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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DECRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

pel~ presente instrumento particular, de um lado, na qualidade de emissora dos aRI (conforme definido

abaixo): I
I

I. HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de co panhia securitizadora

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

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 5º andar, conjunto 52, CEP01451-000, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o

n.º 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou

"Securitizadora"); e

de outro lado, na qualidade de agente fiduciário, representando os interesses da omunhão de titulares

dos CRI:

11. VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA., com ede na Av. Brigadeiro

Faria Lima, nº 2.277, cj. 202, CEP 01452-000, Jardim Paulistano, CEP 01452-0 O, Cidade e Estado de

São Paulo, , inscrita no CNPJ/MF nº 22.610.500/0001-88, neste ato represe tada na forma de seu

Contrato Social ("Agente Fiduciário");
i
i

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de se1uritizoção de Créditos

Imobiliários ("Termo de Securitizacão"), para vincular os Créditos Imobiliários aos Cefificados de Recebíveis

Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Emissora S.A., de acordo c~m o artigo 8º da lei
n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a Instrução da CVM n.º 4 4, de 30 de dezembro

de 2004, conforme alterada, a Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 200 conforme alterada, e

demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas. I

cLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇOES

I
Definicões: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as Segtintes definições, sem

prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:
I

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas

neste Termo, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da Operação (abaixo definido);

e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. TOdasfs referências contidas

neste Termo a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma ref rência a tais contratos

ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme adita os e/ou, de qualquer

forma, modificados. !

1.1.

"Adguirente": Terceiro adquirente do(s) Imóvel(is);

"Agente Fiduciário": VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VAlORE , MOBILIÁRIOS lTDA.,
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acima qualificada:

/(Aliena~ões Fiduciária de Alienações fiduciárias em garantia a serem constit uídas sobre os Imóveis,

Imóveis": nos termos de cada um dos Instrumentos Par iculares de Alienação

Fiduciária de Imóveis;

"Amortiza~ão Extraordinária Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusul: 6.5.2 deste Termo de

Com~ulsória" : Securitização;

"ANBIMA": ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS ~ ERCADOS FINANCEIRO
E DE CAPITAIS, associação privada com sede n. cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unid ~s, n.2 8501, 212 andar,

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

n.234.271.171/0007-62;

"Assembléia Geral de Titulares de Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade com

CRI": a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Banco Liguidante": ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.2

100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2

60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação imanceira dos CRI;

"Boletins de Subscri~ão": Boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os Investidores

Profissionais subscreverão os CRI e formalizarão sua adesão a todos os

termos e condições deste Termo de Securitização e da Oferta;
I

"BR Partners": O BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., conforme acima

definido.

"CCB" ou "Cédulas": A CCB Helbor, a CCB HESA 20, a CCB HESA43, CCB HESA 65, a CCB HESA

66, a CCB HESA 70, a CCB HESA 79 e a CCBHESJI' 113, quando referidas

em conjunto;

"CCBs Helbor": A Cédula de Crédito Bancário n.2 5017, emitida pela Helbor em favor da

BR Partners, nos valores de R$64.403.000,OO (sessenta e quatro milhões,

quatrocentos e três mil reais), por meio da qual ~ BR Partners concedeu

financiamento imobiliário à Helbor;
I

"CCB HESA20": A Cédula de Crédito Bancário n.2 5018, emitida pe Ia HESA 20 em favor da

BR Partners, no valor de R$1.241.700,OO (um milh o, duzentos e quarenta

e um mil e setecentos reais), por meio da qual BR Partners concedeu
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financiamento imobiliário à HESA20;

(lCCBHESA43": A Cédula de Crédito Bancário n.Q 5019, emitida pe a HESA43 em favor da

BR Partners, no valor de R$817.600,OO (oitocer tos e dezessete mil e

seiscentos reais), por meio da qual a BR Partners concedeu financiamento

imobiliário à HESA43;

(lCCBHESA65": A Cédula de Crédito Bancário n.Q 5020, emitida I ela HESA 65, em favor

da BR Partners, no valor de R$1.386.200,OO (um milhão, trezentos e

oitenta e seis mil e duzentos reais), por meio ~a qual a BR Partners

concedeu financiamento imobiliário à HESA65;

(lCCBHESA66": A Cédula de Crédito Bancário n.!! 5021, emitida I ela HESA 66, em favor

da BR Partners, no valor de R$7.669.700,OO (sete milhões, seiscentos e

sessenta e nove mil e setecentos reais), por meie da qual a BR Partners

concedeu financiamento imobiliário à HESA66;

(lCCBHESA70": A Cédula de Crédito Bancário n.º 5022, emitida I ela HESA 70, em favor

da BR Partners, no valor de R$13.108.100,OO (tre e milhões, cento e oito

mil e cem reais), por meio da qual a BR Partners concedeu financiamento

imobiliário à HESA70;

"CCB HESA79": A Cédula de Crédito Bancário n.º 5023, emitida, ela HESA 79, em favor

da BR Partners, no valor de R$8.840.500,OO (oite milhões, oitocentos e

quarenta mil e quinhentos reais), por meio ca qual a BR Partners

concedeu financiamento imobiliário à HESA79;

"CCB HESA113": A Cédula de Crédito Bancário n.Q 5024, emitida pela HESA 113, em favor

da Família Paulista, no valor de R$2.533.200,OO (dpis milhões, quinhentos

e trinta e três mil e duzentos reais), por meio da qual a BR Partners

concedeu financiamento imobiliário à HESA113;

"CCI": As Cédulas de Crédito Imobiliário integrais, sem garantia real, sob a forma

escritura I, emitidas pela BR Partners, nos termos ~o §3Q do artigo 18 da

lei n.º 10.931/04 e da Escritura de Emissão de (~I, representativas dos

Créditos Imobiliários;

o BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO ~.A., conforme acima

definido.

"Cedente":

"CETIP": CETIP S.A. - Mercados Organizados, sociedade ~or ações, com registro

de companhia aberta perante a CVM, com sed na cidade do Rio de

903138v8697/2
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Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rep übltca do Chile, n.º 230,

10º e 11º andares, Centro, CEP20031-919, inscr ta no CNPJ/MF sob o

n.º 09.358.105/0001-91, devidamente autorizada pelo Banco Central do

Brasil para a prestação de serviços de depositário: de ativos escriturais e

liquidação financeira;

"CETIP21": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusu a 3.2 deste Termo de

Securitização;

"CNPJLMF": Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministéric da Fazenda;

"Código Civil": lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, confo me alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-Ia;

"Código de Processo Civil": lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, confor me alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-Ia;

"Condi!;;ões Precedentes": São as Condições Precedentes Gerais e as ( ondições Precedentes

Segunda Parcela, quando referidas em conjunto;
I

"Condi!;;ões Precedentes Gerais": São as condições precedentes para que a Emisso a realize o pagamento

da primeira parcela do Preço de Aquisição, ( onforme previstas no

Contrato de Cessão;
I
I

I
"Condi!;;ões Precedentes Segunda São as condições precedentes para que a Emissola realize o pagamento

Parcela": da segunda parcela do Preço de Aquisição, crnforme previstas no

Contrato de Cessão; I

I
I

"Conta do Patrimônio Conta corrente n.º 13922-5, Agência n.º 7307, mantlda junto ao Banco

Se~arado": Itaú-Unibanco (n.º 341), de titularidade da Emisso a;

"Contrato de Cessão": Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e

Outras Avenças, celebrado, nesta data, entre o Q dente, a Emissora e as

Devedoras, por meio do qual os Créditos lmol iliários, representados

pelas CCI, foram cedidos pelo Cedente à Emissora;

"Contrato de Distribuição": Instrumento Particular de Contrato de Coore enaçõo, Colocação e

Distribuição Pública, com Esforços Restritos de D ~tribuição, sob Regime

de Melhores Esforços, de Certificados de Recebiv 'f?isImobiliários da 84g

Série da 19 Emissão da Habitasec SecuritizadorG S.A., celebrado nesta

data entre a Emissora e o Coordenador líder;

Página 6 de 103
{"~

-
903138v8697/2



"Coordenador Líder": BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. instituição financeira

integrante do sistema de distribuição de va ores mobiliários com

estabelecimento no Município de São Paulo, Es ado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Uma, n.º 3355, 26º andar, conjunto 261, Itaim

Bibi, CEP04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.Q.13.220.493/000117;

"Créditos Imobiliários": Direitos de crédito decorrentes das CCB, com vai pr total de principal de

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) , acresddo de juros, conforme

previsto em cada uma das CCB, bem como todos e quaisquer outros

encargos devidos por força das CCB, incluir do a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais

encargos contratuais e legais previstos na e relaclonados às CCB;

"CRI":

"CRI em Circulação", para fins de Todos os CRI subscritos e integralizados, excluído" aqueles mantidos em

quórum: tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora E pela Emissora e os de

titularidade de sociedades por elas controladas; I
I

I
I

"CVM": Comissão de Valores Mobiliários, entidade ~utárquica em regime

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei n.º 6.385, de

07 de dezembro de 1976, conforme alterada, co~ sede na cidade do Rio

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua set~ de Setembro, n.º 111,

Centro, CEP20050-006, inscrita no CNPJ/MF sob r n.º 29.507.878/0001-

08; 1
I

1
"Data de Emissão": 16 de maio de 2017; !

I

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84i! S~rie da li! Emissão da

Emissora, emitidos com lastro nos Créditos Im< biliários, por meio da

formalização deste Termo de Securitização, nos te mos do artigo 8º da Lei

n.º 9.514/97;

"Data de Pagamento dos Créditos Cada data de pagamento dos Encargos Rernuneratórios, conforme

Imobiliários": Anexo li deste Termo de Securitização;

I
"Data de Vencimento Final": A data de vencimento dos CRI, qual seja, 17 de maIo de 2021;

1

"Data de Verificação":

903138v8697/2
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"Demais Despesas": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusul 12.1 deste Termo de

Securitização;

"Despesas" : Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusul ~ 12.1 deste Termo de

Securitização;

"Despesas Flat": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusul ~ 12.1 deste Termo de

Securitização;

"Devedoras": Helbor, HESA 20, HESA 43, HESA 65, HESA 66, HESA 70, HESA 79, e

HESA 113, quando consideradas em conjunto;

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

República Federativa do Brasil. Caso se trate de u na data de vencimento

de qualquer obrigação de pagamento oriunda dos Documentos da

Operação, e tal dia seja sábado, domingo o feriado nacional na

República Federativa do Brasil, a referida obrlgaçã p passará a ser exigível

e deverá ser cumprida no Dia Útil imediatamente ~osterior a tal feriado;

"Documentos da Operação": Os documentos que integram a Emissão, qlJais sejam (i) as CCB;

(ii) Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contra to de Cessão; (Iv) os

Instrumentos Particulares de Alienação Flducia ria de Imóveis; (v) o

presente Termo de Securitização; e (vi) o Contrato de Distribuição;

"Emissora" ou "Securitizadora": HABITASEC SECURITIZADORA S.A., acima qualifica da;

"Emissão": 84i! série da li! emissão de CRI da Emissora; j

"Empreendimentos": Empreendimentos imobiliários residenciais, realiza dos nas cidades de São

Paulo, Mogi das Cruzes, Santos, Rio de Janeiro, C iabá, Brasília, Joinville,

Fortaleza, Campo Grande, Campinas, São Bernar do do Campo, Osasco,

Itajaí e Santo André, nos Estados de São Paulo Rio de Janeiro, Mato

Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Ceará, conforme

identificados no Anexo I das CCB;

"Encargos Remuneratórios": É a remuneração devida aos titulares dos CRI, co hforrne estabelecida na

Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste Termo de Securitiz ação:

"Escritura de Emissão de CCI": Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário

Integrais, Sem Garantia Real e Sob a Forma Escrit uro! firmado nesta data

entre o Cedente e a Instituição Custodiante;
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"Escriturador" :

"Evento de Vencimento

Antecipado":

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição f nanceira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na A ~enida Brigadeiro Faria

Lima, n.º 3.500, 3º andar, CEP04538-132, inseri a no CNPJ/MF sob o

n.º 61.194.353/0001-64, responsável pela escriture ção da Emissora;

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusu a 6.3 deste Termo de

Securitização;

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.2 deste Termo de

Securitização;

"Fiduciantes" :

"HESA 20":

"HESA 43":

"HESA 65":

A Helbor e as SPEs,enquanto proprietárias dos Im( veis;

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações, com registro de

companhia aberta perante a CVM, com sede n~ cidade de Mogi das

Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Ve eador Narciso Vague

Guimarães, n.º 1145, 15º Andar, Jardim Armênía, Condomínio Helbor

Concept - Edifício Corporate, CEP08780-500;

HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 09.450.812/0001-
I

03· I, I
I

HESA 43 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 09.607.814/0001-

6~ I

HESA 65 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 10.520.366/0001-

45;

"HESA 66": HESA 66 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

903138v8697/2
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Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 10.520.514/0001-

21;

"HESA 70": HESA 70 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 10.520.465/0001-

27;

"HESA 79": HESA 79 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS lTDA. sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pir heiro Franco, n.º 515,

Centro, CEP08710-500, inscrita no CNPJ/MF sob p n.º 12.052.773/0001-

09;

"HESA 113": HESA 113 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada de

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

São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1145,

15º Andar, Jardim Armênia, Condomínio Helbor Concept - Edifício

Corporate, CEP08780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.º 12.857.361/0001-38;

I
"IGP-M" índice Geral de Preços do Mercado, calculado e d~ulgado pela Fundação

Getúlio Vargas; I
I

"Imóveis": Imóveis de propriedade das Fiduciantes, identifi ados no Anexo 1/ dos

Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária ( e Imóveis;

"Instituição Custodiante": A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VAlORE~ MOBILIÁRIOS lTDA.,
acima qualificada;

"Instrução CVM n.º 414": Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada, que regula a emissão e a distribuição púb ica de CRI;

"Instrução CVM n.º 476": Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2;9, conforme alterada,
que regula as ofertas públicas de valores mo iliários com esforços

restritos;

"Instrução CVM n.º 539": Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2C13, conforme alterada,

que dispõe sobre o dever de verificação da ad quação dos produtos,

serviços e operações ao perfil do cliente, bem corno define Investidores

903138v8697/2
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Qualificados e Investidores Profissionais;

"Instru!;;ão CVM n.º 583": Instrução CVM n.º 583, de 20 de dezembro de 20~6, que dispõe sobre o

exercício da função de agente fiduciário dos deben uristas;

"Instrumentos Particulares de Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária ~e Imóveis em Garantia

Aliena!;;ão Fiduciária de Imóveis": e Outras Avenças, firmados, nesta data, ent e as Fiduciantes, na

qualidade de fiduciantes, e a Emissora, na qualida ~e de fiduciária, com a

finalidade de garantir as Obrigações Garantidas;

"Investidores Profissionais": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusuh 3.3.1 deste Termo de

Securitização;

"1nvestidores gua Iificados": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusu a 3.5 deste Termo de

Securitização;

"IPCA!IBGE": fndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado e divulgado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"JUCESP": Junta Comercial do Estado de São Paulo;
:
I

"Lei n.º 6.404/76": Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforr re alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

i
"Lei n.º 9.514/97": Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforte alterada, que regula

o Sistema de Financiamento Imobiliário; I

,
I
,

"Lei n.º 10.931/04": Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004, confom e alterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporações imobiliár as, letras de crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédul ~ de credito bancário,

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

dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 19 ~5, e 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, e dá outras providências;

IIMDA": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláus1a 3.2 deste Termo de

Securitização; I
I

1I0briga!;;ões Garantidas": O fiel, pontual e integral cumprimento (i) da obriE ação de pagamento de

todos os direitos de crédito decorrentes das C( B, com valor total de

principal, considerando todas as CCB em conjunt , de R$100.000.000,OO
(cem milhões de reais), acrescido de juros, conf rme previsto em cada

, .
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"Oferta":

"Patrimônio Separado":

uma das CCB, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por

força das CCB, incluindo a totalidade dos resp sctivos acessórios, tais

como encargos moratórios, multas, penalidades, Irdenizações, despesas,

custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e

relacionados às CCB, bem como (ii) quaisqu ~r outras obrigações,

pecuniárias ou não, bem como declarações e garantias das Devedoras e

das fiduciantes nos termos dos Documentos da Operação:

Os CRI serão objeto de oferta pública e dist ibuídos com esforços

restritos, em conformidade com a Instrução (VM n.º 476, estando,

portanto, automaticamente dispensada de regis ro de distribuição na

CVM, nos termos do artigo 6º da referida Instrução:

Patrimônio constituído mediante a instituição do ~egime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos Imobiliários, pelas ((1, pe a Conta do Patrimônio

Separado e pelas Alienações Fiduciárias de Imóve s, incluindo todos seus

respectivos acessórios, os quais, nos termos do artigo 11 da Lei

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

Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patri rônio da Emissora até

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

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

pagamento dos respectivos custos de administ ação e de obrigações

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

ser instituídos ao longo do prazo do CRI, que ~enham como base de
I

cálculo eventuais ganhos apurados pelo Patrirnôriio Separado; (iv) estão

isentos de qualquer ação ou execução prome vida por credores da

Emissora; (v) não são passíveis de constltuiçãr de garantias ou de

excussão por quaisquer credores da Emissora, po mais privilegiados que

sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas o prigações inerentes aos

CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual aplicação do artigo 76 da

Medida Provisória n.º 2.158-35; e (vi) só respon ~erão pelas obrigações

inerentes aos CRI a que estão afetados;

Securitização;

"Prazo Adicional para

Constituição de Garantias":

"Prazo de Colocação":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusul 6.5.2 deste Termo de

Prazo de colocação dos CRI contado do início d Oferta, na forma dos

artigos 7-A e 8º da Instrução CVM n.º 476/09 até a ocorrência da

subscrição e integralização da totalidade dos CRI pelos investidores;
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Securitização;

"Pre~o de Aguisi~ão Líguido": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusu a 2.8 deste Termo de

Securitização;

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

Securitização;

"Razão Mínima de Libera~ão": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusuk 6.5.1 deste Termo de

Securitização;

"Regime Fiduciário": Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos Imo billárlos, as CCI, a Conta

do Patrimônio Separado e as Alienações Fiduc árias de Imóveis, nos

termos do artigo 9º da Lei n.º 9.514/97;

"SPEs": Sociedades de propósito específico control das pela Helbor e

proprietárias dos Imóveis e/ou dos Empres ndimentos, conforme

aplicável;

I
"Taxa DI": Variação acumulada das taxas médias dirrias dos Depósitos

tnterflnanceiros - DI de 1 (um) dia, over extra-gr~o, expressas na forma
percentual ao ano, com base em um ano de 252 ( uzentos e cinquenta e

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

disponível em sua página na Internet (http://www cetip.com.br);

"Titulares dos CRI": Os investidores profissionais e/ou qualificados su~scritores e detentores

dos CRI, conforme o caso; :

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

Termo de Securitização; i
I
I
I

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exc+to se expressamente

indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia ÚV haverá prorrogação

para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade. I
I
i
I

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoa te o que autoriza o

parágrafo terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data e 17 de abril de 2017,

mediante deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, tarnbé m realizada em 17 de

abril de 2017, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESPem data de 03 e maio de 2017, sob o

número 196.542/17-0.
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cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. Objeto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e
irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários cedidos à Emissora pelo Cedent , representados pelas
CCI,sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão,aos CRIda 84ª érie da 1ª Emissãoda
Emissora,cujas características sãodescritas na Cláusula3.1 deste Termo de Securitiza ão.

2.1.1. O valor integral da subscrição e integralização dos CRI,que será eq ivalente ao Preço de
Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e omente será liberado
pela Emissora, por conta e ordem do Cedente, às Devedoras desde que obs rvado o cumprimento
dasCondiçõesPrecedentes, na forma estabelecida no Contrato de Cessão.

2.2. Créditos Imobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente ~ rmo de Securitização,
foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos Imobiliários representa os pelas CCI, de sua
titularidade, com saldo devedor de R$100.000.000,OO(cem milhões de reais), na Data e Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Securitização e o respectivo Regime Fiduciári serão registrados na
Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei n.9110.931/04,através da
declaração contida no Anexo VI deste Termo. I

2.3. Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos 1m biliários vinculados a
este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no A exo I deste Termo de
Securitização. I

I,
,

2.4. Vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI:Ospagamentos recebidos pela E~issora em virtude dos
Créditos Imobiliários representados pelas CCI serão computados e integrarão o I1stro dos CRI até sua
integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos Imobiliários
representados pelasCCIestão expressamente vinculados aosCRIpor força do Regim Fiduciário, constituído
pela Emissora em conformidade com o presente Termo de Securitização, não estan o sujeitos a qualquer
tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras o rigações da Emissora.
Neste sentido, os Créditos Imobiliários representados pelas CCI,as CCI,as Alienações Fiduciárias de Imóveis
e a Conta do Patrimônio Separado:

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

em nenhuma hipótese; I
I
I

Emissora até o tagamento integral da(b) permanecerão segregados do patrimônio comum da
totalidade dos CRI;

(e) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRIe dos custos da ad inistração nos termos
deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos r lacionados à Emissão,)
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incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da CETIP relativos tanto às CCI quanto aos CRI;

(ii) remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta; (iii) remu eração a ser paga à

Instituição Custodiante; (iv) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao

Agente Fiduciário; (v) despesas relativas ao depósito de ativos para dis ribuição e negociação

nos ambientes da CETIP, e atualização da classificação de risco dos RI, se houver; e (vi)

averbações em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos, q ando for o caso;

(d) estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por cre ores da Emissora;

(e) não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser e cutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(f) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão viLulados.

2.5. A titularidade dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI foi adquirid pela Emissora através

da celebração do Contrato de Cessão e a transferência das CCI realizada por meio da ETIP, sendo que todos

e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI s ão pagos diretamente

à Conta do Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TE ) ou por outra forma

permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. As CCI representativas dos Créditos Imobiliários foram emitidas sob a forma fscritural e a Escritura

de Emissão de CCI, por meio da qual foram emitidas todas as CCI, encontra-se custodlada pela Instituição

Custodiante, tendo sido as CCI devidamente registradas na CETIP, na forma preVistaj'nos parágrafos 3° e 4°

do artigo 18 da Lei n.º 10.931/04. A transferência das CCI do Cedente para a Emis ora será realizada por

meio dos procedimentos da CETIP, conforme previsto no Contrato de Cessão.

I

2.7. Administração Ordinária dos Créditos Imobiliários: As atividades relacionadas à administração dos

Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI serão exercidas pelafmissora, incluindo-se

nessas atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de info mação às Devedoras

previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas dec rrentes das CCB, bem

como o saldo devedor atualizado das CCB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os

pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários represfntados integralmente

pelas CCI na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação.

i
I

2.8. Preço de Aquisição e Preço de Aquisição Líquido. O preço de aquisição a s r pago pela cessão da

totalidade dos Créditos Imobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e media te os procedimentos

estabelecidos no Contrato de Cessão é de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) "Prece de Aquisição"),

sendo certo que após as retenções realizadas pela Emissora, em virtude de despesas lacionadas à Emissão,

conforme autorizado pelo Cedente e pelas Devedoras nos termos do Contrato de Ce são, o preço líquido a

ser pago pela cessão é de R$96.602.161,49 (noventa e seis milhões, seiscentos e dois il, cento e sessenta e

um reais e quarenta e nove centavos) (IlPreço de Aquisição Líquido").
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2.8.1. O pagamento do Preço de Aquisição será dividido em 2 (duas) parcela, sendo certo que (i) a
primeira parcela, no montante de R$64.403.000,OO(sessentae quatro milhõ s, quatrocentos e três
mil reais), será devida após a integral implementação das Condições Prece entes Gerais (ou sua
renúncia pela Cessionária, na forma prevista pelo Contrato de Cessão) e uando da liquidação
financeira de, no mínimo, 65% (sessentae cinco por cento) dos CRlscom o c sequente pagamento
da cessãopela Cessionáriaao Cedente nos termos do Contrato de Cessão("P imeira Parcela"); e (ii)
a segunda parcela, no valor correspondente ao saldo do Preço de quisição, quando do
cumprimento da Condição Precedente SegundaParcela,ou sua renúncia nos ermos do Contrato de
Cessão("SegundaParcela").

2.9. Garantias da Operação.

2.9.1. Garantia Real. Em garantia do fiel, pontual e integral cumpri ento das Obrigações
Garantidas, serão constituídas pelas Devedoras, conforme o caso, as Ali nações Fiduciárias de
Imóveis, nos termos dos respectivos Instrumentos Particulares de Alienação Fi uciária de Imóveis.

2.9.1.1.

2.9.1.2.

903138v8697/2

De acordo com os termos do Contrato de Cessão,uma ez atingido o valor da
Razãode Garantia Inicial Total o valor total dos Imóvel sobre os quais foram
constituídas as Alienações Fiduciárias, conforme ac a disposto, deverá
corresponder, a qualquer tempo enquanto as Obrig ções Garantidas não
tenham sido integralmente cumpridas, a um valor sup rior a 143% (cento e
quarenta e três por cento) do saldo devedor dos Crédit s Imobiliários ("Razão
Mínima de Garantia"). Tal verificação de atendiment à Razão Mínima de
Garantia será feita mensalmente pela Emissora, em até (um) Dia Útil após o
pagamento das obrigações dos CRIno respectivo mês dData de Verificação"),
sendo certo que a li! (primeira) verificação ocorrerá n4 mês subsequente ao
atingimento da Razãode Garantia Inicial Total. Para fin~ desta Cláusula serão

I

utilizados os valores de cada imóvel constantes do Anex 11 dos Instrumentos de
Alienação Fiduciária, sendo certo que no caso de ofe ecimento de imóveis
adicionais nos termos do Contrato de Cessão, o cálc 10 do valor de cada
unidade será realizado com base na alínea (x) do An o IV do Contrato de
Cessão.

Ressalvadoo disposto nas Cláusulas6.5.1 e 6.5.2 deste T rmo de Securitização,
todas asAlienações Fiduciáriasde Imóveis deverão ser d vidamente registradas
nos respectivos Oficiais de Registro de Imóveis em té 60 (sessenta) dias
contados da data de assinatura dos Instrumentos Pa iculares de Alienação
Fiduciária de Imóveis ("Prazo Original"), prorrogáveis lautomaticamente por
mais 60 (sessenta) dias desde que as respectivas Devedoras estejam tomando
as providências necessárias para a obtenção de ,ais registros ("Prazo
Adicional"), o que restará comprovado por meio de "viO à Cessionária de
cópias de eventuais exigências feitas pelos competentes Cartórios de Registro )
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2.9.1.3.

2.9.1.4.

de Imóveis. O Prazo Adicional poderá, a critério exclusí o da Cessionária, ser

prorrogado por mais 30 (trinta) dias para dar às re pectivas Devedoras a

oportunidade de cumprir eventuais exigências dos co petentes Cartórios de

Registro de Imóveis que sejam necessárias para a o tenção dos registros

("Prazo Total para Constituição de Garantias").

Caso em qualquer Data de Verificação seja verificado não cumprimento da

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

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

extraordinariamente as CCB, incluindo principal, enca os remuneratórios e

demais juros e encargos moratórios previstos em cada C B, com a finalidade de

que o saldo então devedor das CCB, após tais pagamen os, faça com que seja

atingida a Razão Mínima de Garantia. Tal amortização extraordinária deverá

ocorrer na data de pagamento programado da CCB post rio r à respectiva Data

de Verificação, sob pena de ser considerado como um vento de Vencimento

Antecipado nos termos das CCB, em complementação a s eventos lá previstos,

com o que as Devedoras e o Cedente concordam plena ente. Na hipótese de

amortização extraordinária prevista nesta Cláusula, em qualquer outra

hipótese de amortização extraordinária que não de orra da venda pela

Devedora de um Imóvel, a respectiva Devedora dever arcar com os custos

oriundos de tal amortização extraordinária desde já est belecidos em 2% (dois

por cento) pro rata temporis do valor da amortização ext aordinária pretendida,

que deverá ser pago adicionalmente ao valor a ser pmortizado, conforme
I

previsto na CCB. i
I
I
I

I

Alternativamente ao disposto na cláusula 2.9.1.3, acima.Ías Devedoras poderão
I

oferecer em acréscimo aos Imóveis outros de Sj' a propriedade para
cumprimento da Razão Mínima de Garantia, que ate dam aos critérios de

elegibilidade constantes do Anexo IV do Contrato de Ce são e aos critérios de

diligência estabelecidos pelo assessor legal escolhido p ra realizar a diligência

dos Imóveis que deverá apresentar lista contendo odos os documentos

necessários a serem disponibilizados pelas Devedoras qu incluirá sem limitação

documentos relacionados aos Imóveis e seus atuais e antigos proprietários,

observados os prazos prescricionais aplicáveis ("Critér os de Ele ibilidade e

Diligência"), ficando dispensadas, portanto, da obri ção de amortização

extraordinária. Para fins do previsto nesta Cláusula, a H Ibor deverá notificar a

Emissora, apresentando uma relação dos novos imóvei que serão dados em

garantia, devendo a Emissora, sem necessidade de con ocação de Assembleia

Geral, confirmar que tais imóveis atendem aos Crité os de Elegibilidade e

Diligência deste Contrato em até 30 (trinta) dias da ata em que receber

referida notificação da Helbor juntamente com todos os documentos previstos

nesse mesmo Anexo IV do Contrato de Cessão para fi s de auditoria de taiS)
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novos imóveis por assessor legal contratado para este fim, sem prejuízo de

quaisquer outros documentos que a Emissora entende necessários. Uma vez

aprovados esses novos imóveis pela Emissora, as Part s deverão firmar um

aditamento ao respectivo Instrumento de Alienação Fid ciária de Imóveis, de

acordo com o modelo previsto no Anexo 111aos Instr mentos de Alienação

Fiduciária de Imóveis, em até 10 (dez) dias da dat da comunicação da

aprovação pela Emissora, devendo a Helbor registrar às suas expensas o

aditamento no competente Cartório de Registro de 1m veis de acordo com o

previsto na Cláusula 2.2 dos Instrumentos de Alienação Fiduciária de Imóveis.

Os novos imóveis dados em garantia serão considerad s como Imóveis para

todos os fins da Operação.

2.9.2. Garantia Fidejussória da Helbor. Nos termos do Contrato de Cessã , a Helbor assumiu a

condição de fiadora e principal pagadora, em caráter solidário e sem qualqu r benefício de ordem,

de todas as Obrigações Garantidas oriundas das CCB emitidas pelas demais evedoras, bem como

de todas as obrigações de pagamento das demais Devedoras previstas n Contrato de Cessão

("Fiança"). A Fiança deve ser honrada, impreterivelmente, até o 2º (seg

1
ndO) Dia Útil, após o

inadimplemento das Obrigações Garantidas oriundas das CCB emitidas pe as demais Devedoras,

mediante notificação enviada pela Emissora por e-mail à Helbor.
I
I

Em decorrência da Fiança prestada, a Helbor responder fi' pelo pagamento dos
Créditos Imobiliários de responsabilidade das demais Devedoras, nos seus

vencimentos, responsabilizando-se pelo pagamento do rincipal, dos encargos

remuneratórios e demais juros e encargos moratórios imputáveis às demais

Devedoras, nos termos das respectivas CCB, tendo ren+ciado expressamente

aos direitos e prerrogativas que lhe conferem os artigos 333, parágrafo único,
I

364,365,366,368,821,824,827,830,834,835, 837, 83i e 839 do Código Civil

e nos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil.

I
Na hipótese de atraso de pagamento dos Créditos 1m biliários pelas demais

2.9.2.1.

2.9.2.2.

2.9.2.3.

903138v8697/2

Devedoras, a Helbor, via transferência bancária, no razo mencionado na

Cláusula 2.9.2 acima, após notificação enviada pela E issora, arcará com o

montante correspondente a cada uma das prestações e mora, com todos os

seus acessórios e com o acréscimo do pagamento de ulta moratória de 2%

(dois por cento) sobre os valores em atraso, adicionada e juros moratórios de

1% (um por cento) ao mês ou fração, até o seu efetivo pa amento à Emissora.

Fica assegurado à Helbor o direito de regresso contra Ias demais Devedoras,

conforme o caso, caso tenha adimplido qualquer Obrigaç~O não cumprida pelas

demais Devedoras perante a Emissora, podendo propo, contra estas todas as
medidas judiciais cabíveis para recebimento do seu cré ito, ficando certo que,

mediante o pagamento de qualquer parcela de Crédito mobiliário inadimPlidoJ
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2.9.2.4.

2.9.2.5.

à Emissora, a Helbor sub-rogar-se-á automaticamente nos direitos de
recebimento dos valores das respectivas parcelas dei Créditos Imobiliários
pagas,observado, entretanto, que a Helbor concordou e e obrigou, nos termos
do Contrato de Cessão,a exigir e/ou demandar as dema s Devedoras, somente
após a liquidação integral dos CRI.

A Fiança constitui uma promessa de pagamento, autô orna e abstrata, cuja
validade e efeitos independem da validade e efeitos dos Documentos da
Operação, da perfeita formalização destes, ou da existê cia e exigibilidade das
Obrigações Garantidas, devendo a Helbor cumprir tod s as suas obrigações
decorrentes da Fiançasem oposição de qualquer exceçãoou objeção.

No caso de invalidade ou ineficácia, total ou parcial dos Documentos da
Operação, ou da inexistência ou inexigibilidade de qu Iquer das Obrigações
Garantidas, por qualquer razão, a Helbor responderá, como uma obrigação
independente, pelos valores devidos no âmbito da Fianç , acrescidos dos juros
e encargosaplicáveis.

1

A Fiança ora prestada considera-se prestada a título o~[eroso, uma vez que a
Helbor é controlada das Intervenientes-anuentes, de for a que possui interesse
econômico no resultado da operação, beneficiando se indiretamente da
mesma. I

I
I

2.9.3. Garantia FinanceiraAdicional: Nos termos do Contrato de Cessão,a Emlssorafica autorizada
:

a reter na Conta do Patrimônio Separado, do valor da Primeira Parcela, o valpr de R$14.000.000,OO
t

(quatorze milhões de reais), que, desde que as Devedoras estejam adirnplentes com todas suas
obrigações oriundas das CCS,serão liberados pela Emissora,no máximo umaivez por mês, em até 2
(dois) Dias Úteis após as datas de pagamento das CCS, de maneira que' a Garantia Financeira
Adicional mantida no Patrimônio Separadocorresponda sempre ao percentu de 14% (quatorze por
cento) do Valor Principal devido nas CCS("Libera ão da Garantia Financeira dicional"), devendo a

2.9.2.6.

Garantia FinanceiraAdicional ser mantida em Aplicações Permitidas até a sua ntegralliberação.

2.9.4. Obrigação de venda de empreendimentos: Nostermos do Contrato d Cessão,a Helbor, fica
obrigada a cumprir, na totalidade, a projeção de venda dos empreendiment s Hesa 66 e Hesa 102,
conforme o Anexo V do Contrato de Cessão,até 31 de dezembro de 2018 ("Pr zo ara Cum rimento
da Obrigação de Venda" e "Obrigação de Venda"). Casoa Helbor não cump a com a Obrigação de
Venda dentro Prazopara Cumprimento da Obrigação de Venda, ela deverá s bstituir os imóveis dos
respectivos empreendimentos que se encontrem em garantia por imóveis adi ionais, de acordo com
o procedimento descrito na Cláusula6.4.6 abaixo, ou seja, observando os Crité rios de Elegibilidade e
Diligência constantes do Anexo IV do Contrato de Cessão,em até 30 (trinta) ias findo o Prazo para
Cumprimento da Obrigação de Venda. Na hipótese de não apresentação e novos imóveis pela
Helbor dentro do prazo estabelecido, qualquer venda de Imóveis passaráa te 1100% (cem por cento) J
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do preço de venda estipulado para o imóvel, conforme Anexo 11 dos Instr mentos de Alienação

Fiduciária de Imóveis, utilizado para a amortização extraordinária do saldo devedor dos Créditos

Imobiliários.

cLÁUSULA TERCEIRA- IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUiÇÃO

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

Imobiliários, possuem as seguintes características:

(a) Emissão: 1ª;

(b) Série: 84ª;

(c) Quantidade de CRI: 100.000 (cem mil).

(d)

(f)

903138v8697/2

(e) •Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; Ii

•
I

I
Encargos Remuneratórios: 100% (cem por cento) da Taxa DI, i acrescida de spread

Valor Global da Série: R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Atualização Monetária: Não há;

(g)
I

(sobretaxa) de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) ao ano, corn base em um ano de

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; :

(h)

i

Periodicidade e Forma de Pagamento da Amortização Programada: ~e acordo com a tabela

constante do Anexo 11e a Cláusula Quinta deste Termo de Securitlzaçâo:

I
Periodicidade de pagamento de Encargos Remuneratórios: de atordo com as tabelas

I

I
i
J

(i)
constantes do Anexo 11deste Termo de Securitização;

(j) Regime Fiduciário: Sim;
I
1

Ambiente de Distribuição, Negociação e Uquidação Financeira: CETI~
I

I
I
I
I
I

(k)

(I) Data de Emissão: 16 de maio de 2017;

(m) Local de Emissão: São Paulo - SP;

(n) Data de Vencimento Final: 17 de maio de 2021;
i

Prazo de vencimento: 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) dias;l
!

(o)
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(q) Garantia flutuante: Não há;

(p) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com as tabelas de amo ização constantes do

Anexo 11 deste Termo de Securitização;

(r) Garantia fidejussória: Fiança;

(s) Garantias reais: Alienações Fiduciárias de Imóveis;

(t) Coobrigação da Emissora: Não há;

(u) Carência: Não há;

I

(v) Subordinação: os CRI serão emitidos em uma única série, não haverido, portanto qualquer

subordinação entre eles; .
i
í
i

(w) Data do Primeiro Pagamento de Encargos Remuneratórios: 20 de jun~o de 2017;
i

(x) Data do Primeiro Pagamento de Amortização Programada: 18 de maio de 2018; e

(y) Forma: escritura I.

3.2. Depósito dos CRI: Os CRI serão depositados para: (i) distribuição pública no! mercado primário por

meio do MOA - Módulo de Distribuição de Ativos (I/MDA"), administrado e operaeionalizado pela CETIP,

sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da ~ETIP; e (ii) negociação

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

CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (I/CETIP21"), administrado e operacionalizadp pela CETIP, sendo as

negociações liquidadas financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente na CE~IP. A distribuição será

intermediada pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM n.º 476.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Inftrução CVM n.º 476 e

com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticimente dispensada de

registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM n.º 476. :

3.3.1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme deflnldos no artigo 9-A
I

da Instrução CVM n.º 539/13 (I/Investidores Profissionais" ou I/Investidori Profissional", quando

individualmente denominado). I

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n.º 476, o Coordenador Líder se

compromete a zelar para que os CRI objeto da Oferta sejam ofertados a, noi máximo, 75 (setenta e
,

cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no mr,ximo, 50 (cinquenta) )
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Investidores Profissionais. De acordo com os termos da Instrução CVM n.º 47 ,o Coordenador Líder

deverá manter lista de relação com a identificação dos Investidores Pro issionais consultados,

identificando aqueles que efetivamente subscreveram os CRI, e deverá ent egar à Emissora uma

cópia da referida lista quando do encerramento da Oferta.

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

integralizados no ato de subscrição, pelos Investidores Profissionais, de acor o com os termos dos

referidos Boletins de Subscrição, devendo os Investidores Profissionais, por casião 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; I

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

Instrução CVM n.º 476; e I
I

(c) são Investidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da Instrução CV~ n.º 539.

I
3.4. Encerramento da Distribuição dos CRI: A distribuição pública dos CRI será lencerrada quando da

subscrição e integralização da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Líder en~iar o comunicado de

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

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

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

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

página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meio esteja ndisponível, por meio

de protocolo em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, E ado de São Paulo, ou

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

de seu início, o

com os dados

3.4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 06 (seis) meses da

Coordenador deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1

disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu encerrame to.

3.5. Negociação nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI derão ser negociados

em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores qualifi ados, assim definidos

nos termos da Instrução CVM n.º 539 ("Investidores Qualificados"), e (ii) depois de d corridos 90 (noventa)

dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores ("Período d Restri ão"), conforme

disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da Instrução CVM n.º 476 e observad o cumprimento, pela

Emissora, do artigo 17 da Instrução CVM n.º 476. Após o Período de Restrição e ob ervado o disposto na

Instrução CVM n.º 476, os CRI poderão ser negociados entre Investidores Qualifica os nos mercados de

balcão organizado.

3.5.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da
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poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos que a Emiss ra obtenha o registro

de oferta pública perante a CVM, nos termos do caput do artigo 21 da ei n.º 6.385/76 e da

Instrução CVM n.º 400.

3.6. Declarações: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo 111 da I strução CVM n.º 414,
seguem como Anexo 111. Anexo IV. Anexo V e Anexo VI ao presente Termo de Se uritização, declaração

emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Coordenador líder e pelo Custodia te, respectivamente.

cLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO, INTEGRALlZAÇÃO ETITULARIDADE DOS CRI

4.1. Subscrição dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Bolet m de Subscrição pelo

Investidor Profissional.

4.2. Integralizacão dos CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda cor ente nacional, à vista,

no ato de subscrição, pelo Valor Nominal Unitário ("preco de Integralização"), a rescido dos Encargos

Remuneratórios, a partir da primeira data de integralização dos CRI. O Preço de Int gralízação poderá ser

acrescido de eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição. A int rallzação dos CRI será

realizada via CETIP.
,
i

4.3. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em lome de cada titular e
emitido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na CETIPo pelo extrato emitido

pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela CETIP.

I

cLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E ENCARGOSREMUNERATÓRIO~ DOS CRI
I

5.1. Forma de Cálculo dos CRI: Os Encargos Remuneratórios serão calculados de ~cordo com a seguinte
I

fórmula: i

1= VNb x Fator de Iuros - 1

Onde:

enc1rgos remuneratórios,

I
VNb - Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI a Jartir da primeira data

de integralização, ou da última Data de Pagamento dos Créditos Imobiliáril ou incorporação de

juros, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.j
I

!- Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos

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

I
Fator de Juros - Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação a!escido de sobretaxa

(spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurar da seguinte forma:
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Fator de Iuros = Fator DI x Fator Spread

Onde:

Fator DI - Produtório das Taxas DI, desde a primeira data de integrali ação, ou a Data de

Pagamentos dos Encargos Remuneratórios imediatamente anterior, inclusiv e a próxima Data de

Pagamentos dos Créditos Imobiliários, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com

arrendamento, apurado da seguinte forma:

n

Fator DI =
1(-1

Onde:

n - Número de taxas DI over utilizadas.

k - Número de ordem da Taxa DI, variando de 1 (um) até n.

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

arredondamento, da seguinte forma:

TDlk = i

I

I

I
I,
I

fasas

•

decimais, com

Onde:

Qk - Taxa DI divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fator Spread - Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove)
arredondamento, conforme calculado abaixo:

{[
n ]}

s read 252

FatorSpread = (~ 00 +1)
I

I
I
I
I

i
I
I

I

n - Número de dias úteis entre a primeira data de integralização do CRI, out Data de Pagamento

dos Créditos Imobiliários imediatamente anterior, inclusive, conforme ocas , e data de cálculo,

exclusive, sendo n um número inteiro. V
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Observações:

(i) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de cas s decimais divulgada

pela CETIP;

(ii) o fator resultante da expressão (1 + TDlk) é considerado com 16 (de sseis) casas decimais

sem arredondamento;

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlk), sendo qUi a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, hcando-se o próximo

fator diário, e assim por diante até o último considerado;

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

DI com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(v) o fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) deve ser con iderado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento; e

(vi) para a aplicação de Dlk será sempre considerado a Taxa DI divulga a com 5 (cinco) Dias

Úteis de defasagem em relação à data efetiva de cálculo, por exemploq primeira Taxa DI a ser

utilizada em 16 de maio de 2017 será a divulgada em 09 de maio de 2t17 e válida para o dia

seguinte, considerando que os dias 09, 10, 11, 12 e 15 são dias úteis;
,,
I

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

furma: I
I
i,

Aai = VNb x Tai x Ami

Onde:

11 deste Termo de

(~

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

arredondamento.

VNb - Conforme definido anteriormente.

Tai -Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas ecimais, conforme os

percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - Ta" do Anex

Securitização.

Ami - Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:
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VNb
Se: SDi s 1; Ami = O

VNb VNb - Sdi
Se: Sdi > 1; Ami = Vnb x Tai

Onde:

Sdi - Saldo devedor no i-esimo período, conforme valor informado na col na Saldo Devedor do

Anexo 11 deste Termo de Securitização.

1

i
1

I

I
5.2. Prorrogação de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentl1s ao pagamento de

qualquer obrigação pela ~missora até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o ve imento coincida com

um dia que não seja Dia Util, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pa os.
1

O cálculo da parcela bruta do CRI (PMT) será calculada da seguinte forma:

Pi = Aai+ I

Onde:

Pi - Valor da i-ésima parcela bruta do CRI.

Aai - Conforme definido anteriormente.

l- Conforme definido anteriormente.

encontram-se descritas no Anexo 11 deste Termo de Securitização.

Datas de Pagamento: As datas de pagamento de Encargos Remuneratórios e d~ amortização dos CRI

I

5.3.

5.4. Intervalo entre o Recebimento e o Pagamento: Fica certo e ajustado que dev rá haver um intervalo

de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos recursos necessários para r alizar os pagamentos

referentes aos CRI, advindos dos Créditos Imobiliários e a realização pela Emis ra dos pagamentos

referentes aos CRI, com exceção da data de vencimento.

5.5. Se a Taxa DI não estiver disponível quando da data de vencimento dos Enca gos Remuneratórios,

será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa DI, o percentual correspon ente à última Taxa DI

divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensaç es financeiras, multas

ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa DI. Na hipótese de extinção o impossibilidade legal

de utilização da Taxa DI, ou de ausência de apuração ou divulgação da Taxa DI por pra o superior a 10 (dez)

Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180 (cento e oitenta)

dias imediatamente anterior à última data em que se verificar a ocorrência de qualq

Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para apuração dos valores devidos em
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Securitização,seu substituto legal ou, na sua falta, o IPCA/ISGE.No casode extinção O impossibilidade legal
de utilização, ausência de apuração ou divulgação do IPCA!IBGEa Emissora deverá em até 2 (dois) Dias
Úteis contados de referido evento, convocar uma Assembleia Geral de Titulares e CRI para que seja
deliberado pelosTitulares de CRio novo parâmetro a ser utilizado para a remuneraçã dos CRI.

cLÁUSULASEXTA- AMORTIZAÇÃOEXTRAORDINÁRIAPARCIALOU RESGATEANTECI DODOSCRI

6.1. Antecipacão dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários poderão ser antecipados nos
seguintes casos: (i) vencimento antecipado das CCS,conforme previsto na Cláusula1 das CCSe na Cláusula
6.3 deste Termo de Securitização; (ii) caso as Devedoras realizem a amortização extr rdinária dos Créditos
Imobiliários em virtude de venda dos Imóveis, conforme previsto na Cláusula5.1.5 d Contrato de Cessãoe
na Cláusula 6.4 deste Termo de Securitização; (iii) caso as Devedoras sejam ex gidas a realizarem a
Amortização Extraordinária Compulsória em virtude de não constituição de garantias uficientes para atingir
a RazãoMínima de Liberação e/ou a Razãode Garantia Inicial Total, conforme previ to na Cláusula 3.5 do
Contrato de Cessão e na Cláusula 6.5 deste Termo de Securitização. Neste cas as CCS deverão ser
amortizadas extraordinariamente pelas respectivas Devedoras, incluindo principal, en argos remuneratórios
e demais juros e encargos moratórios previstos nas CCScom a finalidade de que o sa do então devedor das
CCS,após tais pagamentos, faça com que seja atingida a razão de garantia de 1 % obtida através da
relação entre o valor de garantias de alienação fiduciária constituídas e o valor do reço de Aquisição até
então liberado nos termos deste Contrato, utilizando-se, para tanto, os Valores de ferência dos Imóveis
conforme Anexo 11 dos Instrumentos de Alienação Fiduciária de Imóveis; ou (iv) qual uer outra hipótese de
amortização extraordinária que não decorra da venda pela Devedora de um Imóvel, conforme previsto na
Cláusula2.9.1.3 deste Termo de Securitização.

i
6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRI, a ,missora elaborará e
disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortizaçã~ dos CRI, bem como
atualizará o cadastro na CETIP,recalculando os percentuais de amortização das parcelas futuras,
caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disp nibilização ao Agente
Fiduciário e atualização na CETIP,a tabela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da anteci a ão dos Créditos Imobiiários: A amortização
extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRI,em decorrência da an cipação dos Créditos
Imobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1 acima, serão realizados pelo percen ual do Valor Nominal
Unitário do CRI,limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso de amortização traordinária parcial, e
pelo Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antecipado total, ambos ac escidos de Encargos
Remuneratórios, na data do evento, de forma pro rota die, conforme disposto naCláu ula 5.1 acima.

6.3. Eventos de Vencimento Antecipado das CCS:Sem prejuízo das hipóteses prev stas nos artigos 333 e
1.425 do Código Civil e das demais hipóteses previstas no Contrato de Cessão,serão considerados eventos
de vencimento antecipado das CCS,sempre de forma não automática, ou seja, c m a necessidade de
aprovação em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de quaisquer d s hipóteses previstas
abaixo ("Evento de Vencimento Antecipado" e, em conjunto "Eventos de VenCmento Anteci ado"),
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tornando-se imediatamente devidos todos os débitos relacionados à CCBe aos Crédit Imobiliários:

(a) não pagamento pelas Devedoras, nas respectivas datas de ven mento, de qualquer

obrigação pecuniária relacionada às CCB, não sanada em até 01 (um) Dia Útil contado do

descumprimento;

(b) falta de cumprimento pelas Devedoras, no prazo e pela forma evídos, de qualquer

obrigação não pecuniária decorrente das CCB, não sanado no prazo de 30 (tr nta) dias contados do

recebimento de aviso escrito da Emissora;

(e) requerimento de recuperação judicial ou submissão a qualquer credo ou classe de credores

de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial por quaisquer as Devedoras;

(d) requerimento de falência contra as Devedoras não elidido no praz legal, decretação de

falência de quaisquer das Devedoras, sua respectiva extinção, liquidação, diss lução, insolvência ou

pedido de auto-falência;

(e) protestos legítimos de títulos contra quaisquer das Devedoras c jo valor unitário ou

agregado ultrapasse R$25.000.000,OO (vinte e cinco milhões de reais), salvo s o protesto tiver sido

efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que validamente compr vado pela respectiva

Devedora ou se for cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 03 rês} Dias Úteis de sua

ocorrência;
!
I

(f) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferênfia ou promessa de

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

obrigações nos termos das CCB, exceto se previamente autorizado pela Emisso[a;

(g) caso quaisquer das Devedoras não apresente à Emissora, quando soli itado por escrito, com

pelo menos 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, quaisquer documentos com robatórios de que os

recursos oriundos das CCB foram empregados para o fim previsto nas C ,sendo que, em se

tratando de documentos expedidos por órgãos públicos ou qualquer autor dade governamental,

referido prazo deverá ser observado pela respectiva Devedora para apresen ar o comprovante de

solicitação do competente documento junto aos órgãos referidos;

I
(h) invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade de quaisquer dasl CCB ou de quaisquer

das obrigações das Devedoras oriundas das CCB; I
I

(i) se for comprovada a falsidade ou incompletude de qualquer declarafãO ou informação de

quaisquer das Devedoras, contida na respectiva CCB, que gere comprovado d no ou prejuízo para a

Emissora ou seus cessionários, a qualquer título;

I
(j) inadimplemento de quaisquer dívidas de quaisquer das Devedoras, tm montante unitário
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ou agregado igualou superior a R$25.000.000,OO (vinte e cinco milhões de r ais), ou caso referido

inadimplemento, independentemente do valor da obrigação inadirnpllda possa, de qualquer

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

decorrentes da respectiva ((B, salvo se a respectiva Devedora compr var, até o Dia Útil

imediatamente seguinte a data de sua ocorrência, que tal inadimplement não ocorreu ou foi

devidamente sanado pela referida Devedora;

(k) não pagamento por quaisquer Devedoras de decisão administrati a, arbitral ou judicial

transitada em julgado contra a respectiva Devedora, cujo valor, individual ou gregado, seja igualou

superior a R$25.000.000,OO (vinte e cinco milhões de reais), ou caso ref rido não pagamento,

independentemente do valor da obrigação, comprovadamente prejudiqu o cumprimento das

obrigações pecuniárias de quaisquer Devedoras decorrentes da respectiva ((

(I) alteração do Estatuto Social da Helbor que implique a concessão de ireito de retirada aos

acionistas da Helbor;

(m) redução do capital social da Helbor em montante que possa afetar, di eta ou indiretamente,

o cumprimento das obrigações da Helbor previstas no Contrato de Cessão;

t

(n) pagamento por quaisquer Devedoras de dividendos e/ou juros so~re o capital proprro,

exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos

obrigatórios, caso esta esteja em mora relativamente ao cumprimento! de suas obrigações

pecuniárias previstas na respectiva CCB; [

I
t

(p) cisão, fusão, incorporação de sociedades e/ou ações ou qUalq~er outra forma de

reorganização societária envolvendo quaisquer Devedoras, sem que haja a rrévia autorização da

Emissora;

(q) desapropriação, confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidfde governamental de

qualquer jurisdição que resulte na perda (i) por quaisquer Devedoras da proP,iedade e/ou da posse

direta ou indireta da totalidade ou parte substancial de ativos e/ou proprieda es; ou (ií) pelos atuais

sócios ou acionistas, conforme o caso, controla dores da respectiva Devedora;

(o) transformação do tipo societário de quaisquer Devedoras;

(r) sem que haja prévia autorização da Emissora, caso Hélio Bore stein S.A., Henrique

Borenstein e Maria de Castro Borenstein, atuais detentores direta ou indir ta mente do controle

acioná rio da Helbor, por si próprios ou por seus herdeiros ou sucessores legai ("Grupo Borenstein")

deixem de deter, direta ou indiretamente, o controle da Helbor; esta hipótes não será considerada

como um Evento de Vencimento Antecipado caso o Grupo Borenstein d;.xe de ser titular do

controle da Helbor, de forma direta ou indireta, desde que (i) tal fato decorr de oferta pública de

distribuição de ações da Helbor; (ii) o Grupo Borenstein permaneça titul r da maior posição
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acionária da Helbor; e (iii) o Grupo Borenstein continue a exercer o "P der de Controle" da

Devedora, tal como definido no Regulamento do Novo Mercado, da

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

(5) inadimplemento de quaisquer obrigações perante a Emissora, pe niárias ou não, não

sanadas no prazo de cura previsto especificamente para a obrigação em questão, se houver,

assumidas por qualquer sociedade controlada, controladora, coligada ou so controle comum de

quaisquer Devedoras;

(t) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das aut rizações, concessões,

subvenções, alvarás ou licenças, necessárias para o regular exercício das ati idades por quaisquer

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

Devedora de cumprir suas obrigações nos termos da respectiva CCB;

(u) Caso não sejam cumpridas todas as Condições precedentes dentro do prazo estabelecido no

item 3.4 do Contrato de Cessão; e

I
i

(v) inadimplemento no pagamento de qualquer outra CCB emitida por. empresas do grupo

econômico da Emitente no contexto da emissão do CRI, independentemente fa natureza e do valor

da obrigação inadimplida. I
I
I

6.3.1. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado,l observados os prazos

de cura (quando existentes), as Devedoras ficarão automaticamente c9nstituídas em mora,

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Findo p prazo previsto para

purgação da mora sem que a mora tenha sido purgada, a Emissora deverá' convocar Assembleia

Geral de Titulares dos CRI, observados os procedimentos descritos neste Te~mo de Securitização,

para deliberação sobre a declaração de vencimento antecipado ou não. N~s casos em que não

houver possibilidade de cura, a convocação da Assembleia Geral de Titularet. dos CRI deve se dar

imediatamente após o conhecimento pela Emissora do Evento de Vencimento rnteciPado.

I
6.3.2. Na hipótese da Cláusula 6.3.1 acima, as Devedoras sujeitar-se-ão o pagamento de: (i)

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

pagamento das CCB, (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prej ízo da incidência dos

Encargos Remuneratórios, nos termos do item "(i)" acima e (iii) multa de 2% ( is por cento) sobre a

importância total devida, acrescida das parcelas referidas nos itens "(i)" e '[ii]" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança. O pagamento dos

valores devidos pelas Devedoras deverão ser pagos na data da declar ção do vencimento

antecipado.

6.3.3. Para fins deste Termo de Securitização, serão aplicadas as defi ições de controle e

sociedades coligadas previstas, respectivamente, no artigo 116 e no artigo 2 3, §3º, ambos da lei

n.s 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sempre que houver referência a ter os como "controle",
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"controlada", "controladora", "coligada" e demais variações dos referidos ter os.

6.4. Amortização Extraordinária das CCB em virtude de venda de Imóveis. Nos t rmos do Contrato de

Cessão, as Devedoras se obrigaram a utilizarem diretamente ou, a exclusivo critério Helbor na qualidade

de controladora das SPE,fazer com que a SPEutilize, mas sem prejuízo da obrigação 5 lidá ria entre a Helbor

e a SPEe/ou a Devedora, conforme o caso, por tal pagamento, o valor equivalente a 7 % (setenta por cento)

do preço de venda estipulado para o imóvel, conforme Anexo 11 dos Instrumentos de lienação Fiduciária de

Imóveis, para a amortização extraordinária do saldo devedor dos Créditos Imobili rios, ficando os 30%

(trinta por cento) remanescentes de titularidade da respectiva SPEque alienar o Imóv I.

6.4.1. Será considerado valor de referência para fins de venda de cada Imó el, nesta data, o valor

previsto no Anexo 11 dos Instrumentos de Alienação Fiduciária de Imóveis, o previsto em eventual

aditamento desse mesmo Anexo 11 ("Valor de Referência"). Independenteme te do valor de venda

do Imóvel pactuado entre qualquer Devedora e o respectivo Adquirente, percentual de 70%

(setenta por cento) previsto na Cláusula 6.4 acima será sempre calcula o sobre o Valor de

Referência para fins de amortização extraordinária do saldo devedor dos Crédi os Imobiliários.

6.4.2. Caso o Adquirente utilize recursos próprios ou obtenha financiamJnto com a respectiva

SPEpara realizar o pagamento do preço de venda, a amortização extraordinár a prevista na Cláusula

6.4 acima será realizada à vista e concomitantemente ao ato de celebração o respectivo contrato

definitivo ou escritura de compra e venda do Imóvel, independentemente d~ efetivo recebimento

de tais valores pela SPEou pelas Devedoras e mesmo que tenha havido com + Adquirente qualquer

negociação de pagamento a prazo ou de qualquer outra forma, ressalvada a hipótese prevista na

Cláusula 6.4.7 abaixo. [
I

i
"

6.4.3. Caso o Adquirente obtenha financiamento com uma instituição finateira para pagamento

do preço de venda, a amortização extraordinária prevista na Cláusula 6.4 ~cima será realizada à
vista, tão logo a referida instituição financeira realize o pagamento do preço fe venda, sendo certo

que neste caso, as Devedoras deverão obter a confirmação da referida instituição financeira

financiadora de que o pagamento será realizado diretamente à Emissora me iante a apresentação

do registro do contrato de financiamento.

6.4.4. Em qualquer hipótese, a Emissora deverá fornecer o termo de lib ração da garantia de

alienação fiduciária até o valor máximo de venda de Imóveis de R$3.000. ,00 (três milhões de

reais), seja em uma única venda ou no total de vendas ("Liberação" e "Vai Máximo de Venda",

respectivamente), mediante comunicação por escrito da respectiva D vedora à Emissora

informando o Imóvel a ser liberado. Tal direito das Devedoras somente pod á ser exercido se, na

data do exercício, a Razão Mínima de Garantia esteja sendo observada. Medi nte o exercício desse

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

Valor Máximo de Venda, devendo a respectiva Devedora realizar amortização extraordinária dentro

do prazo de 60 (sessenta) dias contados de referida Liberação. Para fins desta Cláusula, sempre que

ocorrida uma liberação pela Emissora e a consequente amortização extra rdinária mencionada
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nesta Cláusula, a respectiva Devedora, desde que respeitados os requisitos ui previstos, passará

novamente a fazer jus a uma nova Liberação até o Valor Máximo de Venda.

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

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

respectivos períodos ("Amortização Máxima Indicativa"), as Devedoras te o a prerrogativa de

oferecer novos imóveis em garantia:

(i) Período compreendido entre o dia de emissão das CCBs até o 'timo Dia Útil do 122

(décimo segundo) mês contado da data de emissão das CCBs, ou seja, até o dia 16 de

maio de 2018 ("Primeiro Período"): amortização acumulada de 3 % (trinta e cinco por

cento) do Valor Principal;

(ii) Período compreendido entre o Dia Útil imediatamente seguinte a término do Primeiro

Período e o último Dia Útil do 242 (vigésimo quarto) mês contado d data de emissão das

CCBs,ou seja, até o dia 16 de maio de 2019 ("Segundo Período"): a ortização acumulada

de 65% (sessenta e cinco por cento) do Valor Principal;

(iii) Período compreendido entre o Dia Útil imediatamente seguinte aftérmino do Segundo
Período e o último Dia Útil do 362 (trigésimo sexto) mês contado d data de emissão das

CCBs, ou seja, até o dia 18 de maio de 2020 ("Terceiro Per!odo"): a ortização acumulada

de 90% (noventa por cento) do Valor Principal; e

I
Período compreendido entre o Dia Útil imediatamente seguinte ar término do Terceiro

Período e até a data do vencimento ("Período Final", e quando em conjunto com

Primeiro Período, Segundo Período e Terceiro Período, "Períodos" lou cada um deles um

"Período"): amortização acumulada de 100% do Valor Principal. I

(iv)

6.4.6. Para os fins da Cláusula 6.4.5 acima, caso dentro de cada Período a r spectiva Amortização

Máxima Indicativa seja atingida ou superada, a totalidade dos recursos ori ndos das vendas dos

Imóveis no respectivo Período será de titularidade exclusiva da SPE que ndeu o Imóvel até o

encerramento do respectivo Período, desde que observada a Razão ínima de Garantia.

Adicionalmente, o Valor Máximo de Venda para Liberação previsto na Clá ula 6.4.4 acima será

majorado de R$3.000.000,OO (três milhões de reais) para R$5.000.000,OO (ci co milhões de reais)

durante o respectivo Período. Findo o respectivo Período, a obrigação de utili ação dos recursos de

venda dos Imóveis pelas Fiduciantes no percentual de 70% (setenta por centl·)previsto na Cláusula ~

6.4.7 abaixo será automaticamente restabelecido e passará a vigorar para o P ríodo então em vigor, ,..,..•
assim como o Valor Máximo de Venda para Liberação previsto na Cláusula 6. .4 acima voltará a ser ".

I
de R$3.000.000,OO (três milhões de reais). i

i

6.4.7. Nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora se obrigou a co~parecer como parte

interveniente em cada um dos instrumentos que formalizarem a venda em tráter definitivo, pela
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respectiva SPE a aos Adquirentes dos Imóveis, com a finalidade de liberar a garantia de alienação

fiduciária constituída sobre o Imóvel objeto da referida venda, sendo cert , no entanto, que tal

liberação estará condicionada à utilização de 70% (setenta por cento) do preç de venda estipulado

para o imóvel, conforme Anexo 11 dos Instrumentos de Alienação Fiduciár a de Imóveis, para a

amortização extraordinária do saldo devedor dos Créditos Imobiliários, fican o os 30% (trinta por

cento) remanescentes de titularidade da respectiva SPEque alienar o Imóvel.

6.5. Amortiza ão Extraordinária das CCB em virtude de não atin imento da Razã

e/ou Razão de Garantia Inicial Total.

6.5.1. Razão Mínima de Liberação. Sempre deverá ser observada uma rei ção entre o valor de

garantias de alienação fiduciária constituídas e o valor do Preço de Aquisição iberado equivalente a

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

retidos na Conta do Patrimônio Separado serão liberados proporcionalm nte à efetivação dos

Registros de AF nos competentes Cartórios de Registro de Imóveis, propor ão essa baseada nos

Valores de Referência dos Imóveis conforme Anexo 11 dos Instrumentos de lienação Fiduciária de

Imóveis; e o que será comprovado à Emissora mediante a apresentação d matrícula do Imóvel

constando o registro do ônus de alienação fiduciária sem que exista qu Iquer outro ônus ou

gravame que impeça o exercício da garantia ora constituída, sobre o respect o Imóvel. Desde que

cumpridos os requisitos previstos neste item, a cada período de 7 (sete) di s, a Emissora deverá

checar que os requisitos estão preenchidos e liberar os valores proporcionais inda retidos na Conta

do Patrimônio Separado. Findo o prazo previsto na Cláusula 2.9.1.2 deste T rmo de Securitização,

caso a Segunda Parcela do Preço de Aquisição não tenha sido liberada, ou eja, não tenham sido

comprovados os Registros de AF, conforme previstos na Cláusula 3.4.1.(i) do ontrato de Cessão, o

valor do Preço de Aquisição que não tenha sido até então liberado para as evedoras deverá ser

utilizado na amortização extraordinária dos Créditos Imobiliários e dos CR na próxima data de
I

pagamento das CCB, conforme indicado no Anexo 11 da CCB e as Devedoras deverão observar o

previsto na Cláusula 6.5.2 abaixo. I
i
1

6.5.2. Razão de Garantia Inicial Total. Na hipótese de as Devedoras não co seguirem constituir as

alienações fiduciárias pendentes até a finalização do Prazo Total para Constitu ção de Garantias, seja

nos termos da Cláusula 5.1 ou da Cláusula 5.1.4 do Contrato de Cessão as CCB deverão ser

amortizadas extraordinariamente pelas respectivas Devedoras, lncluind principal, encargos

remuneratórios e demais juros e encargos moratórios previstos nas CCB com a finalidade de que o

saldo então devedor das CCB, após tais pagamentos, faça com que seja atingi a a razão de garantia

de 143% obtida através da relação entre o valor de garantias de alienação fid~.ciária constituídas e o

valor do Preço de Aquisição até então liberado nos termos deste Contrato, utijizando-se, para tanto,
I

os Valores de Referência dos Imóveis conforme Anexo 11 dos Instrumentos de lienação Fiduciária de

Imóveis ("Razão de Garantia Inicial Total") ("Amortiza ão Extraordiná ia Com ulsória"). A

Amortização Extraordinária Compulsória poderá ser realizada da seguinte m neira: (i) na hipótese

de os imóveis, sobre os quais não tenha sido possível constituir a alienação lduclária em garantia,

sejam de propriedade de uma ou mais Fiduciantes, apenas as CCB que sej m relacionadas a tais
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Fiduciantes deverão ser proporcionalmente pagas para fins de Amo Extraordinária

Compulsória; ou (ii) na hipótese de os imóveis, sobre os quais não tenha sid possível constituir a

alienação fiduciária, sejam de propriedade de outras empresas do grupo a Helbor que não as

Fiduciantes, todas as CCB deverão ser proporcionalmente pagas pelas respe ivas Devedoras para

fins de Amortização Extraordinária Compulsória. Tal obrigação de Amo ização Extraordinária

Compulsória será devida e deverá ser cumprida até o Dia Útil seguinte ao d curso do Prazo Total

para Constituição de Garantias, tenha esse prazo sido estendido ou não co forme previsto nesta

cláusula.

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

amortização extraordinária conforme prevista nas Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo de ecuritização, deverão

ser creditados na Conta do Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente a pagamento dos CRI.

cLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

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

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

atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agen e Fiduciário por meio

de comunicação por escrito.
!
1
I

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

subsequente à integralização dos CRI, e enviá-I o ao Agente Fiduciário até o 252 (Vigési~O quinto) dia de cada
I
Imês, 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)

(d)
Data de Vencimento Final dos CRI;

I
I
!

Valor nominal remanescente dos Créditos Imobiliários; I

Valor da Razão Mínima de Garantia calculada entre o valor dos ImóveiJ vendidos e o saldo
I

devedor global dos CRI; I

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRIocorridas no mês de referência]

(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado; I
(j) Informações sobre as Alienações Fiduciárias de Imóveis (quantidade ~e unidades alienadas ~ .
fiduciariamente por Empreendimento (prenotadas ou registradas), região d~Empreendimento do

imóvel alienado fiduciariamente, função do imóvel, valor em reais o imóvel alienado

fiduciariamente, calculado conforme Cláusula 2.2.1 dos Instrumentos Part ulares de Alienação t
Fiduciária de Imóveis); e I

(k) Informações sobre as amortizações extraordinárias realizadas nol mês de referência,
iPágina 34 de 103 I
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Valor recebido dos Créditos Imobiliários;
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conforme previsto nasCláusulas6.4 e 6.5 deste Termo de Securitização.

7.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestã serão preparados e
fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.3.1. A Emissoradeclara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da missão dos CRI,além
da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas o presente Termo de
Securitização.

7.4. Fornecimento de Informações Relativasaos Créditos Imobiliários: A Emissorao riga-se a fornecer aos
Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias orridos contados do
recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Crédi os Imobiliários, desde
que estas estejam disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou das
Devedoras, conforme o caso.

7.4.1. A Emissoraobriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acess do Agente Fiduciário,
em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a t das as informações e
documentos necessáriosao desempenho de suasfunções relativas aos CRI;(ii) ncaminhar ao Agente
Fiduciário, e divulgar em seu website, na mesma data de suas publicações, s atos e decisões da
Emissora destinados aos titulares dos CRI que venham a ser publicados; e (it) informar ao Agente
Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos que sejam de seu conhecim nto, que permitam a
antecipação dos Créditos Imobiliários, conforme previsto no Contrato de Ces ão e neste Termo de

I
Securitização, imediatamente após tomar conhecimento de sua ocorrência, nãf sendo considerados
para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como asmedidas extrajudiciais

!
I
I

I
I

7.5. Relatório Anual: A Emissoraobriga-se desde já a informar e enviar todos os d1dos financeiros e atos
societários necessários à realização do relatório anual, conforme determina a InstrUfãO CVM n.º 583, que
venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamen encaminhados pela
Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponi ilização na CVM. As
informações disponibilizadas acerca do grupo societário da Emissora deverãol abranger, inclusive,
controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de cont10le, no encerramento
de cada exercício social.

I

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, ~ cuidar para que as
operações que venha a praticar no âmbito CETIPsejam sempre amparadas pelas boa práticas de mercado,
com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agent Fiduciário de toda e
qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantfs e/ou emergentes a
que o não respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente nã, tenham sido gerados
por atuação do Agente Fiduciário. I

I

I
I

,

e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

7.7. A Emissoraneste ato declara que:
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(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente so a forma de sociedade

por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis br sileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessá ias à celebração deste

Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação de qu seja parte, à emissão

dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos demais

Documentos da Operação de que seja parte, tendo sido satisfeitos to os os requisitos legais

e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

(f)

(g)

(h)

903138v8697/2

(e) os representantes legais que assinam este Termo e os demais Docu entos da Operação de

que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para assu ir, em seu nome, as

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

deres legitimamente

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários representados pel s CCI e das Alienações

Fiduciárias de Imóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão; I

I
I
I

(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar as Alierações Fiduciárias de

Imóveis e que os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, m conformidade com

opinião legal da operação, encontram-se livres e desembaraçad de quaisquer ônus,

gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, exce pelas hipotecas que

serão quitadas com os recursos da Primeira Parcela, conforme dispos o pela Cláusula 3.1.3.3

do Contrato de Cessão, não sendo do conhecimento da Emissora a xistência de qualquer

fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização e

os demais Documentos da Operação de que seja parte; i

,

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligêr' cia para assegurar a

existência do Crédito Imobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato

de Cessão; I

I
observado o disposto no item "(e)" acima e nas condições e nciadas nos demais

Documentos da Operação, não tem conhecimento da existênc a de procedimentos

administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qua quer natureza, contra

a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar s Créditos Imobiliários

representados pelas CCI e/ou as Alienações Fiduciárias de Im~veis, ou, ainda que

indiretamente, o presente Termo de Securitização; I
I
!

conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até I a presente data, da
I

existência de qualquer pendência ou exigência de adequação surcitada por nenhuma

autoridade governamental referente aos Empreendimentos;

!,
I
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(i) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário

Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

o Agente

(j) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Opera ão de que seja parte

constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, ex quível de acordo com

os seus termos e condições.

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

das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente ínverí icas, incompletas ou

incorretas.

cLÁUSULA OITAVA - REGIME FIDUCIÁRIO EADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPA DO EPRIORIDADE
NOS PAGAMENTOS

8.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei n.º 9.514/97, a Emisso a institui, em caráter

irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, as CCI, Conta do Patrimônio

Separado e as Alienações Fiduciárias de Imóveis, constituindo referidos Créditos 1m biliários lastro para os

CRI. O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo na Instituição Custod ante, será registrado

conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei n.!:!10.931/04.

8.2. Conta do Patrimônio Separado: A arrecadação dos Créditos Imobiliários oCfrrerá diretamente na

Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e permanecerão separados e segregados do

patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI. i
I
t
t

8.3. Isenção de Ação ou Execução: Na forma do artigo 11 da Lei n.º 9.514/97, os fréditos Imobiliários, a

CCI, as Alienações Fiduciária de Imóveis e os recursos porventura mantidos na 1 Conta do Patrimônio

Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissor~, não se prestando à
constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, porlmais privilegiados que

sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI, ressal ando-se, no entanto,

eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.º 2.158-35 2001.

8.4. Patrimônio Separado: Os Créditos Imobiliários, as CCI, as Alienações Fiduci 'rias de Imóveis e os

recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado permanecerão separados e seg egados do patrimônio

comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos CRI.

I
8.5. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si 0+ por seus prepostos,

ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias àl manutenção de sua

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliário e de pagamento da

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

8.6. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo 111à Instrução CVM n.!:!414, a E issora declara que:
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(a) com relação às CCI, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será r lizada pela Instituição

Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são tividades da Emissora,

da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Cré 'tos Imobiliários; (ii) o

controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimô io Separado; e (iii) a

emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, dos respectivos t rmos de liberação de

garantias.

8.7. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da rem neração da Emissora

descrita na Cláusula 2.4, item (c) acima serão suportados pelas Devedoras (de maneir proporcional ao valor

da respectiva CCB), inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos Ia Devedora sobre tais

pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor dev do livre de quaisquer

tributos incidentes na fonte (gross-up).

i
8.7.1. A Taxa de Administração será devida pelas Devedoras (de maneira pnoporcional ao valor da

respectiva CCB), com recursos do Patrimônio Separado, e paga a partir do 1º (primeiro) Dia Útil

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

8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pelas Devedoras à Emissora, inc dirão multa moratória

de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórias d 1% (um por cento) ao

mês, calculado pro rata tempo ris, se necessário.

8.8. A Emissora será responsável pela guarda da via negociável de cada CCB, re~ebendo o custodiante
I
\
\

i
I

8.9. Ordem de Prioridade de Pagamentos. Os valores recebidos em razão do p~amento dos Créditos
Imobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, llq idação antecipada ou

realização das Alienações Fiduciárias de Imóveis, deverão ser aplicados de acordo co a seguinte ordem de

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

uma cópia de cada CCB.

o cumprimento do item anterior:

(a)
I

Pagamento das despesas mensais referentes aos CRI, previstas no A~exo 11 do Contrato de

Cessão; I

IPagamento dos Encargos Remuneratórios; !
I

I
Pagamento da amortização dos CRI; I

i

(b)

(e)

(d)

I

I
Realização da amortização extraordinária, conforme prevista nas Clá~sulas 6.4 e 6.5 deste

Termo de Securitização. I
I
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8.9.1. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado se] m insuficientes para
cumprimento das obrigações do CRI previstas nos itens "(a)" a "(d)" da CI usula 8.9, a Emissora
notificará as Devedoras para que em até 2 (dois) Dias Úteis depositem rec rsos necessários para
cumprimento de todas as obrigações, as quais somente responderão por tal pagamentos em caso
de mora nasamortizações previstas na letra "h" do item 3.1, acima.

8.10. Prejuízosou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissorasomente resp derá por prejuízos ou
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento e disposição legal ou
regulamentar, negligência dolosa ou administração temerária reconhecidos por ntença condenatória
transitada em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11. Os recursos disponíveis na Conta do Patrimônio Separado oriundos dos pa amentos dos Créditos
Imobiliários, representados pelas CCI, serão aplicados nos termos previstos na CI usula 8.12 abaixo. Os
pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRIserão efetu dos pela Emissora na
medida em que existam recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos proced entos adotados pela
CETIP.

8.12. Investimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado e tarão abrangidos pela
instituição do RegimeFiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo qu poderão ser aplicados
pela Emissora,na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, en uanto não cumpridas
asCondiçõesPrecedentes, em títulos, valores mobiliários e outros instrumentos finan eiros de renda fixa de
emissão de instituições financeiras de primeira linha, desde que de comum a rdo entre as Partes
("Aplicações Permitidas"). Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais Aplicações Permitidas
integrarão o Patrimônio Separado. A Emissoranão terá qualquer responsabilidade c m relação a quaisquer
eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos, tributos, ou despesas resulta tes das aplicações em
tais investimentos, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por demor s (não resultante de
transgressão deliberada) no investimento, reinvestimento ou liquidação dos referi os investimentos, ou
quaisquer lucros cessantesinerentes a essasdemoras.

cLÁUSULA NONA - AGENTE FIDUCIÁRIO I
I

9.1. Agente Fiduciário: A Emissora,neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que for~almente aceita a sua
nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, srndo-Ihe devida uma
remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização. I

I
Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o Agente

•
(a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em tOdl:S as suas cláusulas e
condições, bem como a função e incumbências que lhe são atribuídas;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesseiprevistas no artigo 62
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(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercí io da função que lhe é
atribuída, conforme o § 32 do artigo 66 da Lei 6.404/76 e Seção 11da Instrução CVM 583;

da Instrução CVM n.2 583;

(d) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizaçã e a cumprir com suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e e tatutários necessários

para tanto; e

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

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

Emissora e contidas no Termo de Securitização, sendo certo que veri icará a suficiência, a

constituição e exequibilidade da garantia quando do registro das Alienações Fiduciárias de Imóveis

na medida em que forem registradas junto aos Cartórios de Registro de 1m veis competentes nos

prazos previstos nos Documentos da Operação.

9.3. Incumbências do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeá o, principalmente:
,
I

(a) Exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para co~ os Titulares dos CRI;
1

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, erT)pregando no exercício

da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo empreg~ na administração dos
I

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

!
(c) verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias d~ Imóveis, bem como o

valor dos bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manute~ção de sua suficiência

e exequibilidade;

!,

(d) examinar proposta de substituição de bens dados em Garantia, manil' estando sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

1

(e) intimar, conforme o caso, a Emissora, a Cedente e as Garantidorasl a reforçar a Garantia

dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação; I
i

(f) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive,

gestão junto à Emissora; :

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

operação, a administração do Patrimônio Separado; i
i
I

promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na \cláusula 10.1 abaixo;

I
!

(h)
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(i) renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superve iência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a i díata convocação da
assembleia que deliberará sobre suasubstituição;

(j) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício suasfunções;

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das in rmações relativas às
garantias e a consistência das demais informações contidas neste Te mo de Securitização,
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou efeitos de que tenha
conhecimento;

(I) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defe a dos interesses dos
Titulares dos CRI,bem como inclusão dos Créditos Imobiliários afetados ao Patrimônio Separado,
caso a Emissoranão o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do Pat imônio Separado;

(m) notificar os Titulares dos CRI,no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, con ado a partir da ciência
de eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer obrigações finan eiras assumidas neste
Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a garantias e cláusulas contratuais
destinadas que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as onsequências para os
Titulares dos CRIe as providências que pretende tomar a respeito do assunto;

I

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do patrimôn+ Separado e solicitar,
quando considerar necessário,auditoria extraordinária na Emissoraou no patfimônio Separado;

!
(o) disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do Valor
Nominal Unitário dos CRI,realizado em conjunto com a Emissora,através de s~uwebsite;

1

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora'J~lertando os Titulares
de CRIacerca de eventuais inconsistências ou omissõesde que tenha conhecirento;

,i
(q) fornecer à Emissoratermo de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias qteis após satisfeitos os
créditos dos Titulares dos CRIe extinto o RegimeFiduciário; I

I
I
I
I

(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRlfconforme prevista no
Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às assembleits gerais constantes da
Lei n.º 6.404/76; i

,
I,
I

(5) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRIa afim de presttr informações que lhe
forem solicitadas; I

I

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de secuJização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e r
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(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 quatro) meses após o
fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fato relevantes ocorridos
durante o exercício relativos a presente Emissão,conforme o conteúdo mfnirn abaixo:

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de pres ação de informações
periódicas, indicando as inconsistências ou omissõesde que t nha conhecimento;

(ii) alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efei os relevantes para os
titulares dos CRI;

(iii) comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de strutura de capital da
Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a p teger o interesse dos
titulares do CRIe que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela
Emissora;
quantidade de CRIemitidos, quantidade de CRIem cirCUlaçãte saldo cancelado no
período;
resgate, amortização, conversão, repactuação e pagame o de juros dos CRI
realizados no período;
constituição e aplicações do fundo de amortização ou dei outros tipos fundos,
quando houver; I

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, 40nforme informações
prestadas pela Emissora; i
relação dos bens e valores entregues à sua administração, qua~do houver;
cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora,Ioevedora ou Cedente,

I
neste Termo de Securitização 1

manutenção da suficiência e exequibilidade dasgarantias; i
existência de outras emissões de valores mobiliários, pÚbli4as ou privadas, feitas
pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controla I ora ou integrante do
mesmo grupo da Emissoraem que tenha atuado no mesmo xercício como agente
fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissõ s: a) denominação da
companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade e valores mobiliários

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)

(xi)

emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de venci ento e taxa de juros;
f) inadimplemento financeiro no período; e g) declaração so~re a não existência de
situação de conflito de interesses que impeça o agente fí1uciário a continuar a
exercer a função. I

i

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbito ~a emissão dos CRI,o ~ /'\
Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em le! ou neste Termo de .~
Securitização para proteger direitos ou defender os interessesdos titulares do CRI.

\\
9.4. Remuneração do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Age te Fiduciário receberá
da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo dese penho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, durante o período de
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vigência dos CRiou até a liquidação integral dos CRI, à título de implantação, erão devidas parcelas
semestrais de R$5.500,OO(cincomil e quinhentos reais) para o acompanhamento adrão dos serviços de
Agente Fiduciário, sendo a primeira devida 5 (cinco) Dias Úteis após a liquidação nanceira dos CRIe as
demais nasmesmasdatas dos trimestres subsequentes.

9.4.1. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.2 abaixo conti uará sendo devida e
calculada pro rata die, mesmo após o vencimento dos CRI,caso o Agente iduciário ainda esteja
exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRiou da Emissora ou de reestruturação
das condições dos CRI após a Emissão, bem como a participação em re iões ou conferências
telefônicas, Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, serão devidas o Agente Fiduciário,
adicionalmente, o valor de R$400,OO(quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado,
incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos documentos d emissão durante a
estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) e ecução de garantias,
(iii) comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com titulares de CRI; e

I

(iv) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, p,gas em 5 (cinco) dias
corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatórioi de horas" à Emissora.
Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) da

I

Garantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração; (iii) condições relacionadas ao vencimento
antecipado; (iv) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentds aos documentos da
operação. Os eventos relacionados à amortização dos CRInão são considera~os reestruturação dos
CRI. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, srrá devido ao Agente
Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$500,OO(quinhentos reais) por hora-homem de trabalho

Idedicado a tais alterações.

9.4.3. No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários ou da Emissorjacom relação às suas
obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesasem q~e o Agente Fiduciário

I

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos Invtstidores deverão ser,
sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesasincluem
os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, inde izações,custas e taxas
judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relaci nadas à solução da
inadimplência, enquanto representante dos Investidores. As eventuais despe as, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em açõesjudiciais serão igualmente sup rtadas pelos Titulares
dos CRI,bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente iduciário, na hipótese
de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento d stas por um período
superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar gar ntia dos Titulares dos
CRIpara cobertura do risco de sucumbência.

i
9.4.4. A remuneração não inclui as despesasque sejam consideradas neceJsáriasao exercício da
função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente: publicações e~ geral (por exemplo,
edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da ~ssembleia Geral dos
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Titulares dos CRI, anúncio de comunicação de disponibilidade do relat rio anual do Agente

Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, d spesas com viagens e

estadias, transportes e alimentação de seus agentes, contratação de e pecialistas, tais como

auditoria e/ou fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference call, asse soria legal ao Agente

Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas os termos de quitação

e acompanhamento das Alienações Fiduciárias de Imóveis, conforme o caso, ecessárias ao exercício

da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Se arado, observando-se

que a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre tais despes s, previamente e por

escrito.

9.4.5. a pagamento das despesas acima referidas será realizado me iante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da c pia dos comprovantes

pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduci rio, após, sempre que

possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualida de administradora do

Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9.5. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas Cláusulas acima, o

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

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso ujeito ao reajuste pelo

IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, cal ulado pro rato die, se

necessário.

9.5.1. A remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela Jariação acumulada do

IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-Io, ou ainda na '~POSSibilidade de sua
I

utilização, pelo índice que vier a substituí-Io, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de

pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário. !
!,

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos sfgUintes impostos: ISS
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Pr grama de Integração

Social), caFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), I RF (Imposto de Renda

Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a r muneração do Agente

Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento. I
i

9.6. Substituição do Agente Fiduciário: a Agente Fiduciário poderá ser substit ído nas hipóteses de

ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação extrajudicia , falência ou qualquer

outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, con ado da ocorrência de

qualquer desses eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja eleito o ovo agente fiduciário.

,

9.6.1. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário d~1e ser convocada pelo

Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada po titulares dos valores

mobiliários que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI em Cir ulação.

I

!
I
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9.6.2. Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dias a tes do final do prazo

referido na cláusula 9.6, acima, cabe à Securitizadora a imediata convocação. m casos excepcionais,

a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de nov agente fiduciário ou

nomear substituto provisório.

9.7.

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação a licável e deste Termo

de Securitização.

9.8. Substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter p rmanente deverá ser

objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização. A substituição do Agen e Fiduciário deve ser

comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do adita ento ao Termo.

9.8.1. Juntamente com a comunicação do item 9.8, acima, devem ser e lcaminhadas à CVM a

declaração e demais informações exigidas na Instrução CVM n° 583. 1
i
11

9.9. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dFs CRI em Circulação,

estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância ~emporária.

9.10. Validade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do Agente ~iduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem

como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste i~strumento, inclusive a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hip~teses previstas nesse

Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberar! o pelos Titulares dos

CRI reunidos em Assembleia Geral. i
I:
I

9.11. Atuação Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de OPiniãOfU fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de d finição pelos Titulares

dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instr ções que lhe forem

transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário ão possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do est ito cumprimento das

orientações dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e

reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que v nham a ser causados

em decorrência disto aos Titulares dos CRiou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciá io limita-se ao escopo

da Instrução CVM n.º 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da lei n.º 6.~04/76, estando este

isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nfo tenha decorrido da ~'~\ .
legislação aplicável. i

i

I
9.12. Presunção de Veracidade: Sem prejuízo do dever de diligência do AgentlFiduciário, o Agente .

Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de document s encaminhados pela~'-

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

I
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cLÁUSULA DEZ - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

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

sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-Ios, nos termos da legislação plicável.

9.13. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas fu ções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se co promete a realizar a

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

10.1. liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da rnissora, com relação

às obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses pre istas na Cláusula 10.4
abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imedi ta e transitoriamente

a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e recursos porventura

mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patri ônio Separado, nas

hipóteses em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar obre a assunção da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre talliquidação.j

10.2. Convocação da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início ~a administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRI,
i

na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes abaixo, e na Lei n.º 9.514/97. :

10.3. Deliberação Pela liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de litulares 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 condi~es de sua viabilidade

econômico-financeira. :

10.4. Eventos que Ensejam a Assunção da Administração do Patrimônio Separado qelo Agente Fiduciário:

Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumídas nesta operação, a

critério da Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos ~entos abaixo poderá

ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, tra liquidá-Io:

,
,

pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência ~a Emissora;
I

\

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das Obriga~ÕeS não pecuniárias

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

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

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

dependerá de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; o~ ~

(e) inadimplernento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo de~a, de qualquer dask,:--

obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo qu.r ' nessa hipótese, a
liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplenrento ou na data de
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verificação da mora, caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos, bem como e qualquer evento de

Vencimento Antecipado deverá ser prontamente comunicada, ao Agente Fid clário, pela Emissora,

em 1 (um) Dia Útil. O descumprimento desse dever pela Emissora não imped rá o Agente Fiduciário

ou os Titulares dos CRI de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades pretensões previstos

neste Termo e nos demais Documentos da Operação.

cLÁUSULA ONZE - ASSEMBLEIA GERAL

11.1 Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Ger I de Titulares de CRI, a

fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI.

I
11.2. A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agette Fiduciário, (ii) pela

Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez p r cento) dos CRI em

Circulação. ,
i

11.3. Observado o disposto na Cláusula 11.2 acima, deverá ser convoca da Assembléia Geral de Titulares

de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a Emissora, ~a qualidade de titular

dos Créditos Imobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos nas CCI ou em quaisquer

outros Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRI deliberem sobre corno a Emissora deverá

exercer seu direito frente à Devedora. i
I

I

11.4. A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser re11izada com no mínimo

20 (vinte) dias a contar da data da última das 3 (três) publicações do edital relativo à prírneíra convocação ou
I

no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da última das 3 (três) publicações do edital relativo à segunda

convocação.

11.5. Somente após definição da orientação pelos Titulares dos CRI em Assembléia Geral de Titulares de

CRI, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer seu direito e deverá se manilstar conforme lhe for

orientado, exceto se de outra forma prevista nos Documentos da Operação. C o não haja quórum
I

necessário para a instalação da Assembleia Geral de Titulares de CRI, ou não Cheguem~uma definição sobre

a orientação, a Emissora e/ou Agente Fiduciário poderão permanecer silente quanto o exercício do direito

em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência e relação aos direitos

dos Titulares dos CRI, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agentei Fiduciário qualquer
I

responsabilização decorrente de ausência de manifestação. I
:
,

11.6. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobr~ a orientação definida

pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme ~ssim instruída. Neste
,

sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeito~ jurídicos decorrentes

da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente d~ eventuais prejuízos

causados aos Titulares dos CRiou à Emissora. I
,
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11.7. Aplicar-se-a à Assembleia Geral de Titulares de CRI,no que couber, o dispost na Lei n.Q 9.514, bem
como o disposto na lei dasSociedadespor Ações, a respeito das assembleiasgerais d acionistas.

11.8. A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-é, em primeira convocaç o, com a presença de
Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Cire lação e, em segunda
convocação, com qualquer número.

11.10. Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRIdev rão levar em conta a

11.9. CadaCRIem Circulaçãocorresponderá a um voto nasAssembleiasGerais de T tulares dos CRI,sendo
admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRiou não.

totalidade dos CRIem Circulação presentes.
I

11.11. Seráfacultada a presença dos representantes legaisda EmissoranasAssembliias Gerais de Titulares
de CRI.

,

11.12. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares ~os CRI e prestar aos
Titulares dos CRIas informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora,o gente Fiduciário e/ou
os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, as Devedora ), para participar das
Assembleias Gerais de Titulares de CRI,sempre que a presença de qualquer dessas pessoasfor relevante
para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, as Deve ras e/ou suas partes
relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração dos voto dos Titulares dos CRI
a respeito da respectiva matéria em discussão. !

11.13. A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acorde com quem a tenha
convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora;o~ (iii) ao Titular do CRI

I

eleito pelos Titulares de CRIpresentes. i

11.14. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou] nos Documentos da
I

Operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por 2/3 (dpis terços) dos CRIem
circulação e, em segunda convocação, por maioria simples. !

i
i

11.15. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/o~ nos Documentos da
Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em re~ação: (i) às datas de
pagamento dos EncargosRemuneratórios dos CRIe às datas de pagamento da amortização de principal; (ii)
à forma de cálculo da evolução financeira dos CRI,os EncargosRemuneratórios dos CRI,a amortização de
principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI;(iv) aos Ev~ntosde Liquidação do
Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado previstos na Ctáusula 6.3 deste Termo de
Securitização ou aqui previsto de forma esparsa; (vi) aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI,que
possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias d~ Imóveis que possam
comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem Ii~itação, a substituição
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das referidas Alienações Fiduciárias de Imóveis, exceto pelo disposto na Cláusula 6.4.6 deste Termo de

Securitização e no caso da definição da ordem e da forma da excussão das Alienaçõ s Fiduciárias; (viii) aos

quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; (ix) ealização de qualquer

amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI nos termos das Cláusulas 6.4 e 6.3 deste Termo

de Securitização, respectivamente; (x) qualquer alteração às previsões nas Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo

de Securitização; e/ou (xi) qualquer liberação específica com relação a um inadimpl mento das Devedoras

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

de fatos posteriores), deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assemble a de Titulares dos CRI

por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos C I presentes à referida

Assembleia Geral de Titulares dos CRI e em qualquer convocação subsequente, po TItulares dos CRI que

representem, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos CRI presentes à referida Assem leia Geral de Titulares

dos CRI, desde que os presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos C I, em primeira ou em

segunda convocação, representem, no mínimo, 50% dos CRI em circulação.

11.16. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Ter será considerada

regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que comparecerem tod s os Titulares dos CRI,

sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecid s neste Termo.

i
11.17. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembléia de Titulares dos CRI

sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) da necessidade de atendimento a exigências de

adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, BM&~BOveSpa e/ou demais

reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digltação ou aritmético; e
I

(iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na irazão social, endereço
I

e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para! os Titulares do CRI.

11.18. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembléias Gerais de Titulares

de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de Informações p~riódicas e Eventuais -

IPE, sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será necessária, e?<cetose a Assembleia

Geral de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso. !

cLÁUSULA DOZE - DESPESAS DA EMISSÃO

12.1. Em virtude da securitização dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI~bem como diante do

disposto na Lei n.º 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM que estabelecem as obrigações da

Emissora, será devido a esta, durante o todo o período de vigência dos CRI, taxa de admínístração, no valor

de R$3.000,00 (três mil reais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta

deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí- o, calculadas pro rata
r

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

integralização dos CRI, e as demais na Data de Verificação dos meses subsequentes ~é o resgate total dos
iCRI. i

12.1.1. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo
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vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança d Créditos Imobiliários

inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida proporciona mente aos meses de

atuação da Emissora.

12.1.2. Caso as Devedoras atrasem o pagamento de qualquer remuneração revista nesta Cláusula,

estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incid nte sobre o valor em

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

valor em atraso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impost s que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qua quer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lrnpos o de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuner ção da Emissora, nas

alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

12.1.4. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tri~utos que incidam ou

venham a incidir sobre os imóveis onde estão localizados os Empreendir?entos e/ou sobre os

Empreendimentos, poderá a Securitizadora fazê-Io, com recursos do Patrirnõnio Separado, desde

que previamente aprovado pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia IGeral de Titulares de

CRI, ficando a Devedora obrigada a reembolsá-Ia das quantias despendidas, nr prazo de até 2 (dois)

Dias Úteis após recebimento de notificação encaminhada pela Securitizadorà, sob pena de, sobre

tais quantias, incidir os encargos moratórios previstos no Contrato de Cess~ e nos Instrumentos
I

Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis, conforme aplicável. As delib1rações tomadas pelos

Titulares dos CRI nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusula
I

11.14 acima. i

12.2. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:
!
,

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro cortábil independente),

auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio

Separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiiários;
I

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escr~turador, contadores,

auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluin~o mas sem limitação,

depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses d01 Titulares dos CRI, do

Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados a realização dos [Créditos Imobiliários

integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível, p~eviamente aprovadas

e pagas pelos Titulares dos CRI. No caso do risco de sucumbência, o Age~te Fiduciário poderá

solicitar garantia aos Titulares dos CRI. Tais despesas incluem também os g.stos com honorários
I

advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente

Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a E~issora intentadas, no
I
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exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuizos ou riscos financeiros, enquanto

representante da comunhão dos Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem omo a remuneração e

as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a Emi sora permanecer em

inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Age te Fiduciário solicitar

garantia prévia do Investidor para cobertura do risco da sucumbência;

(e) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de con ocação de Assembleia

Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRI, anún io de comunicação de

disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), no ficações, extração de

certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, viagen e estadias, contatos

telefônicos e/ou conference call, necessárias ao exercício da função de ente Fiduciário e da

Emissora, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão de ta, serão pagas pelo

Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previam nte pela Emissora, na

qualidade de administradora do Patrimônio Separado;
I

(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que ~enham como base de

cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado; I

i
(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão d~S CRI, venham a ser

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base d~ incidência alterada,

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou r~lativa, um incremento

da tributação incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre FS CRI e/ou sobre os

Créditos Imobiliários; 1

,,
,

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, r~sultantes, direta ou
,

indiretamente, da emissão dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de iseus administradores,

empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado eml decisão judicial final
I

proferida pelo juízo competente; I

(g) as despesas previstas na Cláusula 9.4, acima, referente à remuneraçãt,' do Agente Fiduciário,

bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente Fiduciári venha a incorrer no

decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação e acompanhamento as garantias;

I

(h) as despesas incorridas pela Emissora com o depósito, uso, registf' e custódia da CCI,

representativa dos Créditos Imobiliários;
i

(i) despesas com a eventual contratação de empresa de ratinq, caso ireferida contratação J.i&.
venha a ser solicitada pelos Titulares dos CRiou por qualquer nova regUlamenrão; "\

(j) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direltos e prerrogativas dos
I /
I •
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(k) demais despesas previstas em lei, na regulamentação aplicável ou neste Termo de

Securitização.

Titulares dos CRI; e

12.3. Despesas Suportadas pelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a respon abilidade da Emissora

se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n.29.514/97, caso o Patr mônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2 acima, tais des esas serão suportadas

pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

12.3.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos réditos Imobiliários,

representados pelas CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, confo me o presente Termo

de Securitização.

12.4. Responsabilidades dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas l2.2 e 12.3 acima, são

de responsabilidade dos titulares dos CRI: r
i

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI mão compreendidas na
I

descrição da Cláusula 12.1 acima; :

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

Titulares dos CRI, observada a Cláusula 12.4.1 abaixo; e !

(e) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, Incluindo, mas não se

limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 abaixo.

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

opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previslas neste Termo de

Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com ~edidas judiciais ou

extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titu~res dos CRI, deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e ~diantadas ao Agente

Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação. 1

I

12.5. Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio !separado, sobejarem

Créditos Imobiliários seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ol) créditos devem ser

restituídos pela Emissora às Devedoras, conforme sua proporção sobre os Créditosl'mobiliários à época,

sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (incluindo seus rerldimentos líquidos deWJ
tributos) restituidos às Devedoras, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais oriundol destes rendimentos. \f.~
cLÁUSULA TREZE - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES l ~\

13.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: As regras gerais relativas aos principais tributos
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aplicáveis aos investimentos em CRIencontram-se descritos a seguir. Todos os tribut s abaixo mencionados
são de responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve avaliar os impactos ributários relativos ao
seu investimento em CRI, não devendo considerar unicamente as informa es contidas abaixo.
Recomendamosque cada Investidor consulte seus próprios assessoresquanto à tribu ação a que deve estar
sujeito na qualidade de Titular de CRI, levando em consideração as circunstânc s específicas de seu
investimento.

13.1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida p r CRI está isenta do
imposto de renda por força do artigo 32, ll, da Lei n.2 11.033, de 21 de dezem ro de 2004.

13.1.2. Não há, para fins de aplicação do dispositivo legal acima mencion do, uniformidade de
interpretação a respeito da definição e abrangência do termo "remunera o". De acordo com o
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 37, pará rafo 92, e artigo. 44,
parágrafo único, li, da Instrução Normativa RFBn.2 1.022/10), referida isençã abrange rendimentos
decorrentes da aplicação em CRI,mas não o ganho de capital auferido na a ienação ou cessão do
CRI,o qual deve ser tributado pelo Imposto de RendaRetido na Fonte ("IRRF" , independentemente
de a operação ser realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de fut ros ou assemelhadas,
mediante aplicação dasseguintes alíquotas regressivas,de acordo com o praz da aplicação:

(a) até 180 dias, 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento);

(b) de 181 a 360 dias, 20% (vinte por cento);

(e) de 361 a 720 dias, 17,5% (dezessetevírgula cinco por cento); e

(d) acima de 720 dias, 15% (quinze por cento).

13.1.3. Particularmente no caso de operações realizadas em bolsas de val01s, 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 d~ renda à alíquota de

I

15% (quinze por cento) e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005%1 (cinco milésimos por
cento), o qual deve ser posteriormente compensado com o imposto de re~da pago pela pessoa
física. 1

,,

13.1.4. Pessoas jurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil: O tratsmento tributário de
investimentos em CRIé, via de regra, o mesmo aplicável a investimentos em t~ulos de renda fixa:

!
(a) rendimentos decorrentes de investimentos em CRIdevem compor o lulcro real ou presumido
e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (IICSLLh da pessoa jurídica
investidora. Além disso, tais rendimentos devem ser tributados pelo IRRFàí.alíquotas regressivas
mencionadas acima. O IRRFpago de acordo com essasregras deve ser consk rado antecipação do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao término do respectivo eríodo de apuração.

i,
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Aplicam-se, aqui, os mesmos comentários feitos acima a respeito da interpr tação da Secretaria da

Receita Federal do Brasil quanto à tributação dos ganhos de capital auferidos a alienação ou cessão

do CRI e a eventual possibilidade de outra linha de interpretação; e

(b) com relação à contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS") à Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), rendimentos e ganhos de apital decorrentes de

investimento em CRI não devem estar sujeitos à incidência destas contribu ções, ou devem estar

sujeitos à incidência destas contribuições à alíquota zero, dependendo d regime de apuração

dessas contribuições ao qual o Investidor se sujeita.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham com atividade principal a

exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições fi anceiras e entidades

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos RI é considerada, pela

Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, co o receita operacional

dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela cont ibuição ao PIS e pela

COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

13.1.5. Outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil: Os rendimentos e ganhos de capital

auferidos em investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, s guradoras, entidades

de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar ,bertas, sociedades de

capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mcblllárlos e sociedades de

arrendamento mercantil também devem compor o lucro real e base de ctlcUIO da CSLL dessas

pessoas jurídicas. Tais rendimentos e ganho de capital, contudo, não estão ujeitos ao IRRF. Pode
I

haver incidência do PISe da COFINS, a depender das circunstâncias especificasldo Investidor.
!
I

13.1.6. Fundos de investimento constituídos no Brasil: Como regra geral, rendfmentos e ganhos de
I

capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência ~e investimentos que
Icompõem sua carteira não estão sujeitos à tributação. ,

:,
i

13.1.7. Residentes ou domiciliados no exterior: Relativamente a invest~dores residentes ou

domiciliados no exterior que invistam em CRI no País de acordo com as I normas do Conselho
I

Monetário Nacional (Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 2014): I
I1

investidores pessoas físicas estão isentos do IRRFsobre a remuneraçãn produzida por CRI;
I

I
:

(a)

(b) no caso de investidores que não sejam residentes ou domiciliados ~m jurisdição que não

tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), o~ rendimentos, exceto

aqueles referidos no item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI Idevem, via de regra, \, '

sujeitar-se ao IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), inclusive no caso d~ operações realizadas
,

no mercado de balcão ou em bolsa; :

(e) no caso de investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que ~ão tribute a renda, ou
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I
que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos, exce o aqueles referidos no

item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, ujeitar-se ao IRRF de

acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Br sil, acima descritas; e

(d) independentemente das características do investidor residente ou do iciliado 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 ("IOF/Câmbio") à alíq ota zero. A liquidação

da operação de câmbio para saída de recursos relativa ao mesmo inve imento sujeita-se ao

10F/Câmbio à allquota zero. A alíquota do 10F/Câmbio pode ser aumentada qualquer tempo para

até 25% (vinte e cinco por cento), por meio de decreto presidencial.

13.2. 10F: Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento d 10F determina que o

ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e e capitais, na forma

regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.373, de 29 d setembro de 2009) a

alíquota do 10F/Câmbio será igual a 6% (seis por cento), conforme alteração estabe ecida pelo Decreto nº

7.330/2010. Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce important papel extrafiscal, as

alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo;

13.2.1. 10F!TVM: O Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores ~biliários ("IOF/TVM")

não incide sobre investimentos em CRI com prazo superior a 30 (trinta) dias. ~o entanto, se houver

resgate, cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 (trinta) dia~J o 10F/TVM incide à
alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou re~actuação, limitado ao

rendimento da operação, em função do prazo, consoante tabela prevista ~m regulamentação. A

alíquota do 10F/TVM pode ser aumentada para até 1,5% (um vírgula cinco for cento) ao dia, por

meio de decreto presidencial. i

13.2.2. lei nº 12.431: Sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ~o disposto na lei nº
I

12.431, de 24 de junho de 2011: !
I
I
I

(a) ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a rendá incidente sobre os

rendimentos definidos nos termos da alínea lia" do § 20 do artigo 81 da lti n,º 8.981, de 20 de

janeiro de 1995, produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entre ues ou remetidos a

beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tri ute a renda ou que a

tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); e i
i

(b) a alíquota do 10F/Câmbio ficará reduzida para O (zero).

cLÁUSULA QUATORZE - PUBLICIDADE

14.1 Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os atos e fatos

relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações' para as respectivas

Assembleias Gerais de Titulares de CRI, serão realizados mediante publicação de edi$1 no jornal em que a
I
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14.2. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/o do Agente Fiduciário

serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio o sistema de envio de

informações periódicas e eventuais da CVM.

Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com a referidas publicações,

serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

cLÁUSULA QUINZE - REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

15.1. Registro do Termo de Securitlzacão: O presente Termo de Securitizaç o será registrado na

Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n.º 10.93 /04, ocasião em que a

Instituição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo VI a este Termo de S curitização.

cLÁUSULA DEZESSEIS- NOTIFICAÇÕES

16.1. Comunicações: Todas as comunicações entre as partes serão consideradas álidas a partir do seu

recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venha a indicar, por escrito,

durante a vigência deste Termo.

Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 5º andar, conjunto 52,

São Paulo, SP- CEP01451-000

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Rodrigo Estrada

e-mail: monitoramento@habitasec.com.br;mrvalle@habitasec.com.br;

Tel.: +55 (11) 3062-1737 ou +55 (11) 3062-6902

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277, cj. 202, CEP01452-000

São Paulo, SP- CEP01452-000
I

I
I

I

I
I

Consideração das Comunicações: As comunicações serão consideradas entre lues quando recebidas

Para o Agente Fiduciário

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

At.: Marina Pafiella/Flavio ScarpelljfEugênia Queiroga

e-mail:agentefiduciario@vortxbr.com

Tel.: +55 (11) 3030-7177

Site: www.vortxbr.com

16.2. N
\

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo - ECT, nos endereços

mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico

serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja onfirmado 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 ensagem. A mudança

\./
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de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pela parte ue tiver seu endereço
alterado.

cLÁUSULA DEZESSETE - RISCOS

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que d verão ser analisados
independentemente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta Cláusula, $ o incorporados a este
Termo de Securitização todos os fatores de risco relacionados: (i) à Helbor; (ii) ao controlador, direto ou
indireto, ou ao grupo de controle das Devedoras; (Ui) aos acionistas da Helbor; (iv) às ontroladas e coligadas
da Helbor; (v) aos fornecedores da Helbor; (vi) aos clientes da Helbor; (vii) aos se ores da economia nos
quais as Devedoras atuam; (viii) à regulação dos setores em que a Helbor tua; (ix) às questões
socioambientais; (x) que sejam divulgados pela Helbor, de tempos em tempos, m seu Formulário de
Referência, elaborado e atualizado, nos termos da Instrução CVM n.!!480, de 7 de dezembro de 2009. O
Formulário de Referência mais atual da Helbor na data deste Termo de Securitiza ão é o "Formulário de
Referência - 2016". Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não ex ustivos, relacionados,
exclusivamente, aos CRIe à estrutura jurídica da presente emissão:

(a) Risco da deteriora ão da ualidade de crédito do Patrimônio Se
capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI:Os CRIsão lastreados nos
Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRIpor meio deste Ter o de Securitização, no
qual foi instituído o RegimeFiduciário e constituído o Patrimônio Separado. s Créditos Imobiliários
representam créditos detidos pela Emissora contra as Devedoras. O Patrimônio Separado
constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer arantia flutuante ou
coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRIdos mont ntes devidos depende
do pagamento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras, em tempo hábil ara o pagamento dos
valores decorrentes dos CRI.A ocorrência de eventos que afetem a situaçã econômico-financeira
da Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Se arado de honrar suas
obrigações no que tange o pagamento dos CRIpela Emissora.

!
I

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras, o valér a ser recebido pelos
Titulares dos CRIpoderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o i vestimento realizado.
Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporã de outras fontes de
recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRI.

(b) RiscosRelativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de recursos da
Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta u indiretamente dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem
ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e mortizações dos CRI,
podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Ap s o recebimento dos
referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios egais cabíveis para a
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cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso o valor rece ido não seja suficiente

para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de cursos para efetuar o

pagamento de eventuais saldos aos titulares dos CRI.

(c) Risco de crédito da Helbor: Considerando a Fiança prestada em g rantia das Obrigações

Garantidas, o risco de crédito desta operação encontra-se concentrado na elbor. Desta forma, a

capacidade de pagamento dos CRI está na capacidade da Helbor de cumpr r com suas obrigações

previstas na respectiva CCBe no Contrato de Cessão. O descumprimento, pe a Helbor, da obrigação

de pagar os valores devidos implicará no descumprimento do pagamento dos CRI.

(d) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de RI no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um m rcado para negociação

dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliá os caso estes decidam

pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades

para negociá-Ios no mercado secundário, devendo estar preparados para ma ter o investimento nos

CRI até a Data de Vencimento Final.

(e) Risco da existência de Credores Privilegiados: A Medida Provisória .2 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as nor as que estabeleçam a

afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou iurídlca não produzem

efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhi a, em especial quanto

às garantias e aos privilégios que Ihes são atribuídos". Ademais, em seu par grafo único, ela prevê

que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a tot lidade dos bens e das

rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que enham sido objeto de

separação ou afetação".

I
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos ele decorrentes, não

obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançado por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por cr dores trabalhistas e

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

tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de em resas pertencentes ao

mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, cone rrerão os detentores

destes créditos com os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o pro uto de realização dos

Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Cr ditos Imobiliários não

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

(f) Risco da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma c mpanhia emissora~,

títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aq isição e securitizaçã "

de créditos imobiliários através da emissão de CRI, cujos patrimôni s são administra s

separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os créditos~\

Imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais alores pela Emissora

poderá afetar negativamentea capac~::~:a: :e~:~ra de honrar as obrig ções de:~tes d~
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CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduc ário deverá assumir a
custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e ac ssórios que integram o
Patrimônio Separado. EmAssembleia Geral, os Titulares dos CRIpoderão d liberar sobre as novas
normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser
insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissoraperante os Titul res dos CRI.

(g) Falência, recuperação judicial ou extra judicial da Emissora: Até q e os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissorapoderá estar sujeita a eventos de falência, ecuperação judicial ou
extrajudicial. Dessaforma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fi ciário e o Patrimônio
Separado sobre os Créditos Imobiliários, eventuais contingências da Emissor em especial as fiscais,
previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos Imobiliários, princ paimente em razão da
falta de jurisprudência significativa em nossopaíssobre a plena eficácia da af tação de patrimônio.

(h) Manutenção do Registro de Companhia Aberta: A sua atuação mo Emissora de CRI
depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à M e das respectivas
autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensaou mesmo cancel da, afetando assim, as
suasemissõesde CRI.

(i) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emssora poderá não ser
suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do cre imento esperado, de
forma que a Emissorapode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Não se pode assegurar
que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora nec ssitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

,
(j) A Importância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da ~quipe operacional da
Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pci>deter efeito adverso
relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais diEmissora. O ganho da
Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que nece sita de uma equipe
especializada,para orlginação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto onhecimento técnico,
operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual pe da de componentes
relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar nossacapacidade de
geração de resultado.

(k) Inexistência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização: a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um C njunto de rigores e
obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurispru ência no mercado de
capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situaçõ s de estresse poderá
haver perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos
necessáriospara fazer valer as disposiçõescontidas nos documentos desta ope ação.
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(I) Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de " peração 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 pa e 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 merca o de capitais brasileiro
no que tange às operações de CRI,poderá haver perdas por parte dos Titula s dos CRIem razão do
dispêndio de tempo e recursos.

(m) Efeitos da ElevaçãoSúbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da tax de juros pode reduzir
a demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia rasileiras e por títulos
que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticad s no mercado após a
elevação da taxa de juros. Neste caso,a liquidez dos CRIpode ser afetada desjavoravelmente.

(n) Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perda devido à criação ou
majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação dife nte que venha a se
consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissorao os Titulares dos CRIa
novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

(o) amente os resultados
operacionais da Emissora:O Governo Federal regularmente implementa alter ções no regime fiscal,
que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus cll'Intes. Essasalterações
incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de trib os temporários, cuja
arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais especfficos. Algumas dessas
medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, quj poderá, por sua vez,
influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e s us resultados. Não há
garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a

I

cumprir as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI por meio ~os CRI se ocorrerem
alterações significativas nos tributos aplicáveis àssuasoperações. I

(p) Risco em Função da Dispensa de Registro e da Oferta: A oferta d s CRI, distribuída nos
termos da Instrução CVM 476, está automaticamente dispensada de regist o 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, o CRI distribuídos nos
termos da Instrução CVM 476 estão sujeitos à restrições de negociação, o que poderá afetar a
liquidez do CRIno mercado secundário em razãodestas restrições.

I
(q) Riscode Amortização Extraordinária ou ResgateAntecipado: Os CRI~derão estar sujeitos, ~
na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização e~1raordinária parcial ou
resgate antecipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar~ em dificuldades de
reinvestimento por parte dos Titulares dos CRIà mesma taxa estabelecida c mo remuneração dos
CRI.
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9.6.2. Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dias a tes do final do prazo

referido na cláusula 9.6, acima, cabe à Securitizadora a imediata convocação. m casos excepcionais,

a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de nov agente fiduciário ou

nomear substituto provisório.

9.7.

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação a licável e deste Termo

de Securitização.

9.8. Substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter p rmanente deverá ser

objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização. A substituição do Agen e Fiduciário deve ser

comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do adita ento ao Termo.

9.8.1. Juntamente com a comunicação do item 9.8, acima, devem ser e+aminhadas à CVM a

declaração e demais informações exigidas na Instrução CVM n° 583. :

i

9.9. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares d~s CRI em Circulação,

estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância ~emporária.

!
9.10. Validade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do Agente 1iduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigaçõef para com eles, bem

como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste iflitrumento, inclusive a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hiP4teses previstas nesse

Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberél~o pelos Titulares dos

CRI reunidos em Assembleia Geral. i

9.11. Atuação Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião pu fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de d~inição pelos Titulares
I

dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instrjções que lhe forem

transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário ão possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do est ito cumprimento das

orientações dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos I Titulares dos CRI e

reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que vdnham a ser causados

em decorrência disto aos Titulares dos CRiou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciá~iO limita-se ao escopo

da Instrução CVM n.º 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei n.º 6.~04/76, estando este

isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que n;o tenha decorrido da

legislação aplicável. f

9.12. Presunção de Veracidade: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente i Fiduciário, o Agente

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

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteraçãOj Não será ainda, sobJ 11- \
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qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emiss ra, que permanecerão

sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-Ios, nos termos da legislação plicável.

9.13. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas f ções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se co promete a realizar a

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

cLÁUSULA DEZ - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

10.1. Liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com relação

às obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses pr lstas na Cláusula 10.4
abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imed ata e transitoriamente

a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e s recursos porventura

mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patr mônio Separado, nas

hipóteses em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar obre a assunção da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação. I
1

I.

10.2. Convocação da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início 1a administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia G,ral de Titulares de CRI,

na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes abaixo, e na lei n.º 9.514/97. i

10.3. Deliberação Pela liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de titulares de CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua admlnistração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condíções de sua viabilidade
I

econômico-financeira.

10.4. Eventos que Ensejam a Assunção da Administração do Patrimônio Separado gelo Agente Fiduciário:

Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta operação, a
I
I

critério da Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos 1ventos abaixo poderá

ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, Rara liquidá-Io:
i
I

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência ~a Emissora;
I

I
:

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

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

Separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais de 30 (trin~a) dias, contados da

verificação da mora ou do inadimplemento. Sendo certo que a liquidação doi Patrimônio Separado
I

dependerá de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; o~
!

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

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

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do lnadirnplemento ou .na.. data deI .
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verificação da mora, casoos Titulares do CRIdecidam nessesentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos, bem como e qualquer evento de
Vencimento Antecipado deverá ser prontamente comunicada, ao Agente Fi uciário, pela Emissora,
em 1 (um) Dia Útil. O descumprimento desse dever pela Emissoranão impe irá o Agente Fiduciário
ou os Titulares dos CRIde, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades pretensões previstos
neste Termo e nos demais Documentos da Operação.

cLÁUSULA ONZE - ASSEMBLEIA GERAL

11.1 OsTitulares de CRIpoderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Ger I de Titulares de CRI,a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI.

11.2. A Assembleia Geral de Titulares dos CRIpoderá ser convocada pelo (i) Agete Fiduciário, (ii) pela
Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez p r cento) dos CRI em
Circulação. I

i~
11.3. Observado o disposto na Cláusula 11.2 acima, deverá ser convocada Assem~leia Geral de Titulares
de CRImediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a Emissora, ~a qualidade de titular
dos Créditos Imobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na~CCIou em quaisquer
outros Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRIdeliberem sobre como a Emissora deverá

iexercer seu direito frente à Devedora.

11.4. A Assembleia de Titulares dos CRImencionada na Cláusula11.3 deverá ser re~lizada com no mínimo
20 (vinte) dias a contar da data da última das 3 (três) publicações do edita I relativo à p~imeira convocação ou

I

no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da última das 3 (três) publicações do ed~al relativo à segunda
convocação.

!
11.5. Somente após definição da orientação pelos Titulares dos CRIem AssembleialGeral de Titulares de
CRI,a Emissorae/ou Agente Fiduciário deverão exercer seu direito e deverá se manif,star conforme lhe for
orientado, exceto se de outra forma prevista nos Documentos da Operação. Ca~o não haja quórum
necessário para a instalação da AssembleiaGeral de Titulares de CRI,ou não cheguem r uma definição sobre
a orientação, a Emissorae/ou Agente Fiduciário poderão permanecer silente quanto ~o exercício do direito
em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência err relação aos direitos
dos Titulares dos CRI, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente I Fiduciário qualquer

I

iresponsabilização decorrente de ausênciade manifestação. i

:

11.6. A Emissoranão prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre Iaorientação definida
I
I

pelos Titulares dos CRI,comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assím instruída. Neste
sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos ~urídicos decorrentes
da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente doJ, eventuais prejuízos
causadosaosTitulares dos CRiou à Emissora. 1 \.
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11.7. Aplicar-se-é à Assembleia Geral de Titulares de CRI, no que couber, o dispost na Lei n.º 9.514, bem

como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais d acionistas.

11.8. A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocaç o, com a presença de

Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Cire lação e, em segunda

convocação, com qualquer número.

11.9. Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de ~itulares dos CRI, sendo

admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRiou não. I

11.10. Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em conta a

totalidade dos CRI em Circulação presentes. I

11.11. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembl ias Gerais de Titulares
de CRI.

11.12. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares os CRI e prestar aos

Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora, o gente Fiduciário e/ou

os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, as Devedora ), para participar das

Assembleias Gerais de Titulares de CRI, sempre que a presença de qualquer dessaSfPessoas for relevante

para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, as Deved ras e/ou suas partes

relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração dos voto dos Titulares dos CRI

a respeito da respectiva matéria em discussão. !
I
i

11.13. A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acord~ com quem a tenha

convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; o~ (iii) ao Titular do CRI

eleito pelos Titulares de CRI presentes. I

11.14. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/outnos Documentos da

Operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por 2/3 (d ís terços) dos CRI em

circulação e, em segunda convocação, por maioria simples. :

\
11.15. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou nos Documentos da

Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em rei ção: (i) às datas de

pagamento dos Encargos Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amorti ação de principal; (ii)
à forma de cálculo da evolução financeira dos CRI, os Encargos Remuneratórios dos RI, a amortização de

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

Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado previstos na Cláusul 6.3 deste Termo de

Securitização ou aqui previsto de forma esparsa; (vi) aos Créditos Imobiliários, repres tados pelas CCI, que

possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias de Imóveis que possam

comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou llquídez, incluindo sem ltrn tação, a substituição
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das referidas Alienações Fiduciárias de Imóveis, exceto pelo disposto na Cláusula 6.4.6 deste Termo de

Securitização e no caso da definição da ordem e da forma da excussão das Alienaçõ s Fiduciárias; (viii) aos

quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; (ix) ealização de qualquer

amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI nos termos das Cláusulas 6.4 e 6.3 deste Termo

de Securitização, respectivamente; (x) qualquer alteração às previsões nas Cláusulas 6.4 e 6.5 deste Termo

de Securitização; e/ou (xi) qualquer liberação específica com relação a um inadimpl mento das Devedoras

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

de fatos posteriores), deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assemble a de Titulares dos CRI

por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos C I presentes à referida

Assembleia Geral de Titulares dos CRI e em qualquer convocação subsequente, po Titulares dos CRI que

representem, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos CRI presentes à referida Assem leia Geral de Titulares

dos CRI, desde que os presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos C I, em primeira ou em

segunda convocação, representem, no mínimo, 50% dos CRIem circulação.

11.16. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Ter10' será considerada

regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que comparecerem tod1s os Titulares dos CRI,

sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidlS neste Termo.

11.17. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembl ia de Titulares dos CRI

sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) da necessidade de atendi ento a exigências de

adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, BM&~BoVeSpa e/ou demais

reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digi,ação ou aritmético; e

(iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço
t

e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional paralos Titulares do CRI.
!,

11.18. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembl~as Gerais de Titulares
I

de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais -

IPE, sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será necessária, e~ceto se a Assembleia

Geral de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso. I
[

cLÁUSULA DOZE - DESPESASDA EMISSÃO I

!

12.1. Em virtude da securitização dos Créditos Imobiliários representados pelas ccj bem como diante do

disposto na lei n.º 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM que estabel cem as obrigações da

Emissora, será devido a esta, durante o todo o período de vigência dos CRI, taxa de a ministração, no valor

de R$3.000,OO (três mil reais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta

deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-I ,calculadas pro rata

dle, se necessário, a ser paga à Securitizadora no 12 (primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrição e

integralização dos CRI, e as demais na Data de Verificação dos meses subsequentes a é o resgate total dos

CRI. i \

I
12.1.1. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo de;ida, mesmo após o

I
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12.2.

vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança d Créditos Imobiliários

inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida proporciona mente aos meses de

atuação da Emissora.

12.1.2. Caso as Devedoras atrasem o pagamento de qualquer remuneração revista nesta Cláusula,

estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incid nte sobre o valor em

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

valor em atraso, calculados dia a dia.

I

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impost,.s que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qua quer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (ImpOS

1
0de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuner ção da Emissora, nas

alíquotas vigentes na data de cada pagamento.
I

12.1.4. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tri utos que incidam ou

venham a incidir sobre os imóveis onde estão localizados os Empreendi entos e/ou sobre os

Empreendimentos, poderá a Securitizadora fazê-to, com recursos do Patrirnônlo Separado, desde

que previamente aprovado pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de

CRI, ficando a Devedora obrigada a reembolsá-Ia das quantias despendidas, no prazo de até 2 (dois)
, i

Dias Uteis após recebimento de notificação encaminhada pela Securitizadorà, sob pena de, sobre

tais quantias, incidir os encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão e nos Instrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos

Titulares dos CRI nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusula

11.14 acima.

Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do patriTônio Separado:

1

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro c0i:tábil independente),

auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos Imobil ários e do Patrimônio

Separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiiários;
I

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escJturador, contadores,

auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluin~o mas sem limitação,

depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses d01 Titulares dos CRI, do

Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados a realização dos! Créditos Imobiliários
I

integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível, p1eviamente aprovadas

e pagas pelos Titulares dos CRI. No caso do risco de sucumbência, o Agemte Fiduciário poderá

solicitar garantia aos Titulares dos CRI. Tais despesas incluem também os jstos com honorários

advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações p opostas pelo Agente

Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a E· issora intentadas, no
I
I
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exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos f nanceiros, enquanto
representante da comunhão dos Titulares dos CRI,ou Emissorados CRI,bem c mo a remuneração e
as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a Emis ra permanecer em
inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agen e Fiduciário solicitar
garantia prévia do Investidor para cobertura do risco da sucumbência;

(c) as despesascom publicações em geral (por exemplo, edital de conv cação de Assembleia
Geral dos Titulares dos CRI,ata da Assembleia Geral de Titulares de CRI,anúnc o de comunicação de
disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), noti icações, extração de
certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, viagens e estadias, contatos
telefônicos e/ou conference call, necessárias ao exercício da função de A ente Fiduciário e da
Emissora, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão des a, serão pagas pelo
Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previame te pela Emissora, na
qualidade de administradora do Patrimônio Separado;

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

I
(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão d~S CRI, venham a ser
criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base d incidência alterada,
questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou re ativa, um incremento
da tributação incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre fS CRI e/ou sobre os
Créditos Imobiliários; I

I
t

I
I

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e hcrorários advocatícios
arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, rfsultantes, direta ou
indiretamente, da emissão dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigaçõqs ou despesas forem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de ri eus administradores,
empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
proferida pelo juízo competente;

I
I

(g) as despesasprevistas na Cláusula9.4, acima, referente à remuneraçã~dO Agente Fiduciário,
bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente Fiduciári venha a incorrer no
decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação e acompanhamento asgarantias;

i
(h) as despesas incorridas pela Emissora com o depósito, uso, registt e custódia da CCI,
representativa dos Créditos Imobiliários;

I

i
I

(i) despesas com a eventual contratação de empresa de rating, caso ~ referida contratação
venha a ser solicitada pelosTitulares dos CRiou por qualquer nova regulameniação;

(j) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direit+ e prerrogativas dos
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Titulares dos CRI; e

(k) demais despesas previstas em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de

Securitização.

12.3. Despesas Suportadas pelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora

se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da lei n.º 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2 acima, tais despesas serão suportadas

pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

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

representados pelas CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo

de Securitização.

12.4. Responsabilidades dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas 12.2 e 12.3 acima, são

de responsabilidade dos titulares dos CRI:

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

descrição da Cláusula 12.1 acima;

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

Titulares dos CRI, observada a Cláusula 12.4.1 abaixo; e

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

limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 abaixo.

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

opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas neste Termo de

Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI, deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente

Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

12.5. Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem

Créditos Imobiliários seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser

restituídos pela Emissora às Devedoras, conforme sua proporção sobre os Créditos Imobiliários à época,

sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (incluindo seus rendimentos líquidos de

tributos) restituídos às Devedoras, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

cLÁUSULA TREZE- TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

13.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: As regras gerais relativas aos princiPa.iS.tributos)
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aplicáveis aos investimentos em CRIencontram-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.
Recomendamosque cada Investidor consulte seus próprios assessoresquanto à tributação a que deve estar
sujeito na qualidade de Titular de CRI, levando em consideração as circunstâncias específicas de seu
investimento.

13.1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por CRI está isenta do
imposto de renda por força do artigo 3º, li, da lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

13.1.2. 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 (artigo 37, parágrafo 9º, e artigo. 44,
parágrafo único, li, da Instrução Normativa RFBn.º 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 RendaRetido na Fonte (flIRRF"),independentemente
de a operação ser realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas,
mediante aplicação dasseguintes alíquotas regressivas,de acordo com o prazo da aplicação:

(a) até 180 dias, 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento);

(b) de 181 a 360 dias, 20% (vinte por cento);

(c) de 361 a 720 dias, 17,5%(dezessetevírgula cinco por cento); e

(d) acima de 720 dias, 15%(quinze por cento).

13.1.3. 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% (quinze por cento) e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por
cento), o qual deve ser posteriormente compensado com o imposto de renda pago pela pessoa
física.

13.1.4. Pessoas jurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil: O tratamento tributário de
investimentos em CRIé, via de regra, o mesmo aplicável a investimentos em títulos de renda fixa:

(a) rendimentos decorrentes de investimentos em CRIdevem 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 IRRFàs alíquotas regressivas
mencionadas acima. O IRRFpago de acordo com essasregras deve ser considerado antecipação do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao término do respectivo período de apuração.

J fv
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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 na alienação ou cessão
do CRIe a eventual possibilidade de outra linha de interpretação; e

(b) com relação à contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS") e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), rendimentos e ganhos de capital decorrentes de
investimento em CRInão devem estar sujeitos à incidência destas contribuições, ou devem estar
sujeitos à incidência destas contribuições à alíquota zero, dependendo do regime de apuração
dessascontribuições ao qual o Investidor se sujeita.

É importante ressalvar que no caso das pessoasjurídicas 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 CRIé considerada, pela
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da FazendaNacional, como receita operacional
dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PISe pela
COFINS,na forma da legislaçãoaplicável à pessoajurídica que a auferir.

13.1.5. 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 CSll dessas
pessoasjurídicas. Tais rendimentos e ganho de capital, contudo, não estão sujeitos ao IRRF.Pode
haver incidência do PISe da COFINS,a depender das circunstâncias especificasdo Investidor.

13.1.6. 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 à tributação.

13.1.7. 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 (ResoluçãoCMN n.2 4.373, de 29 de setembro de 2014):

(a) investidores pessoasfísicasestão isentos do IRRFsobre 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% (vinte por cento), os rendimentos, exceto
aqueles referidos no item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra,
sujeitar-se ao IRRFà alíquota de 15% (quinze por cento), inclusive no caso de operações realizadas
no mercado de balcão ou em bolsa;

(e) no casode investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que não tribute a renda, ou
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que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos, exceto aqueles referidos no

item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, sujeitar-se ao IRRF de

acordo 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 ("IOF/Câmbio") à allquota zero. A liquidação

da operação de câmbio para saída de recursos relativa ao mesmo investimento sujeita-se ao

10F/Câmbio à alíquota zero. A aliquota do 10F/Câmbio pode ser aumentada a qualquer tempo para

até 25% (vinte e cinco por cento), por meio de decreto presidencial.

13.2. 10F: Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do 10F 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 4.373, de 29 de setembro de 2009) a

alíquota do 10F/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

alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo;

13.2.1. 10F/TVM: O Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (ItIOF!TVM")

não incide sobre investimentos em CRI com prazo superior a 30 (trinta) dias. No entanto, se houver

resgate, cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 (trinta) dias, o 10F/TVM incide à
alíquota de 1% (um por cento) 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 10F/TVM pode ser aumentada para até 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, por

meio de decreto presidencial.

13.2.2. Lei nQ 12.431: Sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ao disposto na Lei nº
12.431, de 24 de junho de 2011:

(a) ficará reduzida a O (zero) a allquota do imposto sobre a renda incidente sobre os

rendimentos definidos nos termos da alínea lia" do § 20 do artigo 81 da Lei n,º 8.981, de 20 de

janeiro de 1995, produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a

beneficiário 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 10F/Câmbio ficará reduzida para O (zero).

cLÁUSULA QUATORZE - PUBLICIDADE

14.1 Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetua dos os atos e fatos

relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações para as respectivas

Assembleias Gerais de Titulares de CRI, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a
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Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com as referidas publicações,

serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

14.2. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário

serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de

informações periódicas e eventuais da CVM.

cLÁUSULA QUINZE - REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

15.1. Registro do Termo de Securitizacão: O presente Termo de Securitização será registrado na

Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n.º 10.931/04, ocasião em que a

Instituição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo VI a este Termo de Securitização.

cLÁUSULA DEZESSEIS- NOTIFICAÇOES

16.1. 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.

Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 5º andar, conjunto 52,

São Paulo, SP- CEP01451-000

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Rodrigo Estrada

e-mail: monitoramento@habitasec.com.br;mrvalle@habitasec.com.br;

Tel.: +55 (11) 3062-1737 ou +55 (11) 3062-6902

Para o Agente Fiduciário

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277, cj. 202, CEP01452-000

São Paulo, SP- CEP01452-000

At.: Marina Pafiella/Flavio ScarpellijEugênia Queiroga

e-mail:agentefiduciario@vortxbr.com

Tel.: +55 (11) 3030-7177

Site: www.vortxbr.com

16.2. Consideração das Comunicacões: 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 de Securitização. 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
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de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço

alterado.

cLÁUSULA DEZESSETE - RISCOS

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta Cláusula, são incorporados a este

Termo de Securitização todos os fatores de risco relacionados: (i) à Helbor; (ii) ao controlador, direto ou

indireto, ou ao grupo de controle das Devedoras; (iii) aos acionistas da Helbor; (iv) às controladas e coligadas

da Helbor; (v) aos fornecedores da Helbor; (vi) aos clientes da Helbor; (vii) aos setores da economia nos

quais as Devedoras atuam; (viii) à regulação dos setores em que a Helbor atua; (ix) às questões

socioambientais; (x) que sejam divulgados pela Helbor, de tempos em tempos, em seu Formulário de

Referência, elaborado e atualizado, nos termos da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009. O

Formulário de Referência mais atual da Helbor na data deste Termo de Securitização é o "Formulário de

Referência - 2016". Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, relacionados,

exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:

(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 deste Termo de Securitização, no

qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários

representam créditos detidos pela Emissora contra as Devedoras. O Patrimônio Separado

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

coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos depende

do pagamento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras, em tempo hábil para o pagamento dos
valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira

da Devedora 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 pelas Devedoras, o valor a ser recebido pelos

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

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

recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRI.

(b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos TItulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos Imobiliários. 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
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cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, 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 dos CRI.

(e) Risco de crédito da Helbor: Considerando a Fiança prestada em garantia das Obrigações
Garantidas, o risco de crédito desta operação encontra-se concentrado na Helbor. Desta forma, a
capacidade de pagamento dos CRIestá na capacidade da Helbor de cumprir com suas obrigações
previstas na respectiva CCBe no Contrato de Cessão.O descumprimento, pela Helbor, da obrigação
de pagar os valores devidos implicará no descumprimento do pagamento dos CRI.

(d) Baixa Liguidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de CRIno Brasil apresenta
baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação
dos CRIque permita sua alienação pelos subscritores dessesvalores mobiliários caso estes decidam
pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades
para negociá-Ios no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos
CRIaté a Data de Vencimento Final.

(e) Risco da existência de Credores Privilegiados: A Medida Provisória n.º 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 pessoafísica 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
separaçãoou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, 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 pessoasfísicas 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 Titulares 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 CRIapós o pagamento daqueles credores.

(f) Risco da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora de
títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização
de créditos imobiliários através da emissão de CRI, cujos patrimônios são administrados
separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos
Imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora
poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos
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CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a
custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e acessóriosque integram o
Patrimônio Separado. EmAssembleia Geral, os Titulares dos CRIpoderão deliberar sobre as novas
normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser
insuficiente para o cumprimento dasobrigações da Emissoraperante os Titulares dos CRI.

(g) Falência. recuperação judicial ou extra judicial da Emissora: Até que os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissorapoderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial. Dessaforma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio
Separado sobre os 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 significativa em nossopaíssobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(h) Manutenção do Registro de Companhia Aberta: A sua atuação como Emissora 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 da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensaou mesmo cancelada, afetando assim, as
suasemissõesde 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 Emissorapode vir a precisar de fonte de financiamento externas. 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.

(j) A 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 Emissora.O ganho da
Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada,para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,
operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes
relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossacapacidade de
geração de resultado.

(k) Inexistência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização: Toda a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e
obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigo)..
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá
haver perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos
necessáriospara fazer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.
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(I) 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 às operações de CRI,poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRIem razão do
dispêndio de tempo e recursos.

(m) Efeitos da ElevaçãoSúbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir
a demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos
que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a
elevação da taxa de juros. Neste caso, a Ilquidez dos CRIpode ser afetada desfavoravelmente.

(n) 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 Emissoraou os Titulares dos CRIa
novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

(o) 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 Emissorae seus clientes. Essasalterações
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 dos CRI por meio dos CRI se ocorrerem
alterações significativas nos tributos aplicáveis àssuasoperações.

(p) Risco em Função da Dispensa de Registro e da Oferta: 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 de negociação, o que poderá afetar a
liquidez do CRIno mercado secundário em razãodestas restrições.

(q) Riscode Amortizacão Extraordinária ou ResgateAntecipado: Os CRIpoderão estar sujeitos,
na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária parcial ou
resgate antecipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimento por parte dos Titulares dos CRIà mesma taxa estabelecida como remuneração dos
CRI.
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(r) 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.

(5) Risco referente à limitação do escopo da auditoria realizada: A auditoria jurídica realizada na

presente emissão de CRI limitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas aos Imóveis, às

Devedoras e às Fiduciantes, assim como eventuais riscos envolvidos na constituição das Alienações

Fiduciárias de Imóveis, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise de questões legais ou

administrativas, ambientais ou de construção relativas aos Imóveis, ou aos antigos proprietários dos

Imóveis. A não realização de auditoria jurídica completa, conforme acima descrito, não confere a

segurança desejada com relação à total ausência de contingências envolvendo os Créditos

Imobiliários e/ou os Imóveis, podendo ocasionar prejuízo aos Titulares dos CRI.

(t) Risco de Insuficiência da Garantia Real Imobiliária: Possíveis variações no mercado

imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos Imóveis objeto das Alienações

Fiduciárias de Imóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações

de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominantemente, mas não exclusivamente, à
relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva

depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos

respectivos proprietá rios.

(u) 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.

CLAUSULA DEZOITO - DISPOSIÇOES FINAIS

18.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitização.

Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou

remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razão de qualquer inadimplemento

das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como

uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou

modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

18.2. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes por si e seus sucessores.

18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com

o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, mediante aprovação dos Titulares dos CRI

(exceto pelo disposto de outra forma acima), atuando por seus representantes legais ou
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devidamente autorizados.

18.4. As Partes reconhecem, desde já, que o presente Termo constitui título executivo extrajudicial nos

termos dos artigos 784, 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

18.5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em

qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui

contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

18.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejuízos que Ihes causar por culpa

ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caiba mais

recursos.

cLÁUSULA DEZENOVE - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

19.1. Os CRI objeto desta emissão serão objeto de análise de classificação de risco, conforme

devidamente elaborada por agência de classificação de risco.

cLÁUSULA VINTE - FORO

20.1. Foro: As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de Securitização,

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

20.2. Execução Específica: As Partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução específica das

obrigações aqui assumidas pela outra Parte, conforme estabelecem os artigos 536, 806, 815 e 501 do Novo

Código de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)

testemunhas.

São Paulo, 16 de maio de 2017.
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PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILlARIOS DA 84ª SÉRIE DA 1ª

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILlARIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO
EM 16DE MAIO DE 2017.

MARCOS RIBEIRO DOVALLE NETO
••••••• RG. 44.858.325-2

.• CPF.308.200.418-07

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissora

Cargo:

Nome:

Cargo:

Rodrigo Faria Estrada
CPF 045.294.047-81
Ç/ 09.835.866-6-RJ

/>

Nome:

Cargo: Maria Antonietta Lumare
CPF: 060.799.658-79

Cargo:

Ana Eugênia de Jesus Souza Oueiroga
RG15461802000-3
009.635.843-24

Nome:

RG nº:
CPF/MF nº:

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nº:
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ANEXO I

AO TERMO DE SECURITIZAÇAo DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 84i!SÉRIEDA li! EMISsAo DE

CERTIFICADOSDE RECEBíVEISIMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO 16 DE

MAIO DE 2017

Características dos Créditos Imobiliários

1. CCI Helbor

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
lOCAL EDATA DE EMISsAo: sAo PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5017 TIPO DECCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.!! 3355

COMPLEMENTO 26!! andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: n!! 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.!! 2.277

COMPLEMENTO Cj.202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF: n.!! 49.263.189/0001-02

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.!! 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15!! andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

\~Corporate

4. GARANTIAS - Não há ··~I\..

S. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$64.403.000,OO (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e três mil reais), na Dat\

de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.!! 5017

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$64.403.000,OO (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e
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três mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

1º Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, nº 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 12 Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nº 936, Cambuí, Campinas/SP123.282

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
Avenida Celso Garcia, n2 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8º Registro
Avenida Damasceno Vieira, n2 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

Helbor Apto Campo Belo 222.496
15º Registro

Rua Vieira de Moraes, nº 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 92 Registro Avenida Ayrton Senna, n2 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ

Condomínio Helbor
12 Registro

Trilogy Home, Offices & 136.147 Avenida Aldino Pinotti, nº 650, São Bernardo do Campo/SP
de Imóveis

Hotel

62 Registro
Rua Coelho Neto, nº174 Vila Prudente, São Paulo/SP.Spazio Helbor 201.752

de Imóveis
,
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1º Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nº 1080, Cambuí, Campinas/SPCondomínio Artvitta 124.211

de Imóveis

1º Registro
Avenida das Nações Unidas, n2 1515, São Bernardo do CampoHelbor Family Garden 136.543

de Imóveis

5i! Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, n2 440, Cocó, Fortaleza/CEHelbor Reserva da Praça 17.968

Fortaleza

Condomínio The 12 Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP71.345

Cittyplex Osasco de Imóveis

Edifício Residencial 42 Registro Rua Guilherme Banitz, n2 60, Vila Nova Conceição, São
191.279

Helbor Nun Vila Nova de Imóveis Paulo/SP

Edifício Helbor Trend 52 Registro
Rua Amaral Gurgel, n2 92/94 Consolação, São Paulo/SP90.443

Higienópolis de Imóveis

52 Registro Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São
Urban Resort 6.929

de Imóveis Paulo/SP

Condominio Casas de 12 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, nº 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de
12 Registro

Pádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288
de Imóveis

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SC

Clara

22 Registro
Rua Otto Boehm, n2 222, América, Joinville/SCRua Otto Boehm 10.293

de Imóveis

12 Registro
Rua das Palmeiras, n2 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

Ou
de Imóveis

Jt ~
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Rua João Moura 92.093
132 Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 12 Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogllar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 6º Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 1º Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 1º Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 1º Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 1º Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

Condomínio Doppio By 1º Registro
113.290 Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Helbor de Imóveis

2º Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

Residenciallsla Life Style
4º Registro

Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.45.399
de Imóveis

6. CONDIÇÔES DE EMISSÃO
6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$64.403.000,OO (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e três mil rea'9J'

na Data de Desembolso. n
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6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5017

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea I/(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas I/(i)" e "(il]" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

2. CCI HESA 20

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
lOCAL EDATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5018 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 20 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nº 09.450.812/0001-03

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.º 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15º andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes
- Edifício

Página 68 de 103 '*. ) r-
~

L.

903138v8697/2



I Corporate I I I I I I
4. GARANTIAS - Não há

5. VALOR DO CRtOITO IMOBILIÁRIO: R$1.241.700,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil e setecentos reais), na

Data de Desembolso.

TfTULO: Cédula de Crédito Bancário n.2 5018

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$1.241.700,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil e

setecentos reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4~ Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, n2 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

12 Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, n2 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 12 Registro
123.282 Rua Dr. Mario Natividade, n2 936, Cambuí, Campinas/SP

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 92 Registro
Avenida Celso Garcia, n2 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 82 Registro
Avenida Damasceno Vieira, n2 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

Helbor Apto Campo Belo 222.496
152 Registro

Rua Vieira de Moraes, n2 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 92 Registro Avenida Ayrton Senna, n2 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mal! & Stay de Imóveis Janeiro/RJ
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Condomínio Helbor

Trilogy Home, Offices & 136.147

Hotel

Rua Delfin Mário de

Pádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288

Clara

Spazio Helbor

Condomínio Artvitta

Helbor Family Garden

Helbor Reserva da Praça

Condomínio

Cittyplex Osasco

Edifício Residencial

Helbor Nun Vila Nova

Edifício Helbor Trend

Higienópolis

Urban Resort

Condominio Casas de

Ipoema

903138v8697/2

The

201.752

124.211

136.543

17.968

71.345

191.279

90.443

6.929

75.722

12 Registro
Avenida Aldino Pinotti, n2 650, São Bernardo do Campo/SP

de Imóveis

6º Registro
Rua Coelho Neto, n2174 Vila Prudente, São Paulo/SP.

de Imóveis

1º Registro
Rua Dr. Mario Natividade, n2 1080, Cambuí, Campinas/SP

de Imóveis

1º Registro
Avenida das Nações Unidas, nº 1515, São Bernardo do Campo

de Imóveis

1º Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP

de Imóveis

12 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, nº 391, Cesar de Souza, Mogi

de Imóveis das Cruzes/SP

5ª Zona de

Fortaleza

42 Registro

de Imóveis

52 Registro

de Imóveis

52 Registro

de Imóveis

1º Registro

de Imóveis

Rua José Borba Vasconcelos, nº 440, Cocó, Fortaleza/CE

Rua Guilherme Banitz, nº 60, Vila Nova Conceição, São

Paulo/SP

Rua Amaral Gurgel, nº 92/94 Consolação, São Paulo/SP

Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São

Paulo/SP

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SC

o
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Rua Otto Boehm

Rua das Palmeiras

Rua João Moura

Helbor Life Club Patteo

Mogilar

Condomínio

Trend SP

Helbor

Helbor

Ipoema

Varandas

Residencial

By Helbor

Reference

Condomínio

Jardins Ipoema

Helbor

10.293

139.201

92.093

64.836

207.303

57.512

113.358

57.511

Corporate

Concept Life, Offices &
60.801

Condomínio Doppio By 113.290
Helbor

My Way Ponta da Praia

903138v8697/2

83.583

13º Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

1º Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das

de Imóveis Cruzes/SP

1º Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das

de Imóveis Cruzes- SP

1º Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro

de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

22 Registro

de Imóveis

12 Registro

de Imóveis

62 Registro

de Imóveis

12 Registro

de Imóveis

12 Registro

de Imóveis

12 Registro

de Imóveis

2º Registro

de Imóveis

Rua Otto Boehm, nº 222, América, JOinville/SC

Rua das Palmeiras, n2 677, Jadim, Santo AndréjSP

Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP

Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das

Cruzes- SP

Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP
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4º Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.Residenciallsla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO

6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$1.241.700,OO (um milhão, duzentos e quarenta e um mil e setecentos

reais), na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A
7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5018

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

3. CCI HESA 43

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
lOCAL EDATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5019 TIPO DECCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000
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Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA43 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 09.607.814/0001-63

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.º 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15º andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

Corporate

4. GARANTIAS - Não há

5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$817.600,OO (oitocentos e dezessete mil e seiscentos reais), na Data de Desembolso.

TfTULO: Cédula de Crédito Bancário n.º 5019

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$817.600,OO (oitocentos e dezessete mil e seiscentos reais)

para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos Empreendimentos

imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

1º Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, nº 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 1º Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nº 936, Cambuí, Campinas/SP123.282

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
250.241 Avenida Celso Garcia, nº 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8º Registro
171.731 Avenida Damasceno Vieira, nº 746, Jabaquara, São Paulo/SP

Work By Welbor de Imóveis
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Helbor Apto Campo Belo 222.496
15º Registro

Rua Vieira de Moraes, n2 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 92 Registro Avenida Ayrton Senna, n2 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ

Condomínio Helbor

Trilogy Home, Offices &
12 Registro

Avenida Aldino Pinotti, n2 650, São Bernardo do Campo/SP136.147
de Imóveis

Hotel

62 Registro
Rua Coelho Neto, n2174 Vila Prudente, São Paulo/SP.Spazio Helbor 201.752

de Imóveis

12 Registro
Rua Dr. Mario Natividade, n2 1080, Cambuí, Campinas/SPCondomínio Artvitta 124.211

de Imóveis

12 Registro
Helbor Family Garden 136.543 Avenida das Nações Unidas, n2 1515, São Bernardo do Campo

de Imóveis

5ª Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, n2 440, Cocó, Fortaleza/CEHelbor Reserva da Praça 17.968

Fortaleza

Condomínio The 12 Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP71.345

Cittyplex Osasco de Imóveis

Edifício Residencial 42 Registro Rua Guilherme Banitz, n2 60, Vila Nova Conceição, São
191.279

Helbor Nun Vila Nova de Imóveis Paulo/SP

Edifício Helbor Trend 52 Registro
90.443 Rua Amaral Gurgel, n2 92/94 Consolação, São Paulo/SP

Higienópolis de Imóveis

Urban Resort
52 Registro Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São

6.929
de Imóveis Paulo/SP
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Condominio Casas de 12 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, n2 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de
12 Registro

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SCPádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288
de Imóveis

Clara

22 Registro
Rua Otto Boehm, n2 222, América, JOinville/SCRua Otto Boehm 10.293

de Imóveis

12 Registro
Rua das Palmeiras, n2 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

de Imóveis

Rua João Moura 92.093
132 Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 12 Registro Rua Mariano de Souza Mello, n2 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogilar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 62 Registro
Rua Barão de Jaguará, n2 970, Carnbuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 12 Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 12 Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 12 Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 12 Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP
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Condomínio Doppio By 12 Registro
113.290 Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Helbor de Imóveis

22 Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

42 Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "Fu, Brasília/DF.Residencial Isla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO

6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$817.600,OO (oitocentos e dezessete mil e seiscentos reais), na Data de

Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB n2 5019

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

4. CCI HESA 6S

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
LOCAL EDATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO I 5020 TIPO DE CCI I INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.2 3355

COMPLEMENTO I 262 andar 1 CIDADE I São I UF I SP I CEP I 04538-
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Paulo 133

2. INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj.202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 65 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 10.520.366/0001-45

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.º 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15º andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

Corporate

4. GARANTIAS - Não há

5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$1.386.200,OO (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), na Data

de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.º 5020

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$1.386.200,OO (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e

duzentos reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

1º Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, nº 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 1º Registro
123.282 Rua Dr. Mario Natividade, nº 936, Cambuí, Campinas/SP

Double Sky de Imóveis
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Origem Tatuapé By
250.241

Helbor

One Eleven Home and
171.731

Work By Welbor

Helbor Apto Campo Belo 222.496

Condomínio Neolink 9º Registro Avenida Ayrton Senna, nº 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ

Condomínio Helbor
1º Registro

Avenida Aldino Pinotti, nº 650, São Bernardo do Campo/SPTrilogy Home, Offices & 136.147
de Imóveis

Hotel

6º Registro
Rua Coelho Neto, nº174 Vila Prudente, São Paulo/SP.Spazio Helbor 201.752

de Imóveis

Condomínio Artvitta

Helbor Fami/y Garden

124.211

136.543

Helbor Reserva da Praça 17.968

Condomínio

Cittyplex Osasco

Edifício Residencial

Helbor Nun Vila Nova

903138v8697/2

The
71.345

191.279

9º Registro
Avenida Celso Garcia, nº 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP

de Imóveis

8º Registro
Avenida Damasceno Vieira, nº 746, Jabaquara, São Paulo/SP

de Imóveis

15º Registro
Rua Vieira de Moraes, nº 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP

de Imóveis

1º Registro

de Imóveis

1º Registro

de Imóveis

Rua Dr. Mario Natividade, nº 1080, Cambuí, Campinas/SP

Avenida das Nações Unidas, nº 1515, São Bernardo do Campo

Fortaleza

5ª Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, nº 440, Cocó, Fortaleza/CE

1º Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP

de Imóveis

4º Registro Rua Guilherme Banitz, nº 60, Vila Nova Conceição, São

de Imóveis Paulo/SP
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Edifício Helbor Trend 5Q Registro
Rua Amaral Gurget nº 92/94 Consolação, São Paulo/SP90.443

Higienópolis de Imóveis

59 Registro Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São
Urban Resort 6.929

de Imóveis Paulo/SP

Condominio Casas de 19 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, n9 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de
19 Registro

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SCPádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288
de Imóveis

Clara

29 Registro
Rua Otto Boehm, nQ 222, América, Joinville/SCRua Otto Boehm 10.293

de Imóveis

1º Registro
Rua das Palmeiras, nQ 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

de Imóveis

Rua João Moura 92.093
13º Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 1º Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogilar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 69 Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Carnbucl, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 1º Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 19 Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis
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Condomínio Helbor 19 Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 1!! Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

Condomínio Doppio By 19 Registro
Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP113.290

Helbor de Imóveis

29 Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, nOl60- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

4º Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.Residencial Isla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO

6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$1.386.200,OO (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos reais),

na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCALDE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB n9 5020

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(0" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.
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5. cc HESA 66

etDULA DE CRtDITO IMOBILIÁRIO
LOCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5021 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETrTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 66 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 10.520.514/0001-21

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.º 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15º andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

Corporate

4. GARANTIAS - Não há

S. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$7.669.700,OO (sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos reais), na

Data de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.º 5021

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituicão do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$7.669.700,OO (sete milhões, seiscentos e sessenta e nove

mil e setecentos reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras

nos Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço
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Edificio Helbor My Way 4" Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

12 Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, n2 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 12 Registro
Rua Dr. Mario Natividade, n2 936, Cambuí, Campinas/SP123.282

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
Avenida Celso García, n2 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8º Registro
Avenida Damasceno Vieira, n2 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

Helbor Apto Campo Belo 222.496
152 Registro

Rua Vieira de Moraes, nº 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 92 Registro Avenida Ayrton Senna, n2 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ

Condomínio Helbor
12 Registro

Trilogy Home, Offices & 136.147 Avenida Aldino Pinotti, nº 650, São Bernardo do Campo/SP

Hotel
de Imóveis

Spazio Helbor
62 Registro

Rua Coelho Neto, n2174 Vila Prudente, São Paulo/SP.201.752
de Imóveis

12 Registro
Condomínio Artvitta 124.211 Rua Dr. Mario Natividade, n2 1080, Cambuí, Campinas/SP

de Imóveis

12 Registro
Helbor Family Garden 136.543 Avenida das Nações Unidas, nº 1515, São Bernardo do Campo

de Imóveis
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Rua Delfin Mário de

Pádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288

Clara

Helbor Reserva da Praça

Condomínio

Cittyplex Osasco

Edifício Residencial

Helbor Nun Vila Nova

Edifício Helbor Trend

Higienópolis

Urban Resort

Condominio Casas de

Ipoema

Rua OUo Boehm

Rua das Palmeiras

Rua João Moura

Helbor Life Club Patteo

Mogilar

903138v8697/2

The

17.968

71.345

191.279

90.443

6.929

75.722

10.293

139.201

92.093

64.836

1º Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP

de Imóveis

1º Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, nº 391, Cesar de Souza, Mogi

de Imóveis das Cruzes/SP

1º Registro
Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SC

de Imóveis

13º Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

1º Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das

de Imóveis Cruzes/SP

5i! Zona de

Fortaleza

4º Registro

de Imóveis

5º Registro

de Imóveis

5º Registro

de Imóveis

2º Registro
de Imóveis

1º Registro

de Imóveis

Rua José Borba Vasconcelos, nº 440, Cocó, Fortaleza/CE

Rua Guilherme Banitz, nº 60, Vila Nova Conceição, São

Paulo/SP

Rua Amaral Gurgel, nº 92/94 Consolação, São Paulo/SP

Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São

Paulo/SP

Rua Otto Boehm, nº 222, América, Joinville/SC

Rua das Palmeiras, nº 677, Jadim, Santo André/SP
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Condomínio Helbor 69 Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 19 Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 1º Registro
Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP113.358

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 1º Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 12 Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

Condomínio Doppio By 19 Registro
Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP113.290

Helbor de Imóveis

2º Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

4º Registro
Área Especial 04, Lotes "EUe IIF", BrasíliafDF.Residencial Isla life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO
6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$7.669.700,00 (sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos

reais), na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5021

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de
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Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

6. CCI HESA 70

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
LOCAL EDATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE J Única I NÚMERO 5022 TIPO DECCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.!! 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 70 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS lTDA.

CNPJ/MF: nQ 10.520.465/0001-27

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.Q 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15Q andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

Corporate

4. GARANTIAS - Não há

5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$13.108.100,00 (treze milhões, cento e oito mil e cem reais), na Data de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.Q 5022

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCBno valor total de R$13.108.100,00 (treze milhões, cento e oito mil e cem reais)

para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos Empreendimentos
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imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

Passarela Park Prime
1º Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, nº 114, Santa Fé, Campo

221.229
de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 1º Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nQ936, Cambuí, Campinas/SP123.282

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
Avenida Celso Garcia, nQ5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8Q Registro
Avenida Damasceno Vieira, nº 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

Helbor Apto Campo Belo 222.496
15QRegistro

Rua Vieira de Moraes, nQ2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 9Q Registro Avenida Ayrton Senna, nº 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ

Condomínio Helbor
1º Registro

Trilogy Home, Offices & 136.147 Avenida Aldino Pinotti, nº 650, São Bernardo do Campo/SP
de Imóveis

Hotel

6Q Registro
Rua Coelho Neto, nº174 Vila Prudente, São Paulo/SP.Spazio Helbor 201.752

de Imóveis
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12 Registro
Rua Dr. Mario Natividade, n2 1080, Cambuí, Campinas/SPCondomínio Artvitta 124.211

de Imóveis

12 Registro
Avenida das Nações Unidas, nQ 1515, São Bernardo do CampoHelbor Family Garden 136.543

de Imóveis

5!! Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, n2 440, Cocó, Fortaleza/CEHelbor Reserva da Praça 17.968

Fortaleza

Condomínio The 12 Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nQ 301, Centro, Osasco/SP71.345

Cittyplex Osasco de Imóveis

Edifício Residencial 42 Registro Rua Guilherme Banitz, n2 60, Vila Nova Conceição, São
191.279

Helbor Nun Vila Nova de Imóveis Paulo/SP

Edifício Helbor Trend 52 Registro
Rua Amaral Gurgel, nQ 92/94 Consolação, São Paulo/SP90.443

Higienópolis de Imóveis

5º Registro Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São
Urban Resort 6.929

de Imóveis Paulo/SP

Condominio Casas de 12 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, nº 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de
12 Registro

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SCPádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288
de Imóveis

Clara

2º Registro
Rua Otto Boehm, nº 222, América, JOinville/SCRua Otto Boehm 10.293

de Imóveis

12 Registro
Rua das Palmeiras, n2 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

de Imóveis
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Rua João Moura 92.093
13º Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 1º Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogilar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 6º Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 1º Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n01.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 1º Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 1º Registro Av. Ricieri José Marcatto, n"1364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 1º Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

Condomínio Doppio By 1º Registro
113.290 Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Helbor de Imóveis

2º Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

4º Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.Residencial Isla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO
6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$13.108.100,OO (treze milhões, cento e oito mil e cem reais), na Data de

Desembolso.
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6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5022

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

7. CCI HESA 79

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
LOCAL EDATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5023 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETrTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 79 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: n!! 12.052.773/0001-09

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.!! 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15!! andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício
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I Corporate I I I I I I
4. GARANTIAS - Não há
S. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$8.840.500,00 (oito milhões, oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais), na Data

de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.º 5023

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$8.840.500,00 (oito milhões, oitocentos e quarenta mil e

quinhentos reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

1º Registro Rua Tabelião Rolirn de Moura, nº 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 1º Registro
123.282 Rua Dr. Mario Natividade, nº 936, Cambuí, Campinas/SP

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
Avenida Celso Garcia, nº 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8º Registro
Avenida Damasceno Vieira, nº 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

Helbor Apto Campo Belo 222.496
15º Registro

Rua Vieira de Moraes, nº 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP
de Imóveis

Condomínio Neolink 9º Registro Avenida Ayrton Senna, nº 2500, Jacarepaguá, Rio de
172.503

Office, Mall & Stay de Imóveis Janeiro/RJ
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Condomínio Helbor
12 Registro

Avenida Aldino Pinotti, n2 650, São Bernardo do Campo/SPTrilogy Home, Offices & 136.147
de Imóveis

Hotel

62 Registro
Rua Coelho Neto, n2174 Vila Prudente, São Paulo/SP.Spazio Helbor 201.752

de Imóveis

Condomínio Artvitta
12 Registro

Rua Dr. Mario Natividade, n2 1080, Cambuí, Campinas/SP124.211
de Imóveis

12 Registro
Helbor Family Garden 136.543 Avenida das Nações Unidas, n2 1515, São Bernardo do Campo

de Imóveis

5i! Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, n2440, Cocó, Fortaleza/CEHelbor Reserva da Praça 17.968

Fortaleza

Condomínio The 12 Registro
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP71.345

Cittyplex Osasco de Imóveis

Edifício Residencial 42 Registro Rua Guilherme Banitz, n2 60, Vila Nova Conceição, São
191.279

Helbor Nun Vila Nova de Imóveis Paulo/SP

Edifício Helbor Trend 52 Registro90.443 Rua Amaral Gurgel, nº 92/94 Consolação, São Paulo/SP
Higienópolis de Imóveis

52 Registro Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São
Urban Resort 6.929

de Imóveis Paulo/SP

Condominio Casas de 12 Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, n2 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de
12 Registro

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, Itajaí/SCPádua, Balneário Santa 20.774 e 5.288
de Imóveis

Clara
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22 Registro
Rua Otto Boehm 10.293 Rua Otto Boehm, nº 222, América, Joinville/SC

de Imóveis

12 Registro
Rua das Palmeiras, nº 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

de Imóveis

Rua João Moura 92.093
132 Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 12 Registro Rua Mariano de Souza Mello, n2 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogilar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 62 Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 12 Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 1º Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 12 Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 12 Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP

Condomínio Doppio By 12 Registro
113.290 Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP

Helbor de Imóveis

2º Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n016O- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis
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4º Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.Residencial Isla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO

6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$8.840.500,OO (oito milhões, oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais),

na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5023

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

8. CCI HESA 113

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
LOCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO,

16 DE MAIO DE 2017

SÉRIE I Única I NÚMERO 5024 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ: 13.220.493/0001-17

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355

COMPLEMENTO 26º andar CIDADE São UF SP CEP 04538-

Paulo 133

2. INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DETrTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 22.610.500/0001-88

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277

COMPLEMENTO Cj. 202 CIDADE São UF SP CEP 01452-000

Paulo
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3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 113 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF: nº 12.857.361/0001-38

ENDEREÇO:Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n.!! 1.145, Jardim Armênia

COMPLEMENTO 15º andar, CIDADE Mogi UF SP CEP 08780-500

Condomínio das

Helbor Concept Cruzes

- Edifício

Corporate

4. GARANTIAS - Não há

5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO R$2.533.200,OO (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil e duzentos reais), na Data

de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário n.!! 5024

DESCRiÇÃO: Emitida em 16 de maio de 2017 ("Data da Constituição do Crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu um

financiamento imobiliário à devedora da CCBno valor total de R$2.533.200,OO (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil e

duzentos reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos pelas Devedoras nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento Matrícula Cartório Endereço

Edificio Helbor My Way 4ª Zona de Rua Tiburcio Cavalcante, nº 170, bairro Meireles, Cidade de
38.891

abolição Fortaleza Fortaleza/CE.

I!! Registro Rua Tabelião Rolim de Moura, n!! 114, Santa Fé, Campo
Passarela Park Prime 221.229

de Imóveis Grande/MS

Residencial Arthouse 1º Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nº 936, Cambuí, Campinas/SP123.282

Double Sky de Imóveis

Origem Tatuapé By 9º Registro
Avenida Celso Garcia, nº 5.640, Tatuapé, São Paulo/SP250.241

Helbor de Imóveis

One Eleven Home and 8º Registro
Avenida Damasceno Vieira, nº 746, Jabaquara, São Paulo/SP171.731

Work By Welbor de Imóveis

!
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Helbor Apto Campo Belo 222.496

Condomínio Helbor

Trilogy Home, Offices & 136.147

Hotel

Condomínio Artvitta 124.211

Helbor Family Garden 136.543

Condomínio Neolink

Office, Mal! & Stay

Spazio Helbor

Condomínio

Cittyplex Osasco

Edifício Residencial

Helbor Nun Vila Nova

Edifício Helbor Trend

Higienópol is

Urban Resort

903138v8697/2

The

172.503

201.752

71.345

191.279

90.443

6.929

15QRegistro
Rua Vieira de Moraes, n2 2.098, Ibirapuera, São Paulo/SP

de Imóveis

9º Registro Avenida Ayrton Senna, nº 2500, Jacarepaguá, Rio de

de Imóveis Janeiro/RJ

1º Registro
Avenida Aldino Pinotti, nº 650, São Bernardo do Campo/SP

de Imóveis

12 Registro
Rua Dr. Mario Natividade, nº 1080, Cambuí, Campinas/SP

de Imóveis

1º Registro
Avenida das Nações Unidas, nº 1515, São Bernardo do Campo

de Imóveis

6º Registro

de Imóveis
Rua Coelho Neto, nº174 Vila Prudente, São Paulo/SP.

Fortaleza

5ª Zona de
Rua José Borba Vasconcelos, nº 440, Cocó, Fortaleza/CE

12 Registro

de Imóveis

42 Registro

de Imóveis

5º Registro

de Imóveis

52 Registro

de Imóveis

Helbor Reserva da Praça 17.968

Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Centro, Osasco/SP

Rua Guilherme Banitz, n2 60, Vila Nova Conceição, São

Paulo/SP

Rua Amaral Gurgel, nº 92/94 Consolação, São Paulo/SP

Praça Julio de Mesquita, esquina com Rua Vitória, Centro, São

Paulo/SP
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Condominio Casas de 1º Registro Avenida Dante Jordão Stoppa, nº 391, Cesar de Souza, Mogi
75.722

Ipoema de Imóveis das Cruzes/SP

Rua Delfin Mário de

Pádua, Balneário Santa
1º Registro

Rua Delfin Mário de Pádua, Balneário Santa Clara, ItajaíjSC20.774 e 5.288
de Imóveis

Clara

2º Registro
Rua OUo Boehm, nº 222, América, Joinville/SCRua Otto Boehm 10.293

de Imóveis

1º Registro
Rua das Palmeiras, nº 677, Jadim, Santo André/SPRua das Palmeiras 139.201

de Imóveis

Rua João Moura 92.093
13º Registro Rua João Moura, esquina com Rua Theodoro Sampaio, Jardim

de Imóveis América, São Paulo/SP

Helbor Life Club Patteo 1º Registro Rua Mariano de Souza Mello, nº 580, Mogilar, Mogi das
64.836

Mogilar de Imóveis Cruzes/SP

Condomínio Helbor 6º Registro
Rua Barão de Jaguará, nº 970, Cambuci, São Paulo/SP207.303

Trend SP de Imóveis

Helbor Varandas 1º Registro Av. Ricieri Jose Marcatto, n°1.444- Cesar de Souza- Mogi Das
57.512

Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Residencial Reference 1º Registro
113.358 Rua Topázio, 863 - Vila Mariana - São Paulo- SP

By Helbor de Imóveis

Condomínio Helbor 1º Registro Av. Ricieri José Marcatto, n01364- César de Souza - Mogi Das
57.511

Jardins Ipoema de Imóveis Cruzes- SP

Concept Life, Offices & 1º Registro Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n01145- Centro
60.801

Corporate de Imóveis Cívico- Mogi Das Cruzes- SP
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Condomínio Doppio By 1º Registro
Rua Guimarães Passos, 182 - Vila Mariana - São Paulo- SP113.290

Helbor de Imóveis

2º Registro
My Way Ponta da Praia 83.583 Rua Doutor Egydio Martins, n0160- Ponta Da Praia- Santos- SP

de Imóveis

4º Registro
Área Especial 04, Lotes "E" e "F", Brasília/DF.Residencial Isla Life Style 45.399

de Imóveis

6. CONDiÇÕES DE EMISSÃO
6.1 DATA E LOCALDE EMISSÃO 16 de maio de 2017, na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 PRAZOTOTAL 48 meses, tendo seu vencimento final em 17 de maio de 2021.

6.3 VALOR PRINCIPAL R$2.533.200,OO (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil e duzentos

reais), na Data de Desembolso.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 1,8% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo I da

(JUROSEAMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL) CCB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB nº 5024

incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida,
acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.
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ANEXO 11
AO TERMO DE SECURITIZAçAO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 84i! SÉRIEDA li! EMISSÃO DE

CERTIFICADOSDE RECEBrVEISIMOBILIÁRIOS DA HABITASECSECURITIZADORA S.A. CELEBRADOEM 16 DE
MAIO DE 2017

Cronograma de Amortização de Principal e Encargos Remuneratórios

Data de Taxa de
Taxa de

Data de Pagamento
Preço Unitário Valor Global da

Amortização
Amortização Pagamento de

Vencimento aos em Função
(P.U.) Série em função do Juros

doeRI investidores Valor de
emissão

Saldo Devedor
do CRI

SOl TAemissão TAi

~6/0S/2(J17 R$1.000,OO R$100.000.000,OO ri
16/06/2017 20/06/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
17/07/2017 19/07/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/08/2017 18/08/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/09/2017 20/09/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/10/2017 18/10/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/11/2017 20/11/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/12/2017 20/12/2017 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/01/2018 18/01/2018 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/02/2018 20/02/2018 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/03/2018 20/03/2018 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/04/2018 18/04/2018 R$1.000,OO R$100.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/05/2018 18/05/2018 R$750,OO R$75.000.00fJ,OO 25,00% ~5,OO% Sim
18/06/2018 20/06/2018 R$7S0,OO R$7S.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/07/2018 18/07/2018 R$750,OO R$7S.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/08/2018 20/08/2018 R$7S0,OO R$7S.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
17/09/2018 19/09/2018 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/10/2018 18/10/2018 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/11/2018 20/11/2018 R$7S0,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
17/12/2018 19/12/2018 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/01/2019 18/01/2019 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/02/2019 20/02/2019 R$7S0,OO R$7S.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/03/2019 20/03/2019 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/04/2019 18/04/2019 R$750,OO R$75.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/0S/20~9 20/05/2019 R$500,OO R$50.000.000,OO 25,00% ~,33% Sim
17/06/2019 19/06/2019 R$500,OO R$50.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
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16/07/2019 18/07/2019 R$500,OO R$50.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/08/2019 20/08/2019 R$500,OO R$50.oo0.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/09/2019 18/09/2019 R$500,OO R$50.oo0.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/10/2019 18/10/2019 R$500,oo R$50.000.0oo,OO 0,00% 0,00% Sim
18/11/2019 20/11/2019 R$500,OO R$50.oo0.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/12/2019 18/12/2019 R$500,OO R$50.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/01/2020 20/01/2020 R$500,OO R$50.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
17/02/2020 19/02/2020 R$500,OO R$50.000.000,00 0,00% 0,00% Sim
16/03/2020 18/03/2020 R$500,OO R$50.oo0.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/04/2020 20/04/2020 R$500,OO R$50.oo0.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/05/2Q20 20/05/2020 R$250,oo R$2S.000.0oo,oo 25,00% I~O,OO% Sim
16/06/2020 18/06/2020 R$250,00 R$25.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/07/2020 20/07/2020 R$250,00 R$25.oo0.000,00 0,00% 0,00% Sim
17/08/2020 19/08/2020 R$250,OO R$25.000.000,00 0,00% 0,00% Sim
16/09/2020 18/09/2020 R$250,oo R$25.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
16/10/2020 20/10/2020 R$250,OO R$25.oo0.0oo,OO 0,00% 0,00% Sim
16/11/2020 18/11/2020 R$250,00 R$25.000.000,00 0,00% 0,00% Sim
16/12/2020 18/12/2020 R$250,00 R$25.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
18/01/2021 20/01/2021 R$250,00 R$25.0oo.000,00 0,00% 0,00% Sim
17/02/2021 19/02/2021 R$250,00 R$25.000.000,00 0,00% 0,00% Sim
16/03/2021 18/03/2021 R$250,00 R$25.000.000,00 0,00% 0,00% Sim
16/04/2021 20/04/2021 R$250,00 R$25.000.000,OO 0,00% 0,00% Sim
17/05/2021 17/05/2021 R$O,oo R$O,oo 25,00% 1bO,00% Sim
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ANEXO /li
AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 84i! SÉRIE O li! EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBfvEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. ELEBRADO EM 16 DE
MAIO DE 2017

Declaração da Emissora

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

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Es ado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.22.894, 52 andar, conjunto 52, CEP01451-000 inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.209.304 27/0001-58, por seus

representantes legais ao final assinados (doravante denominada simplesmente "Emis ora"), na qualidade de

emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84i! Série de sua li! Emiss o ("CRI" e "Emissão",

respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição, em que o BR PARTNERS BANCO DE
INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de lores mobiliários com

estabelecimento no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bri adeiro Faria Lima, n.2

3355, 262 andar, conjunto 261, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob n.2 13.220.493/0001-
17, na qualidade de instituição intermediária (IfCoordenador") e a VÓRTX DISTRIB IDORA DE TíTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS lTDA., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n2 2.277, cj 202, CEP 01452-000,
Jardim Paulistano, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 22. 10.500/0001-88, atua

como agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), DECLARA, para todos os fins e efei os, que verificou, em

conjunto com o Coordenador e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vício da operação, além de

ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correçã e a suficiência das

informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 16 de maio de 2017.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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Declaração do Agente Fiduciário

ANEXO IV
AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 84i! SÉRIE DA i! EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. C lEBRADO EM 16 DE
MAIO DE 2017

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA., instituição fina eira com sede na Av.

Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, cj. 202, CEP 01452-000, Jardim Europa, Cidade e E do de São Paulo, no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ!MF") sob o n. 22.610.500/0001-88,

neste ato, representada na forma de seu Contrato Social (doravante denominada s mplesmente "Agente

Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliá ios da 84i! Série da li!

emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA S.A. sociedade por ações

com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de Sã Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 52 andar, conjunto 52, CEPO 451-000, inscrita no

CNPJ!MF sob o n.º 09.304.427/0001-58 ("Emissora"), em que o BR PARTNERS BAN DE INVESTIMENTO
S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento

no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355, 26º andar,

conjunto 261, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.220.493~ 001-17, na qualidade

de instituição intermediária ("Coordenador"), DECLARA, para todos os fins e efeit s, que verificou, em

conjunto com a Emissora e com o Coordenador, a legalidade e a ausência de vícios da peração, além de ter

agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a sufici ncia das informações

prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissã

São Paulo, 16 de maio de 2017.

Nome: (

Cargo:

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TfTUlOS E VALORES MOBILlÁ~O
Agente Fiduciário /

,~ ElIqênia de Jesus So\Jl8 Queiroga
f<G15461802000-3
-/)9.535.843-24

Cargo:

Maria Antonietta umare
CPF: 060.799.6 8-79
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ANEXO V

AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DECRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 8411 SÉRIEDA 11 EMISSÃO DE

CERTIFICADOSDE RECEBfvEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. ELEBRADO EM 16 DE

MAIO DE 2017

Declaração do Coordenador Líder

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do istema de distribuição

de valores mobiliários com estabelecimento no Município de São Paulo, Estado de ão Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n.º 3355, 26º andar, conjunto 261, Itaim Bibi, CEP 04538-13 , inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MFIJ
) sob o n.º º 13.2 0.493/0001-17, neste

ato, representada na forma do seu Estatuto Social, (doravante denominado "Coord nadorlJ), na qualidade

de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imo iliárlos da 84ª série da

1ª emissão ("EmissãolJ
), em que a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de

companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Est do de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 5º andar, conjunto 52, CEP01451-000, insc ita no CNPJ/MF sob o

n.º 09.304.427/0001-58 (doravante denominada simplesmente "EmissoralJ
) atua na ualidade de emissora

dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissão, que serão objeto de oferta pú lica de distribuição e a

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição fina ceira com sede na Av.

Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, cj. 202, CEP 01452-000, Jardim Europa, Cidade e E ado de São Paulo, no

CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, atua como agente fiduciário ("A ente Fid ciáriolJ
), declara, para

todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Agente FI uciário, a legalidade e

a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para asse urar a veracidade, a

consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no ermo de Securitização

de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 16 de maio de 2017.

BR PARTNERSBANCO DE INVESTIMENTO S.A.

p;~
anHo C.taruCCi

Diretor
Nome:

Cargo:

y
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ANEXO VI

AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DECRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 84!! SÉRIEDA !! EMISSÃO DE

CERTIFICADOSDE RECEBíVEISIMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. C lEBRADO EM 16 DE

MAIO DE 2017

Declaração da Instituição Custodiante

DECLARAÇÃO DA INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE DA CCI PARA OS FINS DO PARÁGRAFO NICO DO ARTIGO 23

DA LEI N.!! 10.931/2004

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS lTDA., instituição finan eira com sede na Av.

Brigadeiro Faria lima, nº 2.277, cj. 202, CEP 01452-000, Jardim Europa, Cidade e Es do de São Paulo, no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ!MF") sob o n. 22.610.500/0001-88,

neste ato representada na forma de seu Contrato Social r'lnstitui ão Custodiant "), na qualidade de

instituição custodiante do Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito 1m biliário Integrais sem

Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("Escritura de Emis o de CCI"), por meio

da qual foram emitidas 8 (oito) Cédulas de Crédito Imobiliário integrais, sem gara tia real, sob a forma

escritura I (todas em conjunto, "CCI"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da lei

n.º 10.931/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e q e, conforme o Termo

de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobi iários da 84ª série da

li! emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.A, sociedade por ações

com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de Sã Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 5º andar, conjunto 52, CEPO 451-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.º 09.304.427/0001-58 ("Emissora"), foi realizada por meio do Term de Securitização de

Créditos Imobiliários da Emissão, firmado em 16 de maio de 2017 entre a Emiss ra e esta Instituição

Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), tendo sido, nos termos do Termo

de Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitiz ção, sobre a CCI e os

créditos imobiliários que ela representa, nos termos da lei n.º 9.514/1997. Regi e fiduciário este ora

registrado nesta Instituição Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitl ação e a Escritura de

Emissão de CCI encontra-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta Institu ão Custodiante, nos

termos do artigo 18, § 4º, da Lei n.º 10.931/2004.

São Paulo, 16 de maio de 2017. /.
, /

VÓRTX DISTRIBUIDORA DETíTULOS EVALORES MOB.~U~/lT

Instituição Custodiante //~/
/,..../

Nome:

Cargo: Maria Antonietta Lumare
CPF: 060.799.658-79

Cargo: Ana Eugênia deJesusSouza Quêi,r

/
/ RG15461802000-3

009.635.843-24
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