecuniárias,

ou no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, para as obrigações não pecuniárias, ressalvados outros prazos

específicos definidos abaixo, a contar da data de recebimento pela Devedora da notificação

encaminhada pela Securitizadora. Assim, são hipóteses de vencimento antecipado NÃO automático da

CCS:

(a) Caso a Devedora sofra legítimo protesto de título(s) por cujo(s) pagamento(s) seja

responsável e com valor unitário acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo (i) se o

protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente

comprovado pela Devedora, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados do protesto, ou (ii) se

o protesto for cancelado, em qualquer hipótese, ou (iii) se tiver sido apresentada garantia em

juízo, aceita pelo Poder Judiciário; ou (iv) se a Devedora tiver apresentado comprovante de

pagamento dos respectivos títulos protestados;
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(b) Inadimplemento de qualquer obrigação, pecuniária ou não, dos Documentos da

Operação, os quais incluem a CCB junto à Securitizadora, ou a qualquer das empresas

integrantes do seu grupo econômico;

(c) A apuração de falsidade ou inexatidão de qualquer declaração, informação ou

documento que houver sido prestada, firmada ou entregue pela Devedora;

(d) Cancelamento, revogação, suspensão ou não renovação das autorizações, concessões,

subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, relevantes para o desenvolvimento dos

Empreendimentos Alvo, que afete o regular desenvolvimento dos mesmos, não sanado em 60

(sessenta) dias contados da data do respectivo ato;

(e) Transferência, cessão ou promessa de cessão a terceiros dos direitos e obrigações da

Devedora decorrentes da CCB, sem prévia e expressa anuência da Securitizadora, exceto se tal

transferência, cessão ou promessa de cessão seja em decorrência de operação de incorporação,

fusão ou cisão;

(f) Qualquer alteração na composição direta ou indireta do capital social da Devedora -

mesmo que a alteração ocorra em favor das empresas do mesmo grupo econômico - que altere

as condições econômicas e financeiras da Devedora ou que possam a vir comprometer a sua

capacidade de pagamento, exceto se houver anuência prévia da Securitizadora;

(g) A incorporação, fusão ou cisão da Devedora que ocasionem alteração no quadro

acioná rio da Devedora, com a inclusão de terceiros que não compunham o grupo econômico da

Devedora anteriormente, exceto se os recursos e/ou ativos obtidos em decorrência de tal

alteração do quadro acioná rio sejam mantidos dentro do grupo econômico, sendo que, neste

caso, a sociedade resultante da reorganização societária, caso haja, será considerada

garantidora, nos limites do ativo recebido e em condições similares às atuais, para fins da CCB,

devendo comparecer a aditivo à CCB para formalizar sua condição de avallsta, sob pena de

autorizar a declaração de vencimento antecipado da CCB;

(h) Se a Devedora não cumprir quaisquer de suas obrigações constantes da legislação sócio-

ambiental, conforme disposto na Cláusula 17 da CCB;

(i) Se houver mudança na administração da Devedora, ou contratação de empresa

especializada que venha a prestar assessoria na administração da Devedora, sem o prévio

consentimento da Securitizadora, e que, comprovada mente, possa vir a impossibilitar o

cumprimento das obrigações contraídas na CCB;

(j) Mudança no estado econômico-financeiro da Devedora e/ou dos Avalistas que,

comprovada mente, possam vir a impossibilitar o cumprimento das obrigações contraídas na

CCB;
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(k) A incidência de qualquer ação ou medida judicial sobre os imóveis nos quais estão sendo

desenvolvidos os empreendimentos imobiliários a que se destinam os recursos da CCB, que

acarretem em suspensão ou embargo das obras, não sanado pela Devedora em até 60

(sessenta) dias;

(I) O descumprimento de quaisquer obrigações não pecuniárias devidas pela Devedora nos

termos dos Documentos da Operação;

(m) Caso a divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA da Devedora dos últimos 12 (doze) meses

seja superior a 3,00 (três inteiros), conforme calculada pela Securitizadora, semestralmente,

com base nos demonstrativos financeiros da Devedora relativos aos períodos findos em 30 de

junho e 31 de dezembro de cada ano, observado o disposto no item 24 da CCB;

(n) Caso a divisão da Dívida Líquida pelo patrimônio líquido da Devedora seja superior a 1,75

(um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento), conforme calculada pela Securitizadora,

semestralmente, com base nos demonstrativos financeiros da Devedora relativos aos períodos

findos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observado o disposto no item 24 da CCB;

(o) Caso a divisão da Dívida Líquida Ex SFH pelo patrimônio líquido da Devedora seja superior

a 0,60 (sessenta centésimos), conforme calculada pela Securitizadora, semestralmente, com

base nos demonstrativos financeiros da Devedora relativos aos períodos findos em 30 de junho

e 31 de dezembro, de cada ano, observado o disposto no item 24 da CCB;

(p) Caso, após apuração feita pela Securitizadora trimestralmente, com base nos

demonstrativos financeiros da Emitente e das SPE relativos aos períodos findos em 31 de

março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano (observado o disposto no

item 24 da CCB), o resultado da divisão do Valor das Garantias pelo saldo devedor da dívida

representada por esta Cédula seja (i) inferior a 1,0 (um inteiro), para apurações relativas ao

período compreendido entre a presente data e o dia 31 de dezembro de 2016, ou (ii) inferior a

1,5 (um inteiro e cinco décimos), para apurações relativas ao período iniciado em 1 de janeiro

de 2017;

(q) Morte, incapacidade ou insolvência civil dos Avalistas sem que a Devedora apresente

substituto(s) idôneo(s), aceito(s) pela Securitizadora, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da

ocorrência do evento. Caso o(s) substituto(s) apresentado(s) pela Devedora não seja(m)

aceito(s) pela Securitizadora no prazo acima, de forma justificada, fica assegurado, à Emitente,

o direito de apresentar carta de fiança bancária em substituição, emitida por banco de primeira

linha, com valor correspondente ao saldo devedor atualizado da CCB a à época da

apresentação, cujo prazo de validade deve ser, no mínimo, equivalente a 12 (doze) meses,

renovável, até o integral cumprimento das obrigações decorrentes da CCB, a cada decurso

deste prazo com, pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do seu vencimento e nas mesmas

condições da anteriormente dada e já aceita pela Securitizadora, no prazo de até 30 (trinta) dias

contados (i) da não aceitação, comunicada pela Securitizadora, do substituto indicado pela
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Devedora; ou (ii) do término do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Securitizadora a

respeito do substituto indicado pela Devedora. Na hipótese de utilização da fiança bancária,

acima, fica, desde já, certo e ajustado que a Securitizadora será responsável pela verificação da

manutenção da fiança bancária, pela Devedora.

(r) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitizadora seus demonstrativos financeiros e/ou

os demonstrativos financeiros das SPE, na forma e prazos exigidos na Cláusula 24 da CCB,

abaixo;

(s) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitizadora, até 30 de agosto de 2016, os

demonstrativos financeiros auditados da Devedora relativos ao período findo em 31 de

dezembro de 2015; e/ou

(t) Caso a Devedora deixe de entregar à Securitizadora, até o dia 30 de agosto de 2016, os

demonstrativos financeiros de cada uma das SPErelativos ao período findo em 31 de dezembro

de 2015.

6.3.2.1. Para os fins do disposto nos itens (m), (n), (o) e (p) acima, considera-se:

(i) "Dívida Líquida": a soma do saldo de todas as obrigações financeiras da Devedora,

menos a soma das disponibilidades imediatas de caixa da Devedora;

(ii) "EBITDA": Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization,

corresponde ao resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das

despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e

exaustões;

(iii) "Dívida Líquida Ex SFH": a soma do saldo de todas as obrigações financeiras da

Devedora, menos a soma das disponibilidades imediatas de caixa da Devedora e as

dívidas decorrentes de operações de financiamento contratadas no âmbito do SFH;

(iv) "Valor Presente Líquido dos Rendimentos das Quotas Alienadas": é o valor

presente do fluxo de caixa estimado das SPE, descontado a 15% (quinze por cento) ao

ano, calculado pela soma:

(A) do caixa das SPE, sendo este o saldo contábll das contas correntes e

aplicações financeiras das SPE;

(B) do contas a receber das SPE, sendo este o saldo contábil dos contratos de

compra e venda das unidades dos Empreendimentos Alvo, descontados a 12%

(doze por cento) ao ano; e

(C) do estoque de unidades dos Empreendimentos Alvo, sendo este a soma dos

valores unitários das unidades em estoque, considerando o preço da unidade

quando do lançamento do projeto ou o atual, o que for menor; -r.
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menos:

(D) contas a pagar das SPE, sendo estas o custo de obra dos Empreendimentos

Alvo a incorrer ou incorrido e não pago e terrenos a pagar, quando aplicável;

(E) despesas gerais, administrativas e com vendas das SPE;

(F) impostos; e

(G) saldo das dívidas das SPEcontratadas junto ao SFH.

(v) "Valor de Venda Forçada do Imóvel": é o valor de venda forçada estipulado no

Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel, qual seja, o valor de R$ 8.419.220,00 (oito

milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais), o que representa o

montante de 2/3 (dois terços) do valor de mercado do Imóvel AF estipulado em

R$ 12.566.000,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais) em laudo de

avaliação apresentado pela Devedora.

(vi) "Valor das Garantias": resultado da soma do (A) Valor Presente Líquido dos

Rendimentos das Quotas Alienadas e do (B) Valor de Venda Forçada do Imóvel.

6.3.2.2. A decretação do vencimento antecipado da CCB pela Securitizadora, nos termos do

item 6.3.2 acima, dependerá de manifestação dos Titulares de CRI neste sentido, observado o

quórum previsto no item 12.10 deste Termo de Securitização.

6.3.2.3. As manifestações da Securitizadora em razão dos subitens do item 6.3.2.1 acima

observarão as deliberações dos Titulares de CRI, pelo quórum previsto no item 12.10 deste

Termo de Securitização.

6.3.2.4. A Devedora deverá, tão logo tenha conhecimento da ocorrência de qualquer dos

eventos listados nas alíneas do item 6.3.2 acima, comunicar à Securitizadora, no prazo de até 2

(dois) Dias Úteis da ocorrência do referido evento.

6.1. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecipação dos Créditos Imobiliários: a antecipação do

pagamento dos Créditos Imobiliários, conforme prevista acima, refletirá nos CRI, de modo que a mesma

antecipação será realizada para os CRI, pelo valor do saldo devedor devidamente atualizado dos CRI,

calculado à taxa de Juros Remuneratórios dos CRI, na data do evento, de forma pro rata die, conforme

disposto na Cláusula Quinta, acima, acrescido de eventual multa devida e paga nos termos da CCB.

6.2. Resgate antecipado dos CRI: caso os Créditos Imobiliários sejam integralmente antecipados, os CRI

serão objeto de resgate antecipado, mediante seu pagamento integral aos Titulares de CRI.

6.3. Data de Cálculo para fins de resgate antecipado dos CRI: caso os CRI sejam objeto de resgate

antecipado, para o cálculo do valor do saldo devedor, será considerada como Data de Cálculo a data do

resgate antecipado.
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cLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: a Emissora obriga-se a informar todos os fatos

relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora, mediante publicação no jornal de publicação de seus atos

societários, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

comunicação por escrito, sendo que as despesas com publicidade e a veiculação de atos e decisões nos

jornais apontados, serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

7.2. Relatório: a Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-to à disposição do Agente

Fiduciário até o 202 (vigésimo) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo devedor dos CRI;

(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos Investidores no mês;

(e) Valor recebido da Devedora; e

(f) Valor nominal remanescente dos Créditos Imobiliários.

7.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: tais relatórios de gestão serão preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.4. Responsabilidade da Emissora pelas Informações Prestadas: a Emissora se responsabiliza pela

exatidão das informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares

de CRI, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação

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

disponibilizadas aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que estes se encontram na estrita e

fiel forma e substância descritas pela Emissora neste Termo de Securitização.

7.4.1. Com base nos Documentos da Operação, a Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a

legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRI, além da veracidade, consistência, correção e

suficiência das informações prestadas no presente Termo de Securitização.

7.5. Fornecimento de Informações Relativas aos Créditos Imobiliários: a Emissora obriga-se a fornecer aos

Titulares de CRI, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da respectiva solicitação, todas

as informações relativas aos Créditos Imobiliários.

7.5.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciário,

em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a todas as informações e
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documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente

Fiduciário, e divulgar em seu website, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da

Emissora destinados aos Titulares de CRI que venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente

Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a

declaração de vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, previstos na CCB e/ou nos demais

documentos da Emissão, imediatamente após sua ocorrência, não sendo considerados para esta

finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais

que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

7.6. Relatório Anual: a Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM 28, que

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela

Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido

organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle

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

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS

8.1. Garantias Constituídas: serão constituídos o Aval, a Alienação Fiduciária de Quotas, a Alienação Fiduciária de

Imóvel, o Fundo de Reserva e o Regime Fiduciário e consequente constituição do Patrimônio Separado, na

forma da Cláusula Nona abaixo para garantir os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, bem como as

obrigações do Contrato de Cessão.

8.2. Fundo de Reserva: nos termos do Contrato de Cessão, a Devedora concordou em constituir na Conta

Centralizadora um fundo de reserva ({(Fundo de Reserva") em garantia do cumprimento das obrigações

assumidas na CCB, no valor das 2 (duas) parcelas imediatamente vincendas de pagamento dos CRI ("Reserva

Mínima").

8.2.1. O Fundo de Reserva será inicialmente constituído com recursos do desembolso do

Financiamento Imobiliário retidos pela Emissora na Conta Centralizadora; conforme autorizado pela

Devedora no Contrato de Cessão.

8.2.2. Os recursos do Fundo de Reserva serão utilizados pela Emissora quantas vezes necessárias

forem para garantir o pagamento das Obrigações Garantidas, sem que haja a incidência de qualquer

multa ou penalidade.

8.2.3. Toda vez que, por qualquer motivo, em especial, mas não se limitando, em caso de

inadimplemento das Obrigações Garantidas, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser inferiores

à Reserva Mínima, a Devedora estará obrigada a recompor o Fundo de Reserva, mediante

transferência dos valores necessários à sua recomposição diretamente para a Conta Centra/izadora,

considerando-se a Reserva Mínima.

8.2.4. A recomposição do Fundo de Reserva pela Devedora, na forma prevista no subitem 8.2.3 acima,

dar-se-a mediante envio de prévia notificação pela Emissora, informando o montante que a Devedora
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deverá recompor do Fundo de Reserva, o qual deverá ser transferido pela Devedora para a Conta

Centralizadora no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis contado a partir do recebimento da referida

notificação. Poderão ser utilizados, ainda, Rendimentos das Quotas Alienadas depositados na Conta

Centralizadora para a recomposição do Fundo de Reserva.

8.2.5. O montante excedente à Reserva Mínima que estiver depositado na Conta Centralizadora será

utilizado, nesta ordem (i) para o pagamento das despesas do Patrimônio Separado dos CRI; (ii) para o

pagamento de parcelas da CCB, e (iii) para a amortização da CCB. Após integralmente quitada a CCB,

eventuais valores remanescentes na Conta Centralizadora serão liberados à Devedora mediante

depósito, pela Emissora, na conta da Devedora indicada no Contrato de Cessão.

8.2.6. Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do Regime Fiduciário e

integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela Emissora em (i) títulos de

emissão do Tesouro Nacional, (ii) cédulas de depósito bancário emitidas por instituições financeiras de

primeira linha, e/ou (iii) fundos de investimento de renda fixa que invistam nos valores mobiliários

referidos nos itens (i) e (ii) acima, não sendo a Emissora responsabilizada por qualquer garantia

mínima de rentabilidade. Eventual rentabilidade auferida, líquida de todos os tributos aplicáveis, será

automaticamente repassada ao Patrimônio Separado.

8.3. Alienação Fiduciária de Quotas: em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, ainda, será

constituída, em favor da Emissora a Alienação Fiduciária de Quotas; a qual contempla a cessão fiduciária, em

garantia, dos Rendimentos das Quotas Alienadas.

8.3.1. Os Rendimentos das Quotas Alienadas cedidos fiduciariamente em garantia no âmbito da

Alienação Fiduciária de Quotas serão depositados na Conta Centralizadora e serão utilizados pela

Emissora para realizar as amortizações antecipadas compulsórias da CCB, na forma do item 6.2 acima

e da Cláusula 11 da CCB.

8.4. Alienação Fiduciária de Imóvel: a Devedora e a Fiduciante deverão, nos termos da CCB e de forma

satisfatória para a Securitizadora, constituir a Alienação Fiduciária de Imóvel sobre o Imóvel AF, em benefício

da Securitizadora, bem como averbar a CCI na matrícula do Imóvel AF, até o dia 30 de agosto de 2016.

8.4.1. A comprovação da constituição da referida garantia e da averbação da CCI se dará por meio da

apresentação à Securitizadora, até a data mencionada, do devido registro e averbação, na respectiva

matrícula, da Alienação Fiduciária de Imóvel e da CCt perante o 112 Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

8.4.2. A Devedora concordou que será responsável por tomar todas as medidas necessárias para

realização do registro da Alienação Fiduciária do Imóvel, bem como por qualquer outro registro

consequente da constituição da Alienação Fiduciária do Imóvel, incluindo, mas não apenas, a

realização da averbação da CCI na matrícula do Imóvel AF.

8.4.3. Nos termos da CCB, todo e qualquer custo envolvido ou oriundo da constituição da Alienação

Fiduciária de Imóvel, inclusive, mas não apenas, os custos com os registros e averbações acima
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mencionados, são de responsabilidade única e exclusiva da Devedora e/ou da Fiduciante, de forma

que a Devedora deverá reembolsar a Securitizadora por qualquer custo de responsabilidade da

Devedora eventual e comprovadamente arcado pela Securitizadora para os fins dispostos nesta

Cláusula, e seguintes, sendo certo que o Cedente e/ou a Securitizadora não terão qualquer obrigação

em adiantar o custeio de tais despesas.

cLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. Regime Fiduciário: na forma do artigo 9º da lei 9.514/97, a Emissora institui, em caráter irrevogável e

irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e suas garantias, incluindo a Conta

Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para os CRI.

9.2. Conta Centralizadora: a arrecadação dos Créditos Imobiliários, bem como os valores obtidos com a

realização das Garantias serão mantidos na Conta Centralizadora e permanecerão separados e segregados

do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.

9.3. Isencão de Ação ou Execução: na forma do artigo 11 da lei 9.514/97, os Créditos Imobiliários,

Garantias e os recursos mantidos na Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação ou execução pelos

credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos

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

inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida

Provisória nº 2.158-35/2001.

9.3.1. Adicionalmente, nos termos do Regime Fiduciário o Crédito Imobiliário Cedido e as Garantias:

(a) não se confundem com o patrimônio da Emissora;

(b) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora; e

(c) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da

Emissora.

9.4. Patrimônio Separado: as Créditos Imobiliários, bem como as respectivas Garantias e os recursos

mantidos na Conta Centralizadora, permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da

Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.

9.5. Administração do Patrimônio Separado: a Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio

Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos

fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliários e de pagamento da amortização do principal, juros e demais

encargos acessórios dos CRI.

9.5.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo 111 à Instrução CVM 414, a Emissora declara que

a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela Instituição Custodiante, cabendo à
Emissora a guarda de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão de CCI, de 1 (uma) via original da

CCB, e, ainda, 1 (uma) via do Termo de Securitização.
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•

9.6. Ordem de Prioridade de Pagamentos: os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos
Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma
que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:

(a) Despesasdo Patrimônio Separado;

(b) Remuneraçãodos CRI;

(c) amortização programada do Valor Nominal Unitário dos CRI, de acordo com a tabela de
amortização programada dos CRI constante do Anexo 1\ a este Termo, e encargos moratórios
eventualmente incorridos;

(d) recomposição do Fundo de Reserva;e

(e) amortizações extraordinárias dos CRI.

9.7. Prejuízosou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por prejuízos ou
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar,
negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DÉCIMA - AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1. Agente Fiduciário: a Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua
nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma
remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2. Declarações do Agente Fiduciário: atuando como representante dos Titulares de CRI, o Agente
Fiduciário declara:

(a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e
condições;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 9º,
inciso 1\,e 10 da Instrução CVM28;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é
atribuída, conforme o § 3º do artigo 66 da Lei 6.404/76 e o artigo 10 da Instrução CVM 28; e

(d) ter verificado a legalidade e ausência de vícios na operação, além da veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora no presente Termo,
ressalvadas as Garantias que não estão constituídas e exequíveis na Data de Emissão dos CRI. Os
prazos para os registros dos contratos das Garantias estão previstos nos Documentos da Operação.
Nesse sentido, o Agente Fiduciário declara que (i) não foi possível verificar a suficiência das Quotas
Alienadas em garantia; (ii) o Fundo de Reserva será constituído com recursos do desembolso do
Financiamento Imobiliário à serem retidos pela Emissorana Conta Centralizadora, bem como não será
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suficiente em relação ao saldo devedor dos CRI na Data de Emissão dos CRI, uma vez que representará

apenas 2 (duas) parcelas imediatamente vincendas de pagamento dos CRI.

10.3. Incumbências do Agente Fiduciário: incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando no exercício da

função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos

próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado;

(b) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do Patrimônio Separado;

(c) promover, na forma prevista na Cláusula Décima Primeira, abaixo, a liquidação do Patrimônio

Separado;

(d) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidão;

(e) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao

exercício de suas funções;

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

de Securitização;

(g) manter atualizada a relação de Titulares de CRI, conforme posição emitida pela CETIP;

(h) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Titulares de

CRI, bem como realização dos Créditos Imobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora

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

(i) notificar os Titulares de CRI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da ciência da

ocorrência do fato, na hipótese de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes a este

Termo de Securitização;

U) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,

quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

(k) disponibilizar diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado pela Emissora, aos

participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website;

(I) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRlf conforme

estipulado no presente Termo de Securitização;

(m) fornecer à Emissora termo de quitação, sempre que expressamente solicitado, no prazo de 5

(cinco) dias após a comprovação de pagamento dos CRI em Circulação à época da extinção do Regime

Fiduciário;
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(n) convocar, quando entender necessário e sempre que se houver verificado a ciência da

ocorrência de qualquer hipótese específica prevista na regulamentação aplicável ou neste Termo de

Securitização, a Assembleia Geral de Titulares de CRI, conforme prevista no Termo de Securitização,

respeitadas outras regras relacionadas às Assembleias Gerais constantes da Lei 6.404/76, conforme

alterada;

(o) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI, a fim de prestar as informações que lhe

forem solicitadas;

(p) convocar Assembleia Geral, quando cabível ao Agente Fiduciário, nas hipóteses previstas nas

cláusulas específicas deste Termo de Securitização;

(q) verificar a regularidade da constituição das Garantias, observando a manutenção de sua

suficiência e exequibilidade;

(r) nos casos de destituição e substituição da Emissora ou liquidação do Patrimônio Separado,

conforme instruções dos Titulares de CRI que deliberem nesse sentido, (i) declarar o vencimento

antecipado dos CRI, e (ii) exigir o pagamento, pela Devedora, dos valores devidos, observadas as

disposições deste Termo de Securitização; e

(s) elaborar anualmente relatório e cclocá-lo à disposição dos Titulares de CRI, na sede da

Securitizadora e na sua própria sede, dentro de 4 (quatro) meses do exercício social, o qual deverá

conter as informações previstas na Instrução CVM 28.

10.4. Remuneração do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário receberá da Securitizadora com os recursos

do Patrimônio Separado, observada a Cláusula Décima Primeira, abaixo, como remuneração pelo

desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de

Securitização, (i) primeira parcela no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) à título de

implantação e devida no 52 (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do presente Termo de

Securitização e (ii) parcelas semestrais de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), na data-base de

assinatura do presente instrumento, sendo a primeira parcela devida no 52 (quinto) Dia Útil a contar da data

de assinatura do presente Termo de Securitização, e as demais parcelas devidas na mesma data dos

semestres subsequentes até o resgate total dos CRI.

10.4.1. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRiou de reestruturação das condições dos

CRI após a emissão ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, serão devidas ao

Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de

trabalho dedicado à (i) execução das Garantias, (ii) comparecimento em reuniões formais com a

Emissora e/ou com os Titulares de CRI; e (iii) implementação das consequentes decisões tomadas em

tais eventos, pagas 5 (cinco) dias após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório

de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a

alteração (i) das Garantias, (ii) prazos de pagamento e remuneração e (iii) condições relacionadas ao

vencimento antecipado. Os eventos relacionados a amortização dos CRI não são considerados

reestruturação dos CRI.
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10.4.2. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, serão devidas ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho

dedicado a tais alterações.

10.4.3. A remuneração definida no item 10.4 acima, continuará sendo devida mesmo após o

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não

sanada, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação do

Agente Fiduciário.

10.4.4. No caso de inadimplemento da Devedora, todas as despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses do Investidor deverão ser, sempre

que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelo Investidor. Tais despesas incluem os gastos

com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias

de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da inadimplência,

enquanto representante do Investidor. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes

da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelo Investidor, bem como a

remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora

permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 10 (dez)

dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura do

risco de sucumbência.

10.4.5. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos serviços e

que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário,

exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral dos

Titulares de CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, anúncio comunicando que o relatório

anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), notificações, extração de certidões,

despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, conference-call, bem

como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação, as quais serão cobertas pelo

Patrimônio Separado, ou, na sua insuficiência, pelos Investidores.

10.4.5.1. A remuneração definida no item 10.4 acima, também não inclui as despesas

incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros especialistas, tais como

auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as despesas com procedimentos legais,

incluindo, mas sem limitação, indenizações, depósito judicial e sucumbência, incorridas para

resguardar os interesses dos Titulares de CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para

realizar os Créditos Imobiliários integrante do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem

também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações

propostas pelo Agente Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no exercício de suas

funções, ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da

comunhão dos Titulares de CRI, que serão suportadas pelo Patrimônio Separado ou, na

hipótese de insuficiência deste, pelos Investidores.
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10.4.5.2. a pagamento das despesasreferidas nos itens 10.4.5 e 10.4.5.1 acima será realizado

mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário,
acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do
Agente Fiduciário, após prévia aprovação, se assim possível, da despesa por escrito pela
Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste,
pelos Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será comunicada sobre
tais despesaspor escrito.

10.4.5.3. a Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda com o risco de não
ter tais despesasreembolsadas caso tenham sido realizadasem discordância com (i) critérios de
bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero; ou (ii) a
função fiduciária que lhe é inerente.

10.4.6. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas no item 10.4
acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em
atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M/FGV,o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
pagamento, calculado pro rota die, se necessário.

10.4.7. As parcelas referidas acima serão atualizadas pelo IGP-M/FGVou na sua falta, pelo mesmo
índice que vier a substituí-Io, a partir da data base acima até as datas de pagamento de cada parcela,
calculadaspro rota die se necessário.

10.4.8. As remunerações serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS(imposto sobre serviços de
qualquer natureza), PIS(Contribuição ao Programa de Integração Social), caFINS e CSLL(Contribuição
Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do
Agente Fiduciário, excetuando-se o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes nas datas de cada
pagamento.

10.5. Substituição do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de
ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, insolvência ou qualquer
outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de
qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares de CRI para que seja eleito o novo agente
fiduciário.

10.6. Destituição do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(a) pela CVM, nos termos da legislaçãoem vigor;

(b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de qualquer fato que
imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3 (dois terços) dos
Titulares de CRI;ou

I.}J.
1
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(c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no item 12.11, na hipótese

de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou das incumbências

mencionadas no item 10.3 acima.

10.7. Deveres, Atribuições e Responsabilidades do Agente Fiduciário Eleito em Substituição: o agente

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos do item 10.6 acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.

10.8. Substituição Permanente: a substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser

objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

10.9. Substituto Provisório: por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares de CRI em Circulação, estes

poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

10.10.Validade das manifestações: os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem

como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente

serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral.

1O.11.Atuação Vinculada: o Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares

de CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem

transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos

Titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a

Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos

Titulares de CRiou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução n° 28 da

CVM, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob

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

aplicável.

10.12. Presunção de Veracidade: sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente

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

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

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

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

10.13.Renúncia: o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduclário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
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11.1. Liquidação do Patrimônio Separado: caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora; ou, ainda (ii)

qualquer uma das hipóteses previstas no item 11.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto no item

10.3 acima, deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído

pelos Créditos Imobiliários, pela Alienação Fiduciária de Quotas e os recursos mantidos na Conta

Centralizadora, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a Assembleia Geral

dos Investidores venha a deliberar sobre tal liquidação.

11.2. Convocação da Assembleia Geral dos Titulares de CRI: em até 5 (cinco) dias a contar do início da

administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia

Geral dos Titulares de CRI, na forma estabelecida na cláusula décima segunda, abaixo, e na Lei 9.514/97.

11.3. Deliberação Pela Liquidação do Patrimônio Separado: a Assembleia Geral dos Titulares de CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade

econômico-financeira.

11.4. Eventos que Ensejam a Assunção da Administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário:

além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, a

ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário, para liquldá-lo ou não conforme itens 10.1 a 10.3, acima:

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas

neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal

inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação formal

realizada pelo Agente Fiduciário; ou

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

pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado

ocorrerá na data do inadimplemento.

11.5. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada, ao

Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) dia útil.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRI

12.1. Assembleia Geral dos Titulares de CRI: os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI.

12.2. Convocação da Assembleia dos Titulares de CRI: a Assembleia Geral poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVM e/ou por Titulares de CRIque representem, no mínimo, 10% (dez

por cento) dos CRI em Circulação.
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12.3. Aplicação Subsidiária: aplicar-se-é subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na

Lei 9.514/97, bem como o disposto na Lei 6.404/76, conforme posteriormente alterada, a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

12.4. Formalidades da Convocação: a Assembleia Geral será convocada mediante edital publicado por 3

(três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira convocação será de 20 (vinte) dias, no jornal de

publicação legal da Emissora e instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI

que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação,

com qualquer número, exceto se quórum maior não for exigido pela legislação aplicável, sendo possível a

realização da Assembleia Geral por audioconferência e/ou videoconferência, sendo que será admissível a

utilização de assinatura digital, com a devida certificação digital e desde que seja possível a identificação das

funções identificativa, declaratória e probatória da respectiva assinatura, de acordo com o previsto em lei.

12.5. Votos: cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais, sendo admitida a

constituição de mandatários, Titulares de CRiou não, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

12.6. CRI em Circulação: para efeito da constituição do quórum de instalação e/ou deliberação a que se

refere esta Cláusula Décima Segunda, "CRI em Circulação" serão todos aqueles subscritos e integralizados,

excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela própria Emissora e os de titularidade de sociedades por ela

controladas. Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco.

12.7. Presença dos Representantes: será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias Gerais.

12.8. Comparecimento do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário deverá comparecer à assembleia geral e

prestar aos Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.

12.9. Presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI: a presidência da Assembleia Geral dos Titulares

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

Diretor-Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; ou (iii) ao titular do CRI eleito pelos

Titulares de CRI presentes.

12.10.QuÓrum de Deliberação: exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações serão tomadas

por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação.

12.1l.QuÓrum Qualificado: as deliberações relativas à alteração (i) das datas de pagamento de principal e

juros dos CRI; (ii) dos eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; e (iii) dos quóruns de deliberação dos

Titulares de CRI em Assembleia Geral, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia

Geral ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem 67% (sessenta e sete

por cento) dos CRI em Circulação.

12.12. Deliberações acerca da Liquidação do Patrimônio Separado: as deliberações acerca da declaração da

Liquidação do Patrimônio Separado, serão tomadas por titulares de CRI que representem 67% (sessenta e
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sete por cento) dos CRI em Circulação, em primeira convocação da Assembleia Geral ou em qualquer

convocação subsequente.

12.13. Deliberações acerca do Desdobramento dos CRI: a deliberação acerca do desdobramento dos CRI

será tomada por Titulares de CRI que representem a maioria simples dos CRI em Circulação.

12.14.Comparecimento da totalidade dos Titulares de CRI: independentemente das formalidades previstas

na lei e neste Termo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem os titulares de todos

os CRI em Circulação.

12.1S.É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia Geral para a aprovação de atos

e decisões necessários para o cumprimento de exigências legais ou de exigências apresentadas da CVM,

cartórios de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis ou quaisquer outros órgãos regulatórios

pertinentes, e ainda para a alteração de erro de redação que não altere materialmente o presente Termo de

Securitização e os direitos dos Titulares de CRI. Neste caso, o Agente Fiduciário ficará obrigado a informar

tais atos e decisões aos Titulares de CRI em até 05 (cinco) dias uteis.

12.16.As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI, observados os quóruns e as disposições estabelecidos

neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarão a todos os

Titulares de CRI.

12.6.1. As atas lavradas das assembleias gerais serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de

Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE, não sendo necessário a sua publicação em jornais

de grande circulação.

12.17.Fica desde já ajustado que quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação para refletir o

desembolso parcial da CCB, em razão da distribuição parcial dos CRI, respeitando a condição precedente

referente à emissão, subscrição e integralização da totalidade dos CRI, serão feitos sem que haja a

necessidade de realização de Assembleia Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DESPESASDO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. Despesas do Patrimônio Separado: são despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação dos

Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência para outra

entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário;

(b) as despesas com terceiros especialistas, contadores, advogados, auditores ou fiscais, eventual

contratação de agencia de classificação de risco e suas renovações periódicas, bem como as despesas

com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Titulares de CRI e realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes do Patrimônio Separado,
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que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos Titulares de CRI. No caso

do risco de sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar adiantamento aos Titulares de CRI.

(c) as despesas com publicações em jornais ou outros meios de comunicação, transporte,

alimentação, viagens e estadias, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou

após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio Separado, desde que,

sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de

cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados

e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação

incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários

e a Alienação Fiduciária de Quotas;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados

pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou indiretamente, da

emissão dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de

inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados,

consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo

competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da Devedora ou puderem ser a ele atribuídos como de

sua responsabilidade;

(g) a remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se encontrem abertas

a(s) conta(s) corrente(s) vinculadas ao Patrimônio Separado, ao banco liquidante dos CRI, ao agente

escriturador, Agente Fiduciário e demais prestadores de serviços contratados até que os CRIvenham a

ser liquidados em sua totalidade

(h) as despesas incorridas com/para a realização de diligências perante a CVM, CETIP,

BM&FBovespa, Juntas Comerciais e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso;

(i) as despesas incorridas com/para a realização de Assembleias Gerais, na forma da

regulamentação aplicável;

ü) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos Titulares

de CRI; e

(k) demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável, ou neste Termo.

13.1.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos Imobiliários,

representados pela CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo.
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13.1.2. Com relação aos custos recorrentes para a gestão e manutenção do Patrimônio Separado no

valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reis), acrescido dos respectivos tributos, serão

devidos pela Devedora, diretamente ao Servicer, para os serviços de administração,

acompanhamento, back-up eletrônico e cobrança dos Créditos Imobiliários. Tal valor será atualizado

anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV.

13.1.3. Com relação aos custos recorrentes para os serviços de Banco Escriturador e Banco

Liquidante, a serem indicados pela Emissora, serão reembolsados à Emissora o valor mensal de

R$ 500,00 (quinhentos reais), reajustados anualmente pela IGP-M/FGV.

13.1.4. Os valores referidos no item 13.1.1 e 13.1.2 acima serão acrescidos dos impostos que

incidem sobre a prestação desses serviços, tais como impostos sobre serviços de qualquer natureza

(lSS), CSSL(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração

Social), Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros impostos

que venham a incidir sobre a remuneração do Service r, excetuando-se o Imposto de Renda nas

alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

13.2. Despesas Suportadas pelos Titulares de CRI: considerando-se que a responsabilidade da Emissora se

limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514/97 e do item 9.4 acima, caso o Patrimônio Separado

seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 13.1 acima, tais despesas serão

suportadas pelos Titulares de CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

13.3. Responsabilidades dos Titulares de CRI: observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2 acima, são de

responsabilidade dos Titulares de CRI:

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

descrição do item 13.1 acima;

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

limitando, àqueles mencionados no item 14.1 abaixo.

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

opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas neste Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à salvaguarda

dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI, deverão ser previamente aprovadas pelos Titulares

de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva

aprovação.

13.3.2. Em razão do disposto na alínea U{b)çl" do item 13.3 acima, as despesas a serem incorridas

pelos Titulares de CRI à Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares de CRI, deverão ser

previamente aprovadas pelos Titulares de CRI.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES
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14.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: as regras gerais relativas aos principais tributos

aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo mencionados

são de responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve avaliar os impactos tributários relativos ao

seu investimento em CRI, não devendo considerar unicamente as informações contidas abaixo.

Recomendamos que cada Investidor consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve estar

sujeito na qualidade de Titular de CRI, levando em consideração as circunstâncias específicas de seu

investimento.

14.1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por CRI está isenta do

imposto de renda por força do art. 3º, li, da Lei nº 11.033/04.

14.1.2. Não há, para fins de aplicação do dispositivo legal acima mencionado, uniformidade de

interpretação a respeito da definição e abrangência do termo "remuneração". De acordo com o

entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 37/ parágrafo 92, e art. 44, parágrafo

único, li, da Instrução Normativa RFBn2 1.022/10), referida isenção abrange rendimentos decorrentes

da aplicação em CRI, mas não o ganho de capital auferido na alienação ou cessão do CRI, o qual deve

ser tributado pelo Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRFIJ
), independentemente de a operação ser

realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, mediante aplicação das

seguintes alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação:

(a) até 180 dias, 22/5%;

(b) de 181 a 360 dias, 20%;

(c) de 361 a 720 dias, 17,5%; e

(d) acima de 720 dias, 15%.

14.1.3. Particularmente no caso de operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de

futuros ou assemelhadas, pode haver argumentos para se sustentar que o referido ganho de capital

deve ser tributado na forma de "ganho líquido", sujeitando-se ao imposto de renda à alíquota de 15%

e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005%, o qual deve ser posteriormente compensado com

o imposto de renda pago pela pessoa física.

14.1.4. Pessoas jurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil: O tratamento tributário de

investimentos em CRI é, via de regra, o mesmo aplicável a investimentos em títulos de renda fixa:

(a) rendimentos decorrentes de investimentos em CRI devem compor o lucro real ou

presumido e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") da pessoa

jurídica investidora. Além disso, tais rendimentos devem ser tributados pelo IRRF às alíquotas

regressivas mencionadas acima. O IRRF pago de acordo com essas regras deve ser considerado

antecipação do imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao término do respectivo período

de apuração. Aplicam-se, aqui, os mesmos comentários feitos acima a respeito da interpretação

da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à tributação dos ganhos de capital auferidos
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na alienação ou cessão do CRI e a eventual possibilidade de outra linha de interpretação;

(b) com relação à contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS") e à Contribuição

para o Financiamento da Seguridade Social (IICOFINS"), rendimentos e ganhos de capital

decorrentes de investimento em CRI não devem estar sujeitos à incidência destas contribuições,

ou devem estar sujeitos à incidência destas contribuições à alíquota zero, dependendo do

regime de apuração dessas contribuições ao qual o Investidor se sujeita.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a

exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de

recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral

da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto,

sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à
pessoa jurídica que a auferir.

14.1.5. Outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil: os rendimentos e ganhos de capital

auferidos em investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, seguradoras, entidades de

previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas, sociedades de

capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de

arrendamento mercantil também devem compor o lucro real e base de cálculo da CSLLdessas pessoas

jurídicas. Tais rendimentos e ganho de capital, contudo, não estão sujeitos ao IRRF. Pode haver

incidência do PISe da COFINS, a depender das circunstâncias especificas do Investidor.

14.1.6. Fundos de investimento constituídos no Brasil: Como regra geral, rendimentos e ganhos de

capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência de investimentos que

compõem sua carteira não estão sujeitos a tributação.

14.1.7. Residentes ou domiciliados no exterior: Relativamente a investidores residentes ou

domiciliados no exterior que invistam em CRI no País de acordo com as normas do Conselho

Monetário Nacional (Resolução CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000):

(a) investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF sobre a remuneração produzida por

CRI;

(b) no caso de investidores que não sejam residentes ou domiciliados em jurisdição que não

tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20%, os rendimentos, exceto aqueles

referidos no item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, sujeitar-

se ao IRRF à alíquota de 15%, inclusive no caso de operações realizadas no mercado de balcão

ou em bolsa;

(c) no caso de investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que não tribute a renda,

ou que a tribute a alíquota inferior a 20%, os rendimentos, exceto aqueles referidos no item (a)

acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, sujeitar-se ao IRRFde acordo

52



com as mesmas regras aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Brasil, acima descritas; e

(d) independentemente das características do Investidor residente ou domiciliado no

exterior, a liquidação da operação de câmbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil para

investimento em CRI sujeita-se ao Imposto sobre Operações de Câmbio ("10F/Câmbio") à
alíquota zero. A liquidação da operação de câmbio para saída de recursos relativa ao mesmo

investimento sujeita-se ao IOF/Câmbio à alíquota zero. A alíquota do IOF/Câmbio pode ser

aumentada a qualquer tempo para até 25%, por meio de decreto presidencial.

14.2. IOF: ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o

ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma

regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nQ 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a

alíquota do IOF/Câmbio será igual a 6% (seis por cento), conforme alteração estabelecida pelo Decreto nQ

7.330/2010. Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as

allquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo];

14.2.1. IOF/TVM: o Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários ("10F/TVM")

não incide sobre investimentos em CRI com prazo superior a 30 dias. No entanto, se houver resgate,

cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 dias, o IOF/TVM incide à alíquota de 1% ao dia

sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do

prazo, consoante tabela prevista em regulamentação. A alíquota do IOF/TVM pode ser aumentada

para até 1,5% ao dia, por meio de decreto presidencial.

14.2.2. Lei nQ 12.431: sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ao disposto na Lei nQ

12.431, de 24 de junho de 2011:

(a) ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os

rendimentos definidos nos termos da alínea lia" do § 20 do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de

janeiro de 1995, produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a

beneficiá rio residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou

que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); e

(b) a alíquota do IOF/Câmbio ficará reduzida para O (zero).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICIDADE

15.1. Publicidade: os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações

para as respectivas assembleias gerais, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a

Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, após a autorização dos Titulares de CRI, todas as

despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado, após a autorização dos

Titulares de CRI, todas as despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REGISTRO DO TERMO

7
.~
i
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16.1. Registro do Termo de Securitização: o presente Termo de Securitização será registrado na Instituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931/04, ocasião em que a Instituição

Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo IV.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- NOTIFICAÇÕES

17.1. Comunicações: todas as comunicações entre as partes serão consideradas válidas a partir do seu

recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a indicar, por escrito,

durante a vigência deste Termo.

(a) Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894, 5º andar, conjunto 52

São Paulo - SP

CEP01451-902

At.: Rodrigo Estrada

Telefone: (11) 3062.6902

E-mail: roestrada@habitasec.com.br

(b} Para o Agente Fiduciário

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

Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205

Rio de Janeiro - RJ

CEP22640-100

At.: Srs. Antonio Amaro e Monique Garcia

Tel.: (21) 3514-0000

Fax: (21) 3514-0099

E-mail: antonio.amaro@0Iiveiratrust.com.br/ger1@0Iiveiratrust.com.br

17.2. Consideração das Comunicações: as comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,nos endereços

mencionados neste Termo. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo

emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os

endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos

endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço alterado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RISCOS

18.1. Riscos: o investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,

relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:
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(a) Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a

capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI: os CRI são lastreados nos

Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio do Termo, no qual foi instituído o

Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários representam créditos

detidos pela Emissora contra a Devedora e as Avalistas. O Patrimônio Separado constituído em favor

dos Titulares de CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o

Termo depende do pagamento pela Devedora e/ou pelas Avalistas, em tempo hábil para o pagamento

dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira

da Devedora e das Avalistas poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de

honrar suas obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e pelas Avalistas o valor a ser

recebido pelos Titulares de CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o

investimento realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de

outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos Titulares de CRI.

(b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos Titulares de CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das Garantias previstas neste Termo. Os

recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas

para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa

esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados

todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e suas

Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de

quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Titulares de
CRI.

(c) Risco de crédito da Devedora: o risco de crédito desta operação encontra-se concentrado na

Devedora. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI está na capacidade da Devedora e das

Avalistas de cumprir com suas obrigações previstas na CCB. O descumprimento, pela Devedora e/ou

pelas Avalistas, da obrigação de pagar os valores devidos em razão do Financiamento Imobiliário

poderá implicar no descumprimento do pagamento dos CRI, observando-se, contudo, a existência das

Garantias outorgadas e vinculadas aos CRI.

(d) Riscos relativos à previsão da capacidade da geração de fluxo de recursos para o pagamento dos

Créditos Imobiliários: tendo em vista que o pagamento dos Créditos Imobiliários será realizado,

prioritariamente, com os recursos advindos dos Rendimentos das Quotas Alienadas, a previsão da

capacidade de pagamento do fluxo da operação foi realizada com base nas estimativas da Devedora

para os resultados das SPE.Caso tais estimativas não se confirmem, por qualquer razão, a capacidade

de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI, poderá ser afetada

negativamente.
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(e) Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente 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 acúmulo

de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez.

(f) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: o mercado secundário de certificados de recebíveis

imobiliários no Brasil apresenta baixa liquldez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro,

um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores

mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os Titulares de CRI que adquirirem os CRI

poderão encontrar dificuldades para negociá-Ios no mercado secundário, devendo estar preparados

para manter o investimento nos CRI até o Data de Vencimento Final.

(g) Risco da existência de Credores Privilegiados: a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto

de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação ou a

separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com

relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e

aos privilégios que Ihes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito

passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou

afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as

Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores

fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e

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

tendo em vista as normas de responsabilidade solidária 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 CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos

Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a

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

(h) Manutencão do Registro de Companhia Aberta: a Emissora obteve seu registro de companhia

aberta em 25 de novembro de 2010, nº CVM 02227-6. A sua atuação como securitizadora de emissões

de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas

autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à
companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas

emissões de CRI.

(i) Crescimento da Emissora e de seu Capital: o capital atual da Emissora poderá não ser suficiente

para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a

Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá

disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta

captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
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(j) Importância de uma Equipe Qualificada: a perda de membros da equipe operacional da

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

relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia. O ganho

da Companhia provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe

especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e mercadológico destes produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da

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

resultado.

(k) Originação de Novos Negócios ou Redução da Demanda por CRI: a Emissora depende de

originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da demanda de investidores

pela aquisição dos CRI de sua emissão. No que se refere à originação à Emissora busca sempre

identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de securitização imobiliária. No que se

refere aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos mesmos pela aquisição de CRI.

Por exemplo, alterações na legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os

investidores poderá reduzir a demanda dos mesmos pela aquisição de CRI. Caso a Emissora não

consiga identificar projetos de securitização imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a demanda

pela aquisição de CRIvenha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

(I) Falência. Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora: ao longo do prazo de duração dos

CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudlcial. Dessa

forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um

dos créditos imobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e

trabalhistas, poderão afetar tais créditos imobiliários, principalmente em razão da falta de

jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(m) Risco de Estrutura: a presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,

econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados

através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em

razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro,

no que tange a operações de CRI, poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRI em razão do

dispêndio de tempo e recursos.

(n) Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a

demanda dos Titulares de CRI por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos

que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a

elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

(o) Risco Tributário: este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoração

de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a

incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares de CRI a novos recolhimentos,

ainda que relativos a operações já efetuadas. Além disso, normas tributárias que determinem a
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incidência de 10F sobre os Créditos Imobiliários podem obrigar a Devedora a recolher referido

imposto, o que pode afetar diretamente em sua decisão de realizar o Pré-Pagamento dos Créditos

Imobiliários.

(p) Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados

operacionais da Emissora: o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal,

que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja

arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas

medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,

influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há

garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as

obrigações assumidas junto aos Titulares de CRI por meio dos CRI se ocorrerem alterações

significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(q) Risco em Função da Dispensa de Registro e da Oferta Restrita: a oferta dos CRI, distribuída nos

termos da Instrução CVM 476, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma

que as informações prestadas pela Emissora, pelo Coordenador e pelo Agente Fiduciário não foram

objeto de análise pela referida autarquia federal. Adicionalmente, os CRI distribuídos nos termos da

Instrução CVM 476 estão sujeitos à restrições a negociação, o que poderá afetar a liquidez do CRI no

mercado secundário em razão destas restrições.

(r) Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado: os CRI poderão estar sujeitos, na

forma definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária total ou resgate antecipado. A

efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos Titulares

de CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

(s) Risco Decorrente de Ações Judiciais: este pode ser definido como o risco decorrente de

eventuais condenações judiciais da Devedora e das Avalistas, nas esferas cível, fiscal e trabalhista.

[t) Risco da não utilização de recursos nos Empreendimentos Alvo: caso a Devedora não utilize os

recursos obtidos com a CCB nos Empreendimentos Alvo poderá acarretar no vencimento antecipado

da CCB, e, consequentemente dos CRI.

(u) Risco de ausência de Quórum para deliberação em Assembleia Geral: determinadas

deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem

aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação pode não

ser aprovada, o que poderá impactar os CRI.

(v) Ausência de coobrigação da Emissora: a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações

decorrentes dos CRI depende exclusivamente do pagamento, pela Devedora e/ou pelas Avalistas, dos

Créditos Imobiliários. Os CRI são lastreados pela CCI, que representa os Créditos Imobiliários

decorrentes da CCB cedidos à Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão, e vinculados

aos CRI por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da
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Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos

conforme o presente Termo de Securitização depende do cumprimento total, pela Devedora e/ou

pelas Avalistas, de suas obrigações assumidas na CCB, em tempo hábil para o pagamento pela

Emissora dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos adversos em relação ao

pagamento da Devedora e dos Avalistas poderão afetar o pagamento dos CRI pela Emissora.

(w) Riscos da excussão da Alienação Fiduciária de Quotas: tendo em vista o direito de preferência

concedido à Devedora e à General Empreendimentos, nos termos da Alienação Fiduciária de Quotas,

bem como caso venham a existir acordos de quotistas ou acionistas envolvendo a Devedora, as SPEou

quaisquer empresas ou pessoas do grupo econômico da Devedora, que contenham cláusulas que

prevejam o direito de preferência de quaisquer sócios da Devedora, das SPE ou de quaisquer

empresas do grupo econômico da Devedora para a aquisição das quotas objeto da Alienação

Fiduciária de Quotas ou de quotas de outras sociedades do grupo econômico da Devedora em caso de

venda das quotas objeto da Alienação Fiduciária de Quotas a terceiros, tal direito deverá ser

observado e preservado pela Emissora no âmbito da excussão da Alienação Fiduciária de Quotas, o

que poderá dificultar tal excussão e obstar a satisfação dos Créditos Imobiliários e,

consequentemente, dos CRI.

(x) Suficiência e Regular Constituição de Garantias: os Créditos Imobiliários são garantidos pelas

Garantias, quais sejam, a (i) Alienação Fiduciária de Quotas, (ii) Aval, (iii) o Fundo de Reserva e o (iv)

Regime Fiduciário. Em determinadas hipóteses, a Emissora poderá executar as Garantias para o

pagamento dos valores devidos. Nessa hipótese, o valor obtido com a execução forçada das Garantias

poderá não ser suficiente para a satisfação das dívidas e o pagamento integral dos CRI, o que afetaria

negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as suas obrigações estabelecidas

neste Termo de Securitização, o que poderá afetar de forma adversa e negativa os Titulares de CRI.

Ademais, o procedimento de excussão das Garantias pode não se concretizar no prazo desejado pelos

Titulares de CRI.

(y) Risco de não Constituição de Garantias: nos termos da legislação aplicável, as Garantias deverão

ser registradas nos cartórios de registro de títulos e documentos competentes e na junta comercial,

conforme o caso, nos prazos previstos nos respectivos contratos. Desta forma, caso haja a subscrição

dos CRI sem que tenham ocorrido os respectivos registros, os Titulares de CRI assumirão o risco de

que eventual excussão das Garantias poderá ser prejudicada por eventual falta de tal registro.

(z) Demais Riscos: os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos

CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.

18.1.1. A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma e pelas

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico

considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos

públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No que tange a operações de CRI, em
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situações de stress, poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRI em razão do dispêndio de

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1. Foro: as Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo, renunciando expressamente

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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(Anexo I ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 41g Série da 19 Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e.

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

CARACTERíSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
I

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2014

SÉRIE Única NÚMERO 2014111401 TIPODECCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BANCO MODAL S.A.

CNPJ/MF: 30.723.886/0001-62

ENDEREÇO:Praia de Botafogo, nº 501

COMPLEMENTO 5º andar, CEP CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

04552-000

2. INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-

100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.

3. DEVEDORA

ESSER HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 1.307, 14º andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 09.721.814/0001-90.

14. TíTULO



Cédula de Crédito Bancário nº 2014111401, emitida pela Devedora em 14 de novembro de 2014 em
favor do Cedente ("CCB"), por meio da qual o Cedente concedeu o Financiamento Imobiliário à
Devedora, para aplicação no desenvolvimento de quaisquer dos Empreendimentos Alvo listados no
Anexo I à CCB.

5.VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ 50.000.000,12 (cinquenta milhões de reais e doze
centavos), na Data de Emissão.

6.IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ALVO

Empreendimento SPE ResponsávelDescrição

DeseoTatuapé Condomínio de natureza residencial,
construído sobre o imóvel objeto da
matrícula nº 240.353 do 9º Ofício de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP,
localizado na Praça Barão de Itaqui, nº
733, com esquina para a Rua Airi e Rua
Souza de Menezes, Subdistrito do
Tatuapé, São Paulo/SP, conforme os
termos do Alvará de Aprovação de
Edificação Nova nº 2012/22279-00,
referente ao processo nº 2011-0290732-
O, expedido pela Prefeitura do Município
de São Paulo/SP em 28 de junho de
2012, e que será composto de 04
(quatro) subsolos, pavimento térreo,
ático, equipamentos sociais de uso
comum e 01 (uma) torre, contendo: 29
(vinte e nove) pavimento e 332
(trezentas e trinta e duas) unidades
autônomas, à razão de 12 (doze)
apartamentos tipo por pavimento
distribuídos do 1º ao 27º pavimento; 04
(quatro) apartamentos penthouse
localizados no 28º pavimento; e 04
(quatro) apartamentos duplex
localizados no 28º / 29º pavimento.

EsserHolanda
Empreendimento

Imobiliário - SPELtda.



Capital Brás Condomínio de natureza mista

no

EsserSantorini
Empreendimento

Imobiliário - SPELtda.

Praçasda Villa

(residencial e comercial), construído
sobre o imóvel objeto da matrícula nº
137.486 do 3º Ofício de Registro de
Imóveis da Capital - São Paulo/SP,
localizado na Rua Piratininga, nº 201,
Subdistrito da Mooca, São Paulo/SP,
conforme os termos do Alvará de
Aprovação de Edificação Nova nº
2012/31056-00, junto ao processo nº
2011-0.325.708-7, expedido pela
Prefeitura do Município de São Paulo/SP
em 06 de agosto de 2012, e que será
composto de 03 (três) subsolos,
pavimento térreo, apartamento do
zelador, ático, equipamentos sociais de
uso comum, 04 (quatro) unidades
autônomas designadas como lojas
comerciais localizadas no 3º subsolo e 02
(duas) torres de finalidade residencial
designadas como Torre 01 - Edifício
Metropolitan e Torre 02 - Edifício Urban,
contendo cada uma delas 22 (vinte e
dois) pavimentos e 198 (cento e noventa
e oito) unidades autônomas, à razão de
09 (nove) apartamentos por pavimento,
distribuídos do 1º ao 22º pavimento,
perfazendo o total de 400 (quatrocentas)
unidades autônomas
empreendimento.

Condomínio de natureza residencial que
será construído sobre o imóvel objeto da
matrícula nº 198.580 do 6º Ofício de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP,
localizado na Rua José dos Reis, na Rua
Doutor Roberto Feijó e na Praça Santa
Helena, ParqueVila Prudente, Subdistrito

EsserVancouver
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

'"
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- Vila Prudente, São Paulo/SP, no

sistema construtivo de alvenaria

estrutural, conforme orientações

constantes nas alíneas 25, 26 e 27 do

artigo 16 da Minuta de Convenção de

Condomínio, nos termos do Alvará de

Aprovação de Edificação Nova n2

2012/09093-00, referente ao processo n2

2011-0189431-4, expedido pela

Prefeitura do Município de São Paulo/SP

em 13 de março de 2012, e que será

composto de 01 (um) subsolo, pavimento

térreo, ático, equipamentos sociais de

uso comum e 01 (uma) torre, contendo:

19 (dezenove) pavimentos e 112 (cento e

doze) unidades autônomas, à razão de 06

(seis) apartamentos por pavimento

distribuídos do 12 ao 182 pavimento e 04

(quatro) apartamentos penthouse

localizados no 192 pavimento.

7.CONDIÇÕES DE EMISSÃO

7.1. PRAZOTOTAL 1377 (mil trezentos e setenta e sete dias) dias.

7.2. VALOR DE PRINCIPAL R$ 50.000.000,12 (cinquenta milhões de reais e doze centavos).

7.3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Não há.

7.4. JUROSREMUNERATÓRIOS Sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, incidirão

juros remuneratórios à Taxa DI, acrescida de uma taxa de juros

pré-fixada de 6,0% (seis por cento) ao ano, durante o período

de vigência da CCB, capitalizados diariamente e pagos

mensalmente, no dia 15 (quinze) de cada mês, ou no Dia Útil

subsequente, nos termos da CCB ("Juros Remuneratórios").

7.5. AMORTIZAÇÃO A amortização dos Créditos Imobiliários representados pela CCI

será feita, nos termos da CCB,de acordo com o fluxo abaixo:

I Pagamento da I % I Pagamento da I % I

\.,
\J



CCB CCB
27/07/2016 0,3948 22/08/2017 7,6923

23/08/2016 0,6927 22/09/2017 8,3333

22/09/2016 4,1667 24/10/2017 9,0909
24/10/2016 4,3478 22/11/2017 10,0000
22/11/2016 4,5455 22/12/2017 11,1111

22/12/2016 4,7619 23/01/2018 12,5000

24/01/2017 5,0000 22/02/2018 14,2857
22/02/2017 5,2632 22/03/2018 16,6667
22/03/2017 5,5556 24/04/2018 20,0000

25/04/2017 5,8824 22/05/2018 25,0000
23/05/2017 6,2500 22/06/2018 33,3333
22/06/2017 6,6667 24/07/2018 50,0000
24/07/2017 7,1429 22/08/2018 100,0000

7.6. DATA DE VENCIMENTO 22 de agosto de 2018.

FINAL

7.7. PRÉ-PAGAMENTO Fica facultado à Devedora realizar, a qualquer momento, o

pagamento antecipado integral do saldo devedor da CCB,

acrescido de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo

devedor da CCB, considerando a aplicação dos Juros

Remuneratórios, observados os termos e condições descritos na

CCB ("Pagamento Antecipado Integral"). O valor do Pagamento

Antecipado Integral será determinado pela seguinte fórmula:

Valor do Pagamento Antecipado Integral = (VNb + J) x 105%

(cento e cinco por cento)

Após o devido pagamento da parcela de amortização do mês

vigente, os recursos oriundos de 100% (cem por cento) dos

Rendimentos das Quotas Alienadas distribuídos naquele mês

serão obrigatoriamente utilizados para o pagamento das

parcelas finais da CCB, ou seja, a amortização compulsória será

da última parcela para a primeira, sucessivamente, sendo certo

que nesta hipótese não será aplicada multa em razão da

amortização extraordinária.

7.8. ENCARGOSMORATÓRIOS: Multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês, ou fração, além da atualização

monetária referida acima, com cálculo pro rata die, se

necessário.

8. GARANTIAS: Aval, Alienação Fiduciária de Quotas e Alienação Fiduciária de

Imóvel, todas prestadas no âmbito da CCB.



(Anexo /I ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 419 Série da 19 Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e.

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DO CRI

Pagamento da CCB Pagamento dos CRI %
27/07/2016 29/07/2016 0,3948
23/08/2016 25/08/2016 0,6927
22/09/2016 26/09/2016 4,1667
24/10/2016 26/10/2016 4,3478
22/11/2016 24/11/2016 4,5455
22/12/2016 26/12/2016 4,7619
24/01/2017 26/01/2017 5,0000
22/02/2017 24/02/2017 5,2632
22/03/2017 24/03/2017 5,5556
25/04/2017 27/04/2017 5,8824
23/05/2017 25/05/2017 6,2500
22/06/2017 26/06/2017 6,6667
24/07/2017 26/07/2017 7,1429
22/08/2017 24/08/2017 7,6923
22/09/2017 26/09/2017 8,3333
24/10/2017 26/10/2017 9,0909
22/11/2017 24/11/2017 10,0000
22/12/2017 27/12/2017 11,1111
23/01/2018 25/01/2018 12,5000
22/02/2018 26/02/2018 14,2857
22/03/2018 26/03/2018 16,6667
24/04/2018 26/04/2018 20,0000
22/05/2018 24/05/2018 25,0000
22/06/2018 26/06/2018 33,3333
24/07/2018 26/07/2018 50,0000
22/08/2018 24/08/2018 100,0000



(Anexo /11ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 419 Série da 19 Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e.

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR

BANCO MODAl S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-

62, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, (doravante denominado "Coordenador"), na

qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da

41ª série da 1ª emissão ("Emissão"), em que a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º andar, Conjunto

63, Itaim Bibi, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58 (doravante denominada

simplesmente "Emissora") atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da

Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do

Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500,

bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, atua

como agente fiduciário ("Agente FiduciáriolJ
), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

conjunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de

ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das

informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 14 de novembro de 2014.

BANCO MODAl S.A.

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:



(Anexo IV ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 419 Série da 19 Emissão de Certificados de

Recebíveís Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securítizadora S.A. e.

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Nove de Julho, nQ 4.939, 6Q andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP 01407-200, inscrita no

CNPJ/MF sob o n2 09.304.427/0001-58, por seus representantes legais ao final assinados (doravante

denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 41ª série de sua 2ª emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta

pública de distribuição, em que o BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nQ 501, 52 andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no

CNPJ/MF sob o nQ 30.723.886/0001-62, atua como instituição intermediária (liCoordenador") e a OLIVEIRA

TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, nQ 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o

nQ 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário (liAgente Fiduciário"), DECLARA, para todos os fins e

efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de

vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção

e a suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 14 de novembro de 2014.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:



(Anexo Vao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 41g Série da 19Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

DECLARAÇÃODO AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, (doravante

denominada simplesmente "Agente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de

Recebíveis Imobiliários da 41ª série da 1ª emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC
SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 09.304.427/0001-58 ("Emissora"), em que o BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº SOl, 5º andar, Torre Pão de

Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-62, atua como instituição intermediária

(tlCoordenador"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e com o

Coordenador, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para

assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora

no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2014.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:



(Anexo VI ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 41g Série da 19 Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado por Habitasec Securitizadora S.A. e.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A)

DECLARAÇÃO DA INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TeTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social C'lnstituição
Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante da Cédula de Crédito Imobiliário ("CCI"), emitida por

meio do "Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário sem Garantia Real Imobiliária

sob a Forma Escritural e Outras Avenças", formalizado em 14 de novembro de 2014, entre a Instituição

Custodiante e o BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Salão 501, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Emissor"), por meio do qual a CCI foi emitida pelo Emissor para representar

os Créditos Imobiliários ("Escritura de Emissão de CCI"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo

23 da Lei n.º 10.931/2004, que lhe foram entregues (i) para custódia a Escritura de Emissão de CCI, nos

termos do artigo 18, § 4º, da Lei n.º 10.931/2004, e que a CCI, conforme disposto no Termo de Securitização

(abaixo definido), se encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41ª

série da 1ª emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia

aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º

andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58

("Securitizadora"), sendo que os CRI foram lastreados pela CCI através do Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários da Emissão, firmado entre a Securitizadora e a Instituição Custodiante ("Termo de
Securitização"), tendo sido instituído o regime fiduciário sobre a CCI e os Créditos Imobiliários que ela

representa, nos termos da Lei n.º 9.514/1997, pela Securitizadora, conforme disposto no Termo de

Securitização e (ii) o Termo de Securitização, para registro.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2014.

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

Instituição Custodiante

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:


