
TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA ia SÉRIE DA
ia EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1a Série da 1a Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora SA:

(1) HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida
Rebouças, nO2947, piso superior, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MFsob nO09.304.427/0001-58, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob nO
21628, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de emissora
("Securitizadora" ou "Emissora"); e

(2) PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
instituição financeira, com sede na Avenida das Américas, nO4200, bloco 4, Ed. Buenos Aires, sala
514, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob
nO17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente
Fiduciário" ou "Instituição Custodiante'');

denominados em conjunto como "Partes" e, individualmente, como "Parte";

CONSIDERANDO QUE:
i

(A) A JPS Administração e Comércio Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nO
05.829.666/0001-70, com sede na Avenida Aziz Maron, s/n, sobreloja, loja 101 do Jequitibá Plaza
Shopping, Góes Calmon, Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, na qualidade de cedente e
coobrigada nos termos do Contrato de Cessão de Créditos ("Cedente''), é legítima proprietária
dos imóveis localizados na Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, na Avenida Aziz Maron, s/n,
devidamente descritos e caracterizados nas Matrículas nOs 10.168 e 12.834 do 2° Ofício de
Registro de Imóveis de Itabuna (denominados doravante, quando referidos em conjunto, por
"Imóveis" e, individualmente, por "Imóvel");

(B) sobre o Imóvel objeto da Matrícula nO 10.168 a Cedente erigiu o Jequitibá Plaza Shopping
("Empreendimento'') ;

(C) a Cedente está desenvolvendo e erigindo a expansão do Empreendimento ("Expansão") a
ser realizada sobre o Imóvel objeto da Matrícula nO 12.834, para posterior locação das lojas, assim
como ocorre no Empreendimento, mediante a celebração com os respectivos locatários, sendo os
locatários da Expansão e/ou do Empreendimento definidos como Devedores ("Devedores'') de
Instrumentos Particulares de Contrato de Locação e Outras Avenças dos Salões Comerciais do
Jequitibá Plaza Shopping e respectivos aditamentos, sendo estes contratos de locação da
Expansão e/ou do Empreendimento definidos como Contratos de Locação ("Contratos de
Locação'') ;

(D) em razão da celebração dos Contratos de Locação, a Cedente faz jus ao recebimento do
preço dos aluguéiS das locações das respectivas lojas, o que inclui todos e quaisquer valores,
presentes e futuros, devidos pelos Devedores à Cedente em razão do pagamento do aluguel, bem
como garantia, atualização monetária, multas, juros de mora e remuneratórios, penalidades,
indenizações, valores eventualmente pagos por seguradoras em caso de sinistro do
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Empreendimento e/ou da Expansão, quaisquer direitos, prerrogativas e garantias assegurados à
Cedente em razão de sua titularidade, e todos os demais direitos acordados nos Contratos de
Locação, excetuando-se, aqui, os valores correspondentes aos pagamentos efetuados pelos
Devedores relativos aos encargos, custos e despesas condominiais, despesas próprias referentes
ao consumo da loja locada (tais como, exemplificadamente, consumo de água, luz, ar-
condicionado e pagamento de prêmio de seguro), fundo de promoção e publicidade, remuneração
mensal da administradora do Empreendimento e dos Contratos de Locação, despesas de custeio
do Empreendimento, despesas com serviços eventuais e fundo de reserva ("Direitos
Creditórios'');

(E) a Securitizadora adquiriu os créditos imobiliários correspondentes às parcelas dos Direitos
Creditórios com vencimento no período a partir de novembro de 2010 a outubro de 2020,
perfazendo, desta forma, 120 (cento e vinte meses) meses de fluxo de pagamentos, sendo certo
que parte dos créditos imobiliários tem vencimento antes do término do referido período
("Créditos Imobiliários'');

(F) a Securitizadora emitiu, nesta data, 1 (uma) cédula de crédito imobiliário, representativa da
totalidade dos Créditos Imobiliários, emitidas nos termos da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de
2004, e suas posteriores alterações ("Lei nO10.931/2004'');

(G) as Partes reconhecem que o presente Termo integra um conjunto de negociações que, além
deste Termo, envolve os seguintes instrumentos ("Documentos da Operação''): (i) Contratos de
Locação; (ii) Escritura de Emissão; (iii) Contrato de Cessão; (iv) Contrato de Distribuição; (v)
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis; (vi) Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel; (vii)
Contrato de Fiscalização de Obra; (viii) Contrato de Conta Vinculada; (ix) Boletim de Subscrição; e
(x) eventuais aditamentos de quaisquer dos Documentos da Operação acima citados.

Resolvem as Partes firmar o presente Termo, de acordo com o Art. 8° da Lei nO9.514, de 20 de
novembro de 1997 e suas posteriores alterações ("Lei nO9.514/1997"), da Instrução CVM nO
476, bem como em consonância com a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora
realizada nesta data, que autorizou a presente emissão nos termos do Arts. 23 e 24 do Estatuto Social
da Emissora para formalizar a securitização dos Créditos Imobiliários e a correspondente emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Os termos utilizados neste Termo, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou no
plural), que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o significado que Ihes é atribuído no
anexo I deste Termo ("Anexo I").

1. CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CEDIDOS E DA CÉDULA DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO

1.1. Os Créditos Imobiliários vinculados à Emissão têm valor nominal total, na Data de
Emissão, de R$ 14.645.766,01 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil,
setecentos e sessenta e seis e 1 centavo).

1.2. As parcelas dos Créditos ImobiliáriOS a serem pagas pelos Devedores, suas
respectivas datas de vencimento e todas as demais características necessárias para a sua
identificação, estão descritas no anexo II deste Termo ("Anexo 11").

1.3. A CCI, representativa dos Créditos Imobiliários e que contém a descrição dos
Contratos de Locação cedidos, foi emitida pela Securitizadora sob a forma escritural e está
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custodiada pela Instituição Custodiante da CCI e registrada na CETIP, na forma prevista nos
parágrafos 3° e 4° do Art. 18 da Lei nO10.931/2004.

1.4. Pela aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Cessão, a
Emissora pagará à Cedente o valor total de R$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e
seiscentos mil reais), quando da emissão, subscrição e integralização dos CRI, deduzido dos
valores constantes do anexo III do Contrato de Cessão, mediante deposito em conta
corrente vinculada a ser constituída pela Securitizadora e será gradativamente liberado à
Cedente, observando-se o desenvolvimento da Expansão, bem como a seguinte ordem para
destinação de tais recursos:

(i) pagamento das despesas e corrussoes relativas à emissão de CRI, nos
termos das Cláusulas 6.10 e 6.11 do Termo de Securitização;

(ii) imediata quitação do saldo remanescente no valor de R$ 996.700,00
(novecentos e noventa e seis mil e setecentos reais) do financiamento imobiliário
firmado junto ao Banco Sofisa, representado pela CCB;

(iii) pagamento da respectiva parcela do Valor da Cessão, observado o
cronograma físico-financeiro da obra da Expansão, de acordo com o relatório do
agente de fiscalização da obra, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de
Medição Física e Análise de Custos de Obra de Construção Civil e Outras Avenças
C'Contrato de Fiscalização da Obra'); e

(iv) pagamento do saldo remanescente do Valor da Cessão, não inferior a
R$ 725.000,00 (setecentos e vinte cinco mil reais), à Cedente, com o relatório de
conclusão de obra ..

1.4.1. Para a realização dos pagamentos de que trata o item "(iii)" da Cláusula
1.4 acima, as Partes contratarão, a expensas da Cedente, tendo em vista que tais
valores integrarão o Valor de Cessão, agente de fiscalização de obra para a
apresentação de relatório de medição que ateste a evolução da obra da Expansão,
de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra da Expansão constante do
anexo IV do Contrato de Cessão, nos termos do Contrato de Fiscalização da Obra.

1.5. O Contrato de Cessão será devidamente registrado no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos de São Paulo - SP.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

2.1. Número de Ordem. Esta é a 1a Série da 1a Emissão de CRI da Securitizadora.

2.2. Data e Local de Emissão. Exclusivamente para fins de cálculo, a data de emissão
dos CRI será o dia 8 de novembro de 2010 e o local da Emissão será na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

2.3. Quantidade de CRI e Número de Séries. Serão emitidos 48 (quarenta e oito)
CRI, em série única.

2.4. Valor Total da Emissão e Valor Nominal Unitário. O valor total da Emissão
será de R$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil reais), na Data de Emissão,
sendo que o CRI terá valor nominal unitário de R$ R$ 304.166,67 (trezentos e quatro mil
cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), na Data de Emissão, podendo

3



sofrer ágio ou deságio na data de sua subscrição, sendo o valor mínimo de subscrição por
investidor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

2.5. Prazo e Data de Vencimento. Os CRI terão prazo de duração de 120 (cento e
vinte) meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de
2020.

2.6. Forma. Os CRI serão emitidos na forma nornlnatíva-escritural. Para todos os fins de
direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato emitido pela CEl1P, na
qualidade de instituição custodiante dos CRI.

2.7. Público Alvo. Os CRI serão destinados à subscrição por não mais do que 20 (vinte)
investidores qualificados conforme disposto no lncíso II do Art. 3° da Instrução CVM nO
476.

2.8. Vedações na Negociação dos CRI. Nos termos do Art. 13 da Instrução CVM nO
476, os CRI adquiridos pelos investidores somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua
subscrição ou aquisição pelo referido investidor, sendo vedada a negociação em bolsa de
valores. Os CRI só poderão ser negociados entre investidores qualificados, definidos
conforme Art. 4° da Instrução CVM nO476.

2.9. Instituição Intermediária da Distribuição dos CRI. O Coordenador Líder
atuará na qualidade de instituição intermediária líder da distribuição dos CRI, nos termos do
Contrato de Distribuição, celebrado nesta data.

2.10. Procedimento de Colocação. Os CRI serão objeto de oferta pública de valores
mobiliários distribuídos com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nO 476 pelo
Coordenador Líder.

2.11. Preço de Subscrição e Forma de Integralização. O preço unitário de
subscrição dos CRI será integralizado em moeda corrente nacional, no mesmo dia da
subscrição, por meio dos procedimentos da CEl1P, observado o disposto na Cláusula 6.15
deste Termo, de acordo com o preço unitário diário dos CRI, e que levará em consideração
a atualização monetária e os juros incorridos entre a Data de Emissão e a respectiva data
de integralização, calculados pro rata temporls, com incidência diária, ressalvadas as
hipóteses previstas na Cláusula 2.11.1 abaixo.

2.12. Regime Fiduciário. Os CRI contarão com a instituição de regime fldudárto sobre
os Créditos Imobiliários que lastreiam a presente Emissão, nos termos dos Arts. 9° e 10 da
Lei nO9.514/1997 e do Capítulo 5 deste Termo.

2.13. Atualização Monetária. O valor nominal unitário de cada CRI será atualizado
monetariamente pela variação mensal acumulada do IGP-DI/FGV, desde a Data de Emissão,
calculada de forma pro-rete-tempons, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos. A atualização monetária acima será calculada em consonância com o anexo
III deste Termo ('Anexo lU"), observada a seguinte fórmula:

SD atusüiraâo SD an terio]' c
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• SDatualizado = Saldo devedor atualizado;

• SD anterior = Saldo devedor apurado (após amortização, se houver) no dia do

último aniversário ou no dia da emissão, o que vier por último;

• C = Fator da variação do índice utilizado, IGP-DIjFGV, apurado da seguinte
forma:

• NIm= Valor do número índice do IGP-DI, divulgado pela FGV,do mês
imediatamente anterior ao mês da próxima Data de Aniversário

• NIm-l= Valor do número índice do IGP-DI, divulgado pela FGV,do mês
anterior ao mês "m".

Caso não tenha sido divulgado, se usará a mediana das projeções de
mercado deste índice, divulgada no último boletim Focus do Banco
Central do Brasil disponível na data;

• Llcorridos = Número de dias corridos entre a data de emissão ou a de
aniversário imediatamente anterior e data de cálculo;

• Llintervalo = Número de dias corridos entre a data de aniversário
imediatamente anterior e a próxima data de aniversário

2.13.1. A aplicação do IGP-DIjFGV incidirá no menor período permitido pela
legislação em vigor, sem necessidade de ajuste ao Termo ou qualquer outra
formalidade.

2.14. Juros Remuneratórios. Os CRI farão jus a uma remuneração correspondente à
somatória do resultado da aplicação de uma taxa de juros efetiva de 10,75% a.a. (dez
vírgula setenta e cinco por cento ao ano), a partir da Data de Emissão, calculada de forma
pro-rata temporis, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos incidente sobre o saldo do
valor nominal atualizado do CRI, respeitando-se o critério de atualização monetária descrito
na Cláusula 2.13 acima.

Observado o Período de Carência, conforme definido na Cláusula 2.15 abaixo, os juros
serão pagos mensalmente, no 15° (décimo quinto) dia do mês, juntamente com a
Amortização Programada descrita na Cláusula 2.15 abaixo, de acordo com a seguinte
fórmula:

Iacumulado SDatHaUzado X (Fator de juros - 1)
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onde:

• Jacumulado=Valor dos juros acumulados desde o ultimo aniversário até a data
de atualização. Durante o período de carência, este valor será incorporado ao
saldo devedor. Durante os demais períodos, este valor será pago ao titular do
CRI juntamente com a amortização mensal;

• SDatualizado= Saldo devedor, conforme definido acima;

• Fator de Juros = Fator de juros fixos, de acordo com a seguinte fórmula:

Fator de juros
L:.ÇO-X1'idos30 ')\, ,

360 {~mten'ClIO

J
onde:

• j = Juros Remuneratórios dos CRI, em % ao ano

• 6corridos= Número de dias corridos entre a data de aniversário
imediatamente anterior e a data de cálculo

• 6intervalo= Número de dias corridos existente entre a data do último e a do
próximo aniversário

2.15. Amortização Programada e Cronograma de Pagamentos. Após o término do
Período de Carência e respeitadas as condições de prorrogação de prazos previstas na
Cláusula 2.18 abaixo, o valor de principal e juros dos CRI será amortizado mensal e
sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela do Anexo III deste
Termo. Durante o Período de Carência, não serão efetuados os pagamentos de juros
remuneratórios e das amortizações programadas. O valor da amortização mensal será
calculado, de acordo com a seguinte fórmula:

• AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

• PCi= Prestação Mensal Corrigida, que é o valor unitário da i-ésima prestação,
corrigido monetariamente, onde:

o Pi = Valor unitário da i-ésima prestação, de acordo com anexo III

o Ci = Fator acumulado da variação do IGP-DI, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento, conforme fórmula a seguir:
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rn=l L&cor'ridosn ·~)d:ntf'n'alO
---

j

'y NIm= Valor do número índice do IGP-DI, divulgado pela FGV, do mês
imediatamente anterior ao mês da próxima Data de Aniversário

'y NIm-l= Valor do número índice do IGP-DI, divulgado pela FGV, do mês
anterior ao mês "m";

'y Llcorridos = Número de dias corridos entre a data de emissão ou a de
aniversário imediatamente anterior e data de cálculo;

'y Llintervalo = Número de dias corridos entre a data de aniversário
imediatamente anterior e a próxima data de aniversário

• J; = Valor unitário da i-ésimo pagamento mensal de juros, incidente conforme
item acima

2.16. Vencimento Antecipado. Observado o disposto nas Cláusulas 2.16.1 e 2.16.2
abaixo, o Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes do presente Termo e, iniciar os procedimentos de execução do Patrimônio
Separado para fins de pagamento do saldo do valor nominal não amortizado dos CRI em
Circulação, acrescido da atualização monetária, juros e multas previstos neste Termo,
devidos até a data do efetivo pagamento, mediante notificação por escrito à Securitizadora,
na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

(i) descumprimento pela Securitizadora de qualquer obrigação não pecuniária
prevista neste Termo, não sanada em 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que
lhe for enviado pelo Agente Fiduciário, exceto por aquelas obrigações para as quais
esteja previsto um prazo específico para declaração de vencimento antecipado,
hipótese em que tal prazo prevalecerá;

(ii) descumprimento pela Securitizadora de qualquer obrigação pecuniária
prevista neste Termo decorrente de erro ou problemas com a câmara de custódia ou
com o Banco Liquidante, não sanada e, devidamente justificada, em 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento da notificação;

(iii) descumprimento pela Cedente de qualquer obrigação não pecuniária
prevista nos Documentos da Operação, não sanada e, devidamente justificada, em
30 (trinta) dias, contados de aviso escrito, contados do recebimento da notificação;

(iv) qualquer evento relacionado à Cedente que venha prejudicar, de qualquer
forma, o adimplemento de qualquer obrigação prevista neste Termo perante os
detentores dos CRI e que não seja sanada, a contento do Agente Fiduciário, no
prazo de 30 (trinta) dias;

(v) ocorrência de quaisquer das condições resolutivas da cessão em relação
aos Créditos Imobiliários, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de
Cessão;
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(vi) caso os comprovantes dos respectivos registros da Alienação Fiduciária do
Imóvel e da Cessão Fiduciária de Recebíveis não sejam apresentados pela Cedente
dentro dos prazos estipulados nas Cláusulas 8.2 e 8.3 do Contrato de Cessão;

(vii) a realização de quaisquer dos seguintes atos pela Cedente, sem a anuência
prévia e por escrito da Emissora: (a) assunção de qualquer nova obrigação, dívida
ou compromisso, de qualquer natureza que seja em valor superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) isoladamente ou mediante a soma de diversas
novas obrigações, em cada uma das hipóteses incluídos os tributos, exceto para a
realização de investimentos nos Imóveis ou compromissos relacionadas única e
exclusivamente à (i) construção de edifício destinado à locação para a Caixa
Econômica Federal e (ii) construção de shopping center localizado no município de
Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia; (b) proceder a qualquer alteração ou
aditamento dos documentos societários da Cedente; (c) realização de qualquer
negócio jurídico que implique, direta ou indiretamente, na alteração de controle
societário da Cedente; (d) criação, emissão ou outorga de opção ou direito de
subscrição de quaisquer quotas do capital social da Cedente; (e) amortização,
resgate ou recompra de quotas ou efetuar qualquer mudança na sua estrutura de
capital, incluindo redução de capital ou emissão de novas quotas, da Cedente; (f)
prestar qualquer garantia, compromisso de indenização ou outro compromisso, para
assegurar qualquer obrigação de terceiros ou criar qualquer gravame sobre os
Imóveis, exceto pela alienação fiduciária do Imóvel vinculada à Oferta; (g) proceder
a quaisquer alterações de qualquer apólice de seguro dos Imóveis, cancelar ou se
abster de pagar quaisquer prêmios de qualquer apólice de seguro dos Imóveis, de
forma prejudicar a adimplemento dos Créditos Imobiliários; e (h) liquidar qualquer
pedido de indenização de seguros relacionados aos Imóveis;

(vlii) caso não seja apresentado comprovante de emissão do competente
"habite-se" e alvará do Corpo de Bombeiros relativos à Expansão em até 90
(noventa) dias contados do término das obras da Expansão, estimado para ocorrer
em 30 de maio de 2011; e

(ix) exercício do direito de Recompra Facultativa pela Cedente, nos termos da
Cláusula 9.3 da presente Cessão de Créditos.

2.16.1. Na ocorrência de qualquer Hipótese de Vencimento Antecipado, o Agente
Fiduciário deverá convocar imediatamente Assembléia dos Titulares dos CRI para
deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado dos CRI, bem como a respeito
de qualquer outra medida que os Titulares dos CRI em Circulação julguem necessária
na defesa de seus interesses. Caso o Agente Fiduciário deixe de convocar a
Assembléia Geral aqui mencionada, referida assembléia poderá ser convocada por
Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos CRI
em Circulação.

2.16.2. A Assembléia dos Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 2.16.1 acima
será instalada observado o quorum previsto na Cláusula 10.6 abaixo e deverá
deliberar pela declaração do vencimento antecipado dos CRI e as demais matérias
pertinentes, sendo que o vencimento antecipado será determinado apenas se
Titulares de CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) do total dos CRI em
Circulação tenham votado contra a declaração de vencimento antecipado. Caso esse
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quorum não seja alcançado ou a Assembléia não seja realizada por qualquer motivo
dentro de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da Hipótese de Vencimento
Antecipado, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas todas as
obrigações constantes do presente Termo e iniciará os procedimentos de liquidação
do Patrimônio Separado, observado o Capítulo 8 deste Termo, para fins de pagamento
do valor nominal dos CRI em Circulação, acrescidos da atualização monetária, juros e
multas previstos neste Termo.

2.16.3. Em caso de declaração do vencimento antecipado dos CRI pelo Agente
Fiduciário, a Cedente obriga-se a efetuar o pagamento do valor nominal global dos
CRI, acrescido da remuneração calculada pro rata temporís, desde a Data da Emissão
(ou da última data de pagamento da remuneração) até a data do efetivo pagamento,
e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Cedente conforme este
Termo, em até 20 (vinte) dias úteis contados da data da declaração do vencimento
antecipado, mediante comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário à
cedente.

2.16.3.1 Na hipótese de deliberação, pela Assembléia dos Titulares dos CRI,
sobre a declaração do vencimento antecipado dos CRI, na ocorrência das
Hipóteses de Vencimento Antecipado previstas nos itens "(vi)", "(vii)",
"(viii)" ou "(ix)" da Cláusula 2.16 acima, todos os CRI serão resgatados e
será devido pela JPS, a título remuneratório, prêmio pelo término
antecipado da Cessão de Créditos por vontade da JPS, a ser calculado pelo
valor correspondente ao saldo do respectivo Crédito Imobiliário, calculado e
apurado pela Securitizadora, de acordo com o Valor Presente a ser
descontado pela taxa de referência divulgada pela taxa de referência
divulgada pela Andima no site www.andima.com.br. da Nota do Tesouro
Nacional - Série c C'NTN-c") de prazo de vencimento, anterior ou posterior
mais próximo, à data de vencimento da parcela do Crédito Imobiliário
antecipado, na data da ocorrência da Recompra Obrigatória. Caso não seja
divulgada a taxa de referência da Andima será usada a taxa informada pelo
"Terminal Bloomberg" para o prazo de vencimento remanescente a contar
da data da ocorrência da Recompra Obrigatória, exduslve. No caso de
inexistência da NTN-c, será utilizada a Nota do Tesouro Nacional - Série b
("NTN-b") de prazo de vencimento, anterior ou posterior mais próximo, à
data de vencimento da parcela do Crédito Imobiliário antecipado, na data
da ocorrência da Recompra Obrigatória C'Valor de Recompra"), de
acordo com formula que segue abaixo:

i=k-'-l
~. PC·

'~l>?O. (1+ íN;N )i-k
1- ••
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VRi=k = Valor de quitação do CRI no l-ésírno período mensal, neste caso,
"k", a ser pago ao titular do CRI em caso de liquidação por parte da
cedente

PCi = Valor da i-ésima parcela mensal corrigida monetariamente até a data
de qultação do CRI

iNTN = Yield da NTN-C cujo vencimento seja mais próximo ao do CRI no k-
ésimo período

k = o número do período em que houve a quitação do CRI

2.16.4. Caso não realize o pagamento em função dos valores devidos no prazo
acima indicado, a Emissora será destituída da função de administradora do Patrimônio
Separado, hipótese em que o Agente Fiduciário (ou a instituição administradora
aprovada pelos Titulares dos CRI) assumirá imediatamente a administração dos
créditos integrantes do Patrimônio Separado.

2.17. Recompra Obrigatória. Nos termos do Contrato de Cessão, os seguintes eventos
são considerados hipóteses de recompra obrigatória dos Créditos Imobiliários cedidos pela
Cedente à Securitizadora (cada uma, uma "Hipótese de Recompra Obrigatória''):

(i) resolução total de qualquer dos Contratos Imobiliários, nas hipóteses
previstas em referido instrumento;

(ii) inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias por qualquer dos Devedores;
e

(iii) ocorrência de quaisquer das Condições Resolutivas da Cessão.

2.18. A Cedente estará obrigada a recomprar o respectivo Crédito Imobiliário caso
verifique uma Hipótese de Recompra obrigatória CRecompra Obrigatória''), sendo que,
neste caso, a Cedente, deverá, em 20 (vinte) dias corridos a contar do evento que deu
causa a Recompra Obrigatória:

(i) adquirir o Crédito Imobiliário pelo Valor de Recompra; ou

(ii) substituir o respectivo Crédito Imobiliário por outro(s) direito(s)
creditório(s) imobiliário(s), possuindo valor e taxa de juros igualou maior em
relação ao Crédito Imobiliário inadimplido, com índice de reajuste e prazo de
amortização compatíveis, mediante a formalização de aditamento ao Contrato de
Cessão e ao presente Termo, identificando o Crédito Imobiliário inadimplido que
será objeto de substituição, bem como o novo Crédito Imobiliário. Para tanto,
bastará que os referidos aditamentos substituam o(s) respectivo(s) anexo(s)
existente(s), por novo(s) anexo(s) com a relação atualizada de Créditos Imobiliários.

2.19. Recompra Facultativa. Nos termos do Contrato de Cessão, a Cedente possui o
direito de realizar a recompra facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários, a cada
encerramento de trimestre-calendário (30 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 de
dezembro) de cada ano CRecompra Facultativa''). Nesse caso, o efetivo desembolso dos
recursos pela Cedente será realizado, devidamente atualizado, no 75° (septuagésimo
quinto) dia a contar da data da respectiva notificação. Os recursos decorrentes da
Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários serão utilizados pela Emissora no resgate

10



integral antecipado dos CRI.

2.19.1. A Recompra Facultativa será realizada com base no Valor de Recompra.

2.20. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-âo prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação prevista neste Termo até o 10 (primeiro) Dia Útil
subseqüente, se o vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, sem nenhum
acréscimo moratório aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que o pagamento
deva ser realizado pela CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data
de pagamento coincidir com feriados nacionais, sábados ou domingos.

2.21. Multa e Juros Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Cedente de qualquer quantia devida, em razão da Cessão de Créditos, aos Titulares dos
CRI, os débitos em atraso vencidos e não pagos devidamente acrescidos da Remuneração
respectiva, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos
às multas estabelecidas nos Contratos de Locação.

2.22. Não comparecimento dos Titulares dos CRI. O não comparecimento do Titular
de CRI para receber o valor colocado à sua disposição pela Securitizadora, correspondente a
quaisquer das obrigações pecuniárias, nas datas estabelecidas neste Termo, não lhe dará
direito de perceber quaisquer acréscimos ao valor devido, no período relativo ao atraso no
recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data da respectiva
disponibilização de tais valores.

2.23. Forma e Local de Pagamento. A forma e o local dos pagamentos de amortização
e da Remuneração, ou quaisquer outros valores a que fazem jus os Titulares dos CRI, serão
aqueles estabelecidos nos procedimentos adotados pela CETIP.

2.24. Destinação dos Recursos. Uma vez implementadas as condições necessárias para
o pagamento, na forma das Cláusulas 1.4 e 6.16 deste Termo, os recursos obtidos com a
subscrição dos CRI serão utilizados para o pagamento do preço de aquisição dos Créditos
Imobiliários, adquiridos pela Securitizadora junto à Cedente, nos termos do Contrato de
Cessão, bem como para pagamento das despesas e da remuneração da Securitizadora,
conforme ordem de pagamento prevista nas Cláusulas 1.4, 6.11 e 6.11.1 deste Termo.

2.25. Publicidade. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem
como as convocações para as respectivas Assembléias, deverão ser encaminhados e/ou
divulgados na forma das Cláusulas 2.25.1 e 2.25.2, abaixo.

2.25.1. As informações mencionadas na Cláusula 2.25 acima poderão, a critério da
Emissora e do Agente Fiduciário, ser divulgadas na página do Agente Fiduciário na
rede mundial de computadores:

2.25.2. A convocação das Assembléias poderá ser feita por meio de correio
eletrônico (e-maí~ encaminhado a cada Titular dos CRI, desde que o Titular dos CRI
assine termo de adesão a ser disponibilizado pelo Coordenador Líder, anexo ao
boletim de subscrição, onde fornecerá os competentes dados cadastrais, incluindo
endereço eletrônico (e-maí~. Caberá a cada Titular dos CRI informar ao Coordenador
Líder a alteração de seus dados cadastrais.
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2.25.3. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão
disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, por meio do
sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais ("IPE") da CVM.

2.26. Classificação de Risco. Os CRI não serão objeto de análise por agência de
classificação de risco no momento da emissão. A qualquer tempo poderá ser requerida
pelos investidores a classificação de risco desta emissão, que será contratada pela
Securitizadora e cujo relatório deverá ser disponibilizado uma única vez ao Agente Fiduciário
e aos investidores, sendo, expressamente, excluída a obrigação de sua atualização, nos
termos do §7°, do Art. 7° da Instrução CVM nO414.

2.27. Possibilidade de Substituição. Os Créditos Imobiliários que constituem o lastro
dos CRI poderão ser permutados ou trocados desde que mantidas as mesmas
características. Toda e qualquer substituição dependerá de prévia e escrita manifestação ao
Agente Fiduciário, e se atendidas as demais condições dispostas neste Termo. O total de
créditos substitutos deverá representar valor igualou maior ao total dos créditos
substituídos. Caso haja saldo remanescente entre o crédito substituído e o novo crédito
concedido, tal montante será devolvido para a Cedente.

3. FATORES DE RISCO

3.1. O investimento em certificados de recebíveis imobiliários envolve uma série de
riscos que deverão ser observados pelos potenciais investidores. Esses riscos envolvem
fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre
outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente e aos próprios CRI. Os
potenciais investidores devem ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas
neste Termo, bem como consultar seus consultores de investimentos e outros profissionais
que julgarem necessários antes de tomarem uma decisão de investimento:

(a) Risco de Estrutura. A presente Emissão tem o caráter de operação
estruturada. Desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a
arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de
rigores e obrigações de parte a parte, estipulados por meio de contratos públicos ou
privados e que têm por diretrizes a legislação em vigor. No entanto, em razão da
pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro, no que tange a operações envolvendo certificados de recebíveis
imobiliários, em situações limite, poderá haver perdas por parte dos investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos para dar eficácia ao arcabouço contratual
envolvido na Emissão.

(b) Risco de não Constituição de Garantias. Nos termos dos Documentos
da Operação, a Cedente deverá, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da
presente data, providenciar o registro, na matrícula do Imóvel nO 12.834, a
Alienação Fiduciária do Imóvel, podendo este prazo ser prorrogado por igual
período, desde que a Cedente comprove a necessidade de tal prorrogação para o
cumprimento de eventuais exigências apresentadas pelos Serviços de Registro de
Imóveis competentes e, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da presente data, o
registro da Cessão Fiduciária de Recebíveis no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo - SP.Sendo assim, na data de assinatura deste Termo, a
Alienação Fiduciária do Imóvel e a Cessão Fiduciária de Recebíveis ainda não estão
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totalmente constituídas e aperfeiçoadas, tendo em vista que ainda não foram
registradas perante os competentes Registro de Imóveis e Cartório de Títulos e
Documentos. Dessa forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de
impossibilidade na completa constituição das Garantias, principalmente em
decorrência da burocracia e exigências cartoriais.

(c) Risco Tributário. Este pode ser definido como o risco de perdas devido à
criação de tributos, nova interpretação ou ainda de interpretação diferente que
venha a se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando os
Titulares dos CRI, ou a Emissora a novos recolhimentos, ainda que relativos a
operações já consumadas.

(d) Risco em função da Dispensa do Registro. Os CRI distribuídos nos
termos da Instrução CVM nO 476 estão automaticamente dispensados de registro
perante a CVM, de forma que as informações prestadas pela Emissora não terão
sido objeto de análise pela referida autarquia federal.

(e) Risco de Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado. Os CRI
estão sujeitos, na forma definida neste Termo, a eventos de amortização
extraordinária e regates antecipado. A ocorrência desses eventos poderá resultar em
dificuldades de re-investimento por parte dos investidores à mesma taxa
estabelecida como remuneração dos CRI.

(f) Outros Riscos. Os CRI estão sujeito às variações e condições dos
mercados de atuação da Cedente, que são afetados principalmente pelas condições
políticas e econômicas nacionais e internacionais. 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.

(g) Risco de Crédito da Cedente. A principal fonte de receita da Cedente e
coobrigada está relacionada ao fluxo de pagamento dos aluguéis por seus clientes
e, dessa forma, a Cedente corre o risco de crédito desses clientes, consubstanciado
na possibilidade de um ou mais clientes deixarem de arcar com as obrigações de
pagamento assumidas em seus respectivos Contratos de Locação. A inadimplência
por qualquer de seus clientes de suas obrigações poderá causar um efeito material
adverso na condição financeira e resultados operacionais da Cedente e na sua
capacidade de adimplir com as obrigações assumidas.

(h) Risco de Crédito dos Devedores. A capacidade da Emissora de honrar
suas obrigações decorrentes dos CRI depende do pagamento pelos Devedores dos
Créditos Imobiliários. Os titulares dos CRI correm o risco de crédito dos Devedores
que poderão deixar de arcar com as obrigações assumidas nos respectivos
Contratos de Locação. Não houve análise de crédito dos Devedores.

(i) Risco de Integralização dos CRI com Ágio. Os CRI poderão ser
integralizados pelo investidor com ágio, calculado em função da rentabilidade
esperada pelo investidor ao longo do prazo de amortização dos CRI originalmente
programado e/ou excesso de demanda. Em caso de antecipação do pagamento dos
Créditos Imobiliários e/ou ocorrência de evento de amortização extraordinária, na
forma definida neste Termo, os recursos decorrentes dessa antecipação serão
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imputados pela Securitizadora na amortização extraordinária ou resgate antecipado
dos CRI, nos termos previstos neste Termo, hipótese em que o valor a ser recebido
pelo investidor poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o
investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o
pagamento do ágio.

(j) Não liberação da Garantia Concedida em favor do Banco Sofisa.
Por meio do financiamento imobiliário firmado junto ao Banco Sofisa, representado
pela CCB, a Cedente cedeu fiduciariamente, em favor de referida instituição
financeira, recebíveis oriundos dos Contratos de Locação. A Cedente deverá realizar
a quitação integral do referido financiamento para a liberação dos referidos
recebíveis. Na data de assinatura deste Termo a Cedente não havia quitado o
mencionado financiamento e os recebíveis ainda não haviam sido liberados.

(k) Risco de Descasamento. Considerando que a Remuneração dos CRI é
calculada com base na variação mensal do IGP-DI, enquanto os Créditos
Imobiliários, lastro da Oferta, são corrigidos monetariamente em periodicidade
anual, conforme estipulado nos respectivos Contratos de Locação, caso haja um
eventual descasamento entre as taxas e índices acima mencionados, os recursos
decorrentes da arrecadação dos Contratos de Locação poderão ser insuficientes
para fazer frente à Remuneração dos CRI. Nesta situação, caso a Cedente ou os
Fiadores não cumpram imediatamente com as obrigações assumidas nos termos
da garantia fidejussória, sem prejuízo das demais garantais outorgadas, a Emissora
poderá não dispor de outras fontes de recursos para o pagamento dos CRI.

3.2. Os fatores de risco indicados na Cláusula 3.1 acima não representam a totalidade
dos riscos inerentes à presente Emissão, devendo os investidores analisar todos os aspectos
da Emissão antes de tomar a decisão de investir nos CRI.

4. GARANTIAS

4.1. Tendo em vista a cessão dos Créditos Imobiliários, os quais deverão ser suficientes
ao pagamento do valor correspondentes a 100% (cem por cento) da Amortização
Programada, foram constituídas as garantias abaixo indicadas em para o fiel e pontual
cumprimento (i) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes e futuras,
inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e indenizações relativas aos Créditos
Imobiliários cedidos à Securitizadora nos termos do Contrato de Cessão, bem como a
obrigação de restituição do Valor da Cessão nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) todos
os custos e despesas incorridos para fins de execução dos contratos de Garantia, incluindo
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, pagamentos ao Agente Fiduciário, além
de eventuais tributos, taxas e comissões, mediante a celebração dos respectivos contratos
de Garantia:

4.2. Garantia Pessoal ou Fidejussória. Garantia fidejussória, na forma de fiança, nos
termos dos Arts. 818 e seguintes do Código Civil, formalizada no Contrato de Cessão, por
meio da qual a Cedente e os Fiadores tornaram-se (i) coobrigadas por todas as obrigações
dos Devedores, decorrentes dos Créditos Imobiliários e garantem, em favor da
Securitizadora, obrigando-se como fiadoras e principais pagadoras, solidariamente com os
Devedores, o pagamento de todo e qualquer inadimplemento por parte dos Devedores de
suas obrigações pecuniárias nos termos dos Contratos de Locação, caso quaisquer
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Devedores deixe, por qualquer motivo, de efetuar os pagamentos dos Créditos Imobiliários
e, também (ii) obrigadas ao pagamento de eventuais diferenças no pagamento a menor dos
Devedores em razão do descasamento entre o índice de correção monetária dos Contratos
de Locação (anual) e o índice de correção monetária dos CRI (mensal), devendo, sempre,
aportar recursos financeiros à Conta Centralizadora.

4.3. Alienação Fiduciária do Imóvel. A Cedente constituiu alienação fiduciária em
garantia sobre o Imóvel da Expansão objeto da Matrícula nO 12.834 em favor da
Securitizadora.

4.3.1. Tendo em vista a cessão dos Créditos Imobiliários, a Securitizadora
subroga-se nos direitos concedidos à Cedente, nos termos e para os efeitos do Art.
653 e seguintes do Código Civil, para representar a Cedente, caso necessário, perante
quaisquer terceiros, inclusive junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente, com
relação à consolidação da propriedade fiduciária do Imóvel e demais atos posteriores,
com base na Alienação Fiduciária realizada.

4.4. Cessão Fiduciária de Recebíveis. A Cedente cedeu fiduciariamente os recebíveis
imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação vinculados às lojas do Empreendimento
e/ou da Expansão, de forma que o valor total desses recebíveis represente 60% (sessenta
por cento) do valor da Prestação Mensal Corrigida, os quais se encontram devidamente
listados e caracterizados no anexo I do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis. Tendo
em vista o Período de Carência estabelecido para a Oferta, a Cedente terá o prazo de 90
(noventa) dias contados da presente data, prorrogável referido prazo uma única vez por
igual período, para iniciar o depósito de tais recursos na Conta Centralizadora. A Cessão
Fiduciária de Recebíveis permanecerá em vigor até o integral pagamento dos Créditos
Imobiliários.

4.4.1. Constitui obrigação da Cedente a pronta e imediata substituição dos
recebíveis decorrentes dos Contratos de Locação listados anexo I do Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis, sempre que haja a possibilidade de alteração do fluxo
de pagamentos, inclusive em virtude da rescisão de um contrato de locação, sendo
certo que a referida substituição deverá ser objeto de prévia aprovação da Emissora,
observado o disposto na Cláusula 4.4.3 abaixo.

4.4.2. Sem prejuízo da obrigação acima, a cada encerramento de trimestre-
calendário (30 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 de dezembro) de cada
ano, a Emissora poderá exigir à Cedente, com o propósito de manutenção e/ou
incremento da higidez da garantia apresentada, a substituição de recebíveis
decorrentes dos Contratos de Locação vinculados à Emissão.

4.4.3. Nas hipóteses previstas nas Cláusulas 4.4.1 e 4.4.2 acima, a Emissora e o
Agente Fiduciário deverão, sem a necessidade de Assembléia: (i) substituir o anexo I
do Contrato de Cessão de Recebíveis, por novo anexo com a relação atualizada de
recebíveis, (i i) formalizar aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis;
(iii) registrar o aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis no
competente registro de títulos e documentos; e (iv) formalizar aditamento ao presente
Termo que seguirá, substancialmente, o modelo do Anexo V deste Termo ("Anexo
V''), identificando o(s) contrato(s) de locação objeto de substituição, bem como as
características does) novo(s) contrato(s) de locação.
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4.4.4. Ainda no âmbito da Cessão Fiduciária de Recebíveis, caso se verifique que
o fluxo nominal dos créditos é inferior ao percentual equivalente a 60% (cento e
sessenta por cento) do valor da previsão para a Prestação Mensal Corrigida, a
Cedente deverá providenciar a complementação dos direitos creditórios cedidos por
direitos creditórios assemelhados de modo a restabelecer tal correlação percentual.
Em qualquer caso, com valor mínimo igual à deficiência verificada. Todas as
providências listas nesta Cláusula 4.4.4 poderão ser geridas diretamente pela
Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, sem a necessidade de anuência
dos investidores e a realização de Assembléia, observado o disposto na Cláusula 4.4.3
acima.

4.5. A Securitizadora declara expressamente que os Créditos Imobiliários e suas
respectivas Garantias não serão objeto de negociação ou transferência.

4.6. O Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e o Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis serão prenotados para registro no competente registro de imóveis e/ou registro
de títulos e documentos, conforme aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
presente data.

4.7. O pagamento das despesas, taxas e emolumentos devidos aos cartórios de notas,
de registro de títulos e documentos, de registro de imóveis e demais registros previstos
neste Capítulo 4, presentes e futuros, serão de responsabilidade da Cedente.

4.8. Os registros e averbações para os quais constará a obrigação de prenotação na
forma do disposto no Contrato de Cessão deverão ser devidamente efetivados em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da presente data. Expirado o mencionado prazo e
observada a eventual prorrogação, a qual deverá ser previamente justificada pela Cedente e
autorizada pela Emissora, exclusivamente em razão de força maior, devidamente justifica da,
restará configurada a Hipótese de Vencimento Antecipado dos CRI prevista neste Termo.

5. INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO

5.1. Em observância à faculdade prevista no Art. 9° da Lei nO 9.514/1997, a Emissora
institui o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e Garantias vinculadas ao presente
Termo, constituindo os Créditos Imobiliários lastro para a presente Emissão.

5.1.1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante registro deste Termo na
Instituição Custodiante da ccr, conforme previsto no Art. 23 da Lei nO 10.931/2004,
nos termos da minuta de declaração constante do anexo IV a este Termo
("Anexo IV).

5.2. Os Créditos Imobiliários e as Garantias, necessários e suficientes à exata e pontual
liquidação dos CRI de acordo com a Amortização Programada e ao pagamento de despesas,
em razão do Regime Fiduciário ora instituído, são destacados do patrimônio da Emissora e
passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos
CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do Art. 11 da Lei nO
9.514/1997.

5.3. Os Créditos Imobiliários e as Garantias que estão afetados pelo Regime Fiduciário
responderão apenas pelas obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de
administração do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto
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neste Termo, estando isentos de qualquer ação ou execução de credores da Emissora, não
sendo passíveis de constituição de garantia ou excussão, por mais privilegiadas que sejam.

5.4. A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta
Emissão, mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e
elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o
Art. 12 da Lei nO9.514/1997.

6. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

6.1. A Emissora administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, notada mente com relação aos fluxos de
pagamento das parcelas de amortização, juros e demais encargos acessórios.

6.2. A Emissora declara que:

(i) a custódia dos Créditos Imobiliários será realizada pela Instituição
Custodiante da CCI;

(ii) verificou a legalidade dos procedimentos necessários para emissão dos
CRI, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas neste Termo;

(iii) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários serão
realizados pela Emissora, ou por terceiros por ela indicados; e

(iv) a guarda e a conservação dos documentos comprobatórios dos Créditos
Imobiliários serão mantidas com a Instituição Custodiante da CCI, exceto pelos
Contratos de Locação que permanecerão em poder da Cedente, na qualidade de
depositária.

6.3. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da presente
Emissão e da própria Emissora, na forma estabelecida na Cláusula 2.25, acima, assim como
prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação
por escrito.

6.3.1. As informações mencionadas na Cláusula 6.3 acima poderão, a critério do
Agente Fiduciário, e com prévia autorização da Emissora, ser divulgadas na página do
Agente Fiduciário na rede mundial de computadores: www.pentagonotrustee.com.br.
e poderão ser encaminhadas aos Titulares dos CRI por correio eletrônico (e-mai~, nos
termos da Cláusula 2.24.2 deste Termo.

6.4. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório trimestral, colocá-lo à disposição
dos titulares de CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15° (décimo quinto) dia de cada
trimestre, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.

6.4.1. O referido relatório trimestral deverá incluir:

(a) valor pago aos titulares dos CRI no mês;

(b) valor recebido dos Devedores;

(c) saldo devedor dos Créditos Imobiliários; e

(d) montante existente na Conta Centralizadora.
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6.5. A Emissora se responsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidão das informações e
declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos titulares dos CRI,
ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para
verificação de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade,
ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos
Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que estes se encontram na estrita e fiel
forma e substância descritas pela Emissora neste Termo.

6.6. A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no
prazo de 15 (quinze) dias contados da solicitação respectiva, todas as informações relativas
aos Créditos Imobiliários.

6.7. A Emissora se obriga a manter contratada, durante a vigência deste Termo,
instituição financeira habilitada para a prestação de serviço de Banco Liquidante, na
hipótese da rescisão do contrato vigente para tais serviços.

6.8. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar por negligência grave ou administração temerária ou,
ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

6.9. A insolvência da Emissora não afetará o Patrimônio Separado aqui constituído, que
passará a ser administrado pelo Agente Fiduciário. Na hipótese de falência da Emissora, não
será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão, conforme substanciado no
Contrato de Cessão, em prejuízo dos direitos dos titulares dos CRI, nos termos do parágrafo
1° do Art. 136 da Lei nO 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

6.10. Em virtude do exposto acima, os recursos a serem geridos pela Emissora,
provenientes dos Créditos Imobiliários necessários e suficientes à liquidação dos CRI, serão
depositados junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., na conta corrente 89754-1, agência
2001, vinculada aos CRI, e no caso dos recursos geridos, estes serão aplicados em
instrumentos de renda fixa referenciados pelo DI ou SEUC. Os pagamentos dos Créditos
Imobiliários serão pagos pelos Devedores na Conta Centralizadora. A Conta Centralizadora
não poderá ser movimentada por cheques e não admitirá quaisquer movimentações, exceto
as permitidas neste Termo, saques ou fechamento sem autorização pelo Agente Fiduciário,
nos termos do Contrato de Prestação de Serviços. O Agente Fiduciário desde já autoriza a
Emissora a realizar Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED) ao Banco Liquidante, para
que este possa realizar os pagamentos previstos neste Termo, tais como: (i) honorários e
despesas do Agente Fiduciário e Agência de Classificação de Risco, previstos no presente
Termo; (ii) remuneração e despesas incorridas pelo Banco Liquidante na prestação dos
serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços relativos a atuação como instituição
depositária e liquidante dos CRI; (iii) despesas da Securitizadora com a CETIP; (iv)
pagamento das comissões de estruturação, colocação e sucesso, se for o caso, por ocasião
da distribuição pública dos CRI, nos termos do Contrato de Distribuição; (v) despesas com
(a) taxas de fiscalização da CVM, (b) registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo e
nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de Imóveis, conforme o
caso, da documentação societária da Securitizadora e do presente Termo, bem como dos
demais documentos e contratos relacionados com a presente Emissão e seus posteriores
aditamentos, conforme o caso; (vi) honorários e as despesas com contratação de agências
de classificação de risco, se houver, inclusive os incorridos na preparação da atualização dos
relatórios de acompanhamento da classificação de risco obtida; (vii) despesas com
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publicações legais da Securitizadora relacionadas à presente Emissão, bem como de
anúncios e avisos relativos à distribuição pública dos CRI; (viii) honorários e despesas com
consultores legais contratados para assessorar e preparar a documentação relativa à
Emissão; (ix) quaisquer tributos devidos pela Securitizadora, inclusive a retenção dos valores
relativos à Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social; e (x) quaisquer obrigações pecuniárias da
Securitizadora devidas aos titulares dos CRI.

6.11. O Agente Fiduciário autoriza, ainda, saques para o pagamento das despesas
administrativas gerais incorridas pela Securitizadora, mediante solicitação desta, desde que
relacionadas diretamente com a presente Emissão, tais como: (i) os honorários e despesas
da Empresa de Auditoria independente da Securitizadora responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras a que se referem à Lei das Sociedades por Ações, o seu Estatuto
Social e este Termo, bem como àquelas exigidas pela regulamentação da CVM, no que se
refere à presente Emissão, sendo que para isto será destinado um valor anual de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IGP-DljFGV, a partir da data de assinatura deste
Termo, ou, na sua falta, pelo índice que substituí-lo. (ii) despesas e remuneração devidos
aos prestadores de serviços contratados pela Securitizadora, em especial as despesas
devidas ao Banco Mandatário, e no que se refere à presente Emissão; (iii) as despesas
incorridas pelos administradores da Securitizadora no estrito cumprimento de suas funções,
observado o disposto no Estatuto Social, no que se refere à presente Emissão; e (iv) todas
as despesas com a obtenção e manutenção, nos prazos legalmente exigidos, de todas e
quaisquer licenças, aprovações, autorizações e alvarás necessários ao regular
funcionamento da Securitizadora, no que se refere à presente Emissão.

6.11.1. Pelo exercício de suas atribuições, a Securitizadora receberá, como
remuneração, nos termos da lei e deste Termo a seguinte remuneração:

(i) A título de estruturação, parcela única no valor de R$ 292.000,00
(duzentos e noventa e dois mil reais). Esta parcela será devida e paga na
data de integralização dos CRI; e

(ii) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), na data-base de
assinatura do presente Termo, sendo a primeira parcela devida na data de
aniversário mensal do CRI, até o resgate total dos CRI.

6.11.2. O pagamento da remuneração da Emissora descrita no item (i) será feito na
proporção de 20% (vinte por cento) na conta corrente da Habitasec Securitizadora
S.A. e 80% (oitenta por cento) na conta corrente da Habitafácil Participações e
negócios imobiliários Ltda; e os pagamentos previstos no item (ii) serão feitos na
proporção de 20% (vinte por cento) na conta corrente da Habitasec Securitizadora
S.A. e 80% (oitenta por cento) na conta corrente da Habitafácil Participações e
negócios imobiliários Ltda.

6.11.3. A remuneração prevista acima será acrescida de quaisquer dos tributos sobre
ela incidentes, tais como: ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS
(Contribuição ao Programa de Integração Social), Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido)
e IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), nas alíquotas vigentes nas datas de cada
pagamento.
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6.11.4. As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, pelo IGP-DI/FGV,
a partir da data de assinatura deste Termo, ou, na sua falta, pelo índice que substituí-
10.

6.12. Quaisquer outras despesas da Securitizadora não descritas nas Cláusulas 6.10 e 6.11
acima decorrentes de obrigação legal e vinculadas ao Patrimônio Separado, deverão ser
submetidas à aprovação prévia do Agente Fiduciário e arcadas somente nas proporções que
efetivamente couberem à presente Emissão. É expressamente vedada a utilização dos
Créditos Imobiliários para pagamento de quaisquer despesas que decorram de ato
discricionário da Securitizadora.

6.13. A partir da Data de Emissão e até a quitação integral dos valores devidos pela
Securitizadora em decorrência da presente Emissão, sem prejuízo e observado o disposto
nas Cláusulas 6.10 e 6.11 acima, a Securitizadora obriga-se a utilizar os recursos
decorrentes dos Créditos Imobiliários, na seguinte ordem:

(i) realização de provisão do montante estimado das despesas a serem
incorridas pela Securitizadora nos termos das Cláusulas 6.10 e 6.11 ("Despesas");

(iv) pagamento dos honorários de advogados e de todas as despesas (incluindo
custas e despesas judiciais e verbas de sucumbência) incorridas pela Securitizadora
na defesa de eventuais processos administrativos e/ou judiciais propostos contra ela
e relacionados ao Patrimônio Separado desta Emissão; e

(i i) pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI.

6.14. A administração dos Créditos Imobiliários será exercida pela Emissora ou por
terceiros por ela indicados. A Cedente não mais terá direito a receber diretamente quaisquer
valores decorrentes dos Créditos Imobiliários, sem prejuízo da obrigação de a Cedente
realizar, diretamente, a cobrança dos Créditos Imobiliários inadimplidos, sendo certo que a
Emissora poderá, a qualquer tempo, mediante prévia e expressa solicitação à Cedente,
passar a desempenhar, diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais
providências de cobrança.

6.15. A integralização dos CRI será à vista, em moeda corrente nacional, no ato de sua
subscrição pelos investidores e deverá ser depositada na conta corrente nO 89754-1,
agência 2001, mantida pela Securitizadora junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. e aberta
exclusivamente para os fins desta Emissão. A Conta Corrente Vinculada não poderá ser
movimentada por cheques e não admitirá saques ou fechamento sem autorização do Agente
Fiduciário. Os recursos depositados na Conta Corrente Vinculada, provenientes da colocação
dos CRI serão aplicados em instrumentos de renda fixa referenciados pelo CDI ou SELIC, os
quais poderão ser resgatados proporcionalmente, única e exclusivamente para o pagamento
das seguintes obrigações, conforme detalhadas no Contrato de Prestação de Serviços. O
Agente Fiduciário desde já autoriza e concede todos os poderes necessários, de forma
irrevogável e irretratável, ao Banco Itaú Unibanco S.A. na qualidade de (i) banco mandatário
da Securitizadora e (ii) instituição financeira liquidante dos CRI, nos termos do Contrato de
Prestação de Serviços, a realizar saques da Conta Corrente Vinculada, exclusivamente nos
termos do, para pagamento exclusivo das seguintes despesas e valores, diretamente ligados
à Emissão, objeto do presente Termo de acordo com o disposto no item 6.16 abaixo.
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6.16. Os valores de integralização dos CRI na Conta Corrente Vinculada serão liberados
pela Securitizadora à Cedente exclusivamente para: (i) pagamento das despesas e
comissões relativas à emissão de CRI, nos termos das Cláusulas 6.10 e 6.11 do Termo de
Securitização; (i i) quitação do saldo remanescente no valor de R$ 996.700,00 (novecentos e
noventa e seis mil e setecentos reais) do financiamento imobiliário firmado junto ao Banco
Sofisa, representado pela CCB; (iii) pagamento da respectiva parcela do Valor da Cessão,
observado o cronograma físico-financeiro da obra da Expansão, de acordo com o relatório
do agente de fiscalização da obra, nos termos do Contrato de Fiscalização da Obra; e (iv)
pagamento do saldo remanescente do Valor da Cessão, não inferior a R$ 725.000,00
(setecentos e vinte cinco mil reais), à Cedente.

6.17. Após o término do Período de Carência, ou seja, a partir de 1° de junho de 2011,
em todo dia 1° de cada mês civil ("Data de Apuração''), sendo o mês imediatamente à
Data de Apuração definido como "Mês de Apuração", a Cessionária calculará a previsão
de pagamento esperada para a Prestação Mensal Corrigida referente ao mês imediatamente
subseqüente ao Mês de Apuração e os valores provindos dos Créditos Imobiliários
efetivamente depositados na Conta Centralizadora no Mês de Apuração ("Arrecadação
Mensal Efetiva'').

6.17.1. Sem prejuizo da necessidade de manutenção de depósito referente à
Reserva de Liquidez, depósito que será feito pela Cedente até a data limite de 15
(quinze) de maio de 2011, no valor fixo e irreajustável equivalente a R$ 225.000,00
(duzentos e vinte e cinco mil reais) ("Reserva de Liquidez'') na Conta
Centralizadora, conforme determina o Contrato de Cessão de Recebíveis, caso a
Cessionária verifique que o valor depositado na Data de Apuração é igualou superior
à somatória dos seguintes valores: (i) Reserva de Liquidez; (ii) valores provenientes
dos Créditos de Garantia, correspondentes a 60% (sessenta por cento) da Prestação
Mensal Corrigida; e (iii) 100% (cem por cento) da previsão de pagamento da
Prestação Mensal Corrigida subseqüente ("Total de Créditos Mensais''); a Cedente
estará adimplente com sua obrigação de pagamento e nenhuma das garantias
constituídas para a Oferta será utilizada.

6.17.2. Na hipótese do valor depositado na Conta Centralizadora na Data de
Apuração ser inferior ao Total de Créditos Mensais, a Cedente será notificada pela
Emissora, para que realize o pagamento do saldo remanescente até o aludido
percentual no prazo de 72 (setenta e duas) horas, mediante a substituição ou reforço
da garantia na forma de Créditos Locatícios adicionais ou depósito de recursos
financeiros próprios diretamente na Conta Centralizadora, mediante a utilização da
Fiança.

6.17.3. Caso, depois de instada ao pagamento nos termos acima, a Cedente deixe
de fazê-lo, no prazo limite de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do
recebimento de notificação nesse sentido, a Emissora poderá, a seu critério, declarar
a ocorrência de Hipótese de Vencimento Antecipado.

6.17.4. Após o pagamento da Amortização Programada, a parcela remanescente dos
Créditos de Garantia que não forem utilizados pela Emissora será restituída à Cedente
mediante depósito em conta corrente de livre movimentação da Cedente, a ser
indicada oportunamente pela Cedente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da Data de
Apuração.
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6.17.5. Dessa A Cessionária deverá restituir à Cedente o saldo que na Data de
Apuração, exceder à somátoria: (i) da Reserva de Liquidez e (ii) de 100% (cem por
cento) da previsão da Prestação Mensal Corrigida. Este valor excedente será
restituído à Cedente mediante depósito em conta corrente de livre movimentação da
Cedente, a ser indicada oportunamente pela Cedente, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis da Data de Apuração. A Cessionária é responsável por fazer a restituição deste
excedente com recursos existentes na Conta Centralizadora, na qualidade de
companhia securitizadora de créditos imobiliários, com registro de companhia aberta,
constituída nos termos da Lei nO 6.385, de 7 de dezembro de 1976, Lei nO
9.457/1997, bem como da Instrução CVM nO414 e da Instrução CVM nO400, de 29
de dezembro de 2003, sujeita às atividades regulatória e fiscalizatória (inclusive de
conduta) da CVM e adstrita às sanções e regras legais do mercado de valores
mobiliários, sobretudo à imposição de multas, advertências, suspensão temporária
das atividades e cassação do registro na CVM, no caso de descumprimento de suas
obrigações previstas neste Contrato e em lei (Lei nO 7.940, de 20 de dezembro de
1989 e Instrução CVM nO480, de 7 de dezembro de 2009 etc.), inclusive no âmbito
criminal nos termos da Lei nO10.303, de 31 de outubro de 2001.

6.17.6. A apuração da Arrecadação Mensal Efetiva não implica em qualquer prejuízo
das garantias prestadas nos termos da presente Emissão, devendo a Cedente assumir
prontamente as obrigações decorrentes das garantias prestadas conforme
Documentos da Operação.

6.17.7. Os recursos mantidos na Conta Centralizadora, inclusive a Reserva de
Liquidez, poderão, a critério da Emissora, ser aplicados em certificados de depósito
bancário de instituições financeiras de primeira linha e/ou em títulos públicos de
emissão do Governo Federal que tenham liquidez diária. Eventuais ganhos das
aplicações financeiras serão computados exclusivamente na Reserva para os usos
aqui previstos.

6.17.8. Os recursos da Reserva de Liquidez não poderão ser resgatados pela
Emissora durante a Vigência dos CRI, exceto para o pagamento das despesas e
obrigações prevista neste Termo de Securitização e no Contrato de Prestação de
Serviços.

6.17.9. Após a integral quitação dos CRI e o pagamento de todas as despesas de
responsabilidade do Patrimônio Separado, o Patrimônio Separado será extinto, sendo
os recursos eventualmente existentes na Conta Centralizadora restituídos à Cedente a
título de pagamento residual do Valor de Cessão, incluindo eventuais rendimentos
obtidos em razão da faculdade prevista na Cláusula 6.17.7. acima.

7. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA SECURITIZADORA

7.1. Sem prejuízo das obrigações decorrentes da lei ou das normas da CVM, assim como
das demais obrigações assumidas neste Termo, a Securitizadora, em caráter irrevogável e
irretratável, obriga-se, adicionalmente, a:

(a) administrar o Patrimônio Separado, mantendo para ele registro contábil
próprio, independente de suas demonstrações financeiras;
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(b) fornecer ao Agente Fiduciário, além dos documentos recebidos referentes à
presente Emissão, os seguintes documentos e informações:

(i) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada
exercício social, relatório anual de gestão e posição financeira dos Créditos
Imobiliários, acrescido de declaração de que está em dia no cumprimento
de todas as suas obrigações previstas neste Termo;

(ii) dentro de 5 (Cinco) dias úteis, qualquer informação ou cópia de
quaisquer documentos referentes ao Patrimônio Separado ou que possam
de qualquer forma afetar o Patrimônio Separado, que razoavelmente lhe
sejam solicitados, permitindo que o Agente Fiduciário (ou o auditor
independente por este contratado), por meio de seus representantes
legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos
respectivos registros e relatórios de gestão e posição financeira referentes
ao Patrimônio Separado;

(iii) dentro de 10 (dez) dias, cópia de todos os demais documentos e
informações que a Securitizadora, nos termos e condições previstos neste
Termo, comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciário;

(iv) informações a respeito da ocorrência de qualquer descumprimento
às obrigações definidas no presente Termo, tão logo tenha conhecimento;
e

(v) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou
administrativa sobre questões que afetem ou venham a afetar o Patrimônio
Separado, que envolvam valores iguais ou superior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), recebida pela Securitizadora, no máximo, em 5 (cinco) dias úteis
contados da data de seu recebimento pela Securitizadora;

(c) submeter, na forma da lei, suas contas e balanços, inclusive aqueles
relacionados ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria
independente registrada na CVM ("Empresa de Auditoria'');

(d) informar o Agente Fiduciário tão logo tenha tomado conhecimento, da
ocorrência de qualquer descumprimento aos Documentos da Operação;

(e) manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM;

(f) manter contratado, durante a vigência deste Termo, instituição financeira
para a prestação de serviço de banco mandatário e liquidante;

(g) não realizar negócios e/ou operações (i) alheios ao objeto social definido
em seu Estatuto Social, (ii) que desobedeçam as disposições de seu estatuto social
ou (iii) que não tenham sido previamente autorizados com a estrita observância dos
procedimentos estabelecidos pelo seu Estatuto Social, sem prejuízo do cumprimento
das demais disposições estatutárias, legais e regulamentares aplicáveis;

(h) manter em estrita ordem a sua contabilidade, a fim de atender as
exigências contábeis impostas pela CVM às companhias abertas, bem como efetuar
os respectivos registros de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade
do Brasil;
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(i) manter:

(i) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou
aprovações necessárias ao regular funcionamento da Securitizadora,
efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto;

(ii) na forma exigida pela Lei das Sociedades por Ações e alterações
posteriores, da legislação tributária e demais normas regulamentares, em
local adequado e em perfeita ordem, seus livros contábeis e societários
regularmente abertos e registrados na Junta Comercial; e

(iii) em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas
Federal, Estadual ou Municipal;

(j) na mesma data em que forem publicados, enviar à CVM cópias dos avisos
de fatos relevantes e atas de assembléias gerais, reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria que, de alguma forma, envolvam o interesse dos
Titulares dos CRIou informações de interesse do mercado; e

(k) convocar, sempre que necessário, a Empresa de Auditoria, ou com
quaisquer terceiros para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI.

7.2. A Securitizadora declara que verificou a legalidade e a ausência de vícios na
presente Emissão e das Garantias, além da veracidade, consistência, correção e suficiência
das informações prestadas no presente Termo.

7.3. A partir da Data de Emissão até o pagamento integral de todos os CRI, a
Securitizadora obriga-se a utilizar os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários para o
pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI.

8. LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

8.1. Na hipótese de insolvência da Emissora e/ou na hipótese de a Cedente não cumprir
as obrigações por ela assumidas depois de notificada pelo Agente Fiduciário, o Agente
Fiduciário assumirá imediatamente a administração do Patrimônio Separado, devendo
convocar, no prazo de até 30 (trinta) dias, Assembléia para deliberar sobre a liquidação do
Patrimônio Separado ou pela continuidade de sua gestão pelo Agente Fiduciário.

8.2. A remuneração do Agente Fiduciário pela administração do Patrimônio Separado
será fixada pela Assembléia a que se refere o Capítulo 10 deste Termo.

8.3. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos
Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à
instituição administradora que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI), na qualidade de
representante dos titulares dos CRI, extinguindo-se toda e qualquer obrigação da Emissora
decorrente dos CRI, exceto por perdas e danos comprovada mente ocasionadas em
decorrência da administração do Patrimônio Separado pela Emissora até a data de
transferência.

8.4. Caso a Assembléia referida no Capítulo 10 deste Termo delibere pela continuidade
da gestão do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou pela instituição administradora
que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI), conforme deliberação dos
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titulares dos CRI: (i) a administrar os Créditos Imobiliários, e as Garantias que integram o
Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a
realização dos Créditos Imobiliários e Garantias do Patrimônio Separado, (iii) ratear os
recursos obtidos entre os titulares dos CRI na proporção de CRI detidos, e (iv) transferir os
créditos oriundos do Patrimônio Separado eventualmente não realizados aos titulares dos
CRI, na proporção de CRI detidos.

8.5. Ademais, caso venham a ser editadas novas regras sobre operações de
securitização e/ou ofertas de valores mobiliários de emissão de companhias securitizadoras
de créditos imobiliários, pela CVM ou qualquer outra autoridade competente para tanto,
que impactem substancialmente no custo de manutenção das operações de securitização,
nas atividades da Emissora e/ou na capacidade de cumprimento de obrigações por parte da
Emissora, esta poderá, mediante notificação enviada ao Agente Fiduciário com 30 (trinta)
dias de antecedência, convocar assembléia de titulares de CRI com o propósito de deliberar
a respeito da liquidação do Patrimônio Separado, hipótese em que o Agente Fiduciário (ou a
instituição administradora aprovada pelos Titulares dos CRI) assumirá a administração dos
créditos integrantes do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 8.4 acima.

9. AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. A Emissora nomeia e constitui o Agente Fiduciário que, neste ato, aceita a nomeação
para, nos termos da lei e do presente Termo, representar perante a Emissora, os interesses
da comunhão dos titulares dos CRI, incumbindo-lhe:

(a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI,
empregando no exercício da função o cuidado e a diligência utilizados na
administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Securitizadora na
administração do Patrimônio Separado;

(b) colocar os relatórios de que trata o item "(b)" da Cláusula 7.1 acima à
disposição dos Titulares dos CRI no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do
recebimento de tais relatórios, ao menos nos seguintes locais:

(i) na sede do Agente Fiduciário; e

(ii) na CVM;

(c) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos Titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários
afetados à presente Emissão e integrantes do Patrimônio Separado, caso a
Securitizadora não o faça;

(d) exercer, na hipótese de insolvência ou inadimplência da Securitizadora, a
administração do Patrimônio Separado;

(e) promover a liquidação do Patrimônio Separado, na forma prevista neste
Termo e nas deliberações da Assembléia Geral dos Titulares dos CRI;

(f) receber e dar quitação de quaisquer débitos da Securitizadora em favor dos
Titulares dos CRI;

(9) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
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(h) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais
papéis relacionados ao exercício de suas funções, recebidos da Securitizadora;

(i) notificar os Titulares dos CRI, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir
da ocorrência, de eventual inadimplemento de obrigações relacionadas ao presente
Termo;

(j) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias por parte da Securitizadora;

(k) solicitar, quando considerar necessária, auditoria extraordinária na
Securitizadora, justificando as razões de tal solicitação;

(I) comparecer à Assembléia dos Titulares dos CRI, a fim de prestar as
informações que lhe forem solicitadas;

(m) disponibilizar, diariamente, o valor unitário de cada CRI, calculado pela
Emissora, aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, por meio da central
de atendimento do Agente Fiduciário;

(n) fornecer, no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da extinção do regime
fiduciário a que estão submetidos os Créditos Imobiliários, termo de quitação à
Securitizadora, que servirá para baixa para os registros que tenham instituído tal
regime fiduciário;

(o) convocar, às expensas da Cedente, Assembléia Geral dos Tltulares dos CRI,
na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, para deliberar sobre
a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a
nomeação do liquidante;

(p) verificar com o Banco Liquidante, nas datas em que devam ser liquidados,
o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI conforme
estipulado no presente Termo; e

(q) verificar o cumprimento pela Securitizadora das exigências contábeis
impostas pela CVM às companhias abertas e da observância dos Princípios
Fundamentais da Contabilidade do Brasil, conforme disposto no item "(i)" da
Cláusula 7.1 deste Termo.

9.2. O Agente Fiduciário, nomeado no presente Termo, declara:

(a) sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme dispõe
o Art. 66, parágrafo 30, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que
lhe é conferida;

(b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e no presente Termo;

(c) aceitar integralmente o presente Termo, todas as suas cláusulas e
condições;

(d) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesses
previstas no Art. 10 da Instrução CVM nO28;
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(e) que verificou a regularidade da constituição das Garantias relacionadas ao
presente Termo, bem como o valor dos bens dados em garantia, devendo observar
por todo tempo de validade deste Termo a manutenção de sua suficiência e
exeqüibilidade; e

(f) que verificou a veracidade das informações prestadas neste Termo,
disponibilizadas pela Emissora.

9.3. O Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções a partir da data da
assinatura do presente Termo, devendo permanecer no exercício de suas funções até a
posse do seu sucessor e/ou liquidação dos CRI, objeto da presente Emissão.

9.4. Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá da Emissora, como
remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da
lei e deste Termo, parcelas anuais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),sendo o primeiro
pagamento devido no 5° (quinto) dia útil após a data de assinatura do Termo de
Securitização, e os seguintes no mesmo dia dos anos subseqüentes.

9.4.1. A remuneração definida na Cláusula 9.4 acima, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na
cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta que será devida
proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

9.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações
previstas na Cláusula 9.4 acima, estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-DI/FGV, o
qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro
rata die, se necessário.

9.4.3. As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, pelo IGP-DI/FGV,
a partir da data de assinatura deste Termo, ou, na sua falta, pelo IPC/FIPE.

9.4.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre
a prestação desses serviços, tais como impostos sobre serviços de qualquer natureza
(ISS), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro lfquldo), PIS (Contribuição ao
Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social), excetuando-se o imposto de renda, de responsabilidade da fonte
pagadora.

9.4.5. A remuneração definida na Cláusula 9.4 acima, também não inclui as
despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros
especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as
despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, indenizações,
depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares
dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para realizar os Créditos Imobiliários
e/ou executar as Garantias integrantes do Patrimônio Separado. Tais despesas
incluem também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas
judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário
intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunhão dos Tltulares dos CRI, que serão
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suportadas pelo Patrimônio Separado ou, na hipótese de insuficiência deste, pelos
Titulares dos CRI.

9.5. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante crédito na
conta corrente que ele indicar, por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

9.6. Nas hipóteses de ausência, impedimento temporário, renúncia, intervenção,
liquidação judicial ou extrajudicial, falência ou qualquer outro caso de vacância do Agente
Fiduciário, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento
que a determinar, Assembléia dos Titulares dos CRI para a escolha do novo agente
fiduciário.

9.6.1. A Assembléia dos Titulares dos CRI, de que trata a Cláusula 9.6 acima,
poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, pela Securitizadora,
por Titulares de CRI que representem no mínimo 10% (dez por cento) dos CRI em
Circulação, ou ainda, pela CVM, observados os requisitos constantes do presente
Termo.

9.7. Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as funções por
circunstâncias supervenientes, deverá comunicar imediatamente o fato aos Titulares dos
CRI, pedindo sua substituição, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
dentro do qual deverá ser realizada assembléia dos 1itulares dos CRI para a escolha do
novo agente fiduciário.

9.8. Aos Titulares dos CRI é facultado proceder à substituição do Agente Fiduciário e à
indicação de seu eventual substituto, devendo ser convocada uma Assembléia
especialmente para este fim.

9.9. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prévia à CVM e à sua
manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no Art. 8° da Instrução CVM
nO28, da CVM, e eventuais outras normas aplicáveis.

9.10. A substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário deverá ser objeto de
aditamento ao presente Termo, que será averbado na instituição custodiante da CCI, bem
como aos demais Documentos da Operação aplicáveis.

9.11. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas
funções até que outra instituição aprovada em assembléia dos Titulares dos CRI assuma
efetivamente as funções do Agente Fiduciário, conforme definido no presente Termo.

9.12. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas do último dia em que exerceu suas funções, após a efetivação da renúncia,
a parcela da remuneração correspondente ao período entre a data da efetivação da
renúncia e do próximo pagamento, cujo valor será calculado pro rata temporis com base em
um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

10. ASSEMBLÉIA DOS TITULARES DOS CRI

10.1. Os Titulares dos CRI da Emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em
assembléia, a fim de deliberarem sobre a matéria de interesse da comunhão dos Titulares
dos CRI ("Assembléia", "Assembléia Geral" ou "Assembléia dos Titulares dos CRI"
ou "Assembléia Geral dos Titulares dos CRI'').
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10.2. A Assembléia dos Titulares dos CRI poderá ser convocada (i) pelo Agente Fiduciário,
(ii) pela Securitizadora, (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez
por cento) dos CRI em Circulação ou (iv) pela CVM.

10.3. A Assembléia será convocada mediante edital publicado por 3 (três) vezes, sendo
que o prazo de antecedência da primeira convocação será de 20 (vinte) dias (Art. 14,
parágrafo 2°, da Lei 9.514/1997), no jornal de publicação legal da Securitizadora e se
instalará, em primeira convocação, com a presença dos Titulares dos CRI que representem,
no mínimo, dois terços (2/3) do total dos CRI em Circulação, e, em segunda convocação,
com a presença de qualquer número de Titulares de CRI.

10.4. A presidência da Assembléia caberá, de acordo com quem a tenha convocado,
respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (i i) ao representante da Securitizadora; ou (iii) ao
titular do CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

10.5. Observado o disposto na Cláusula 10.9 abaixo, a cada CRI em Circulação
corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, observadas as
disposições dos parágrafos primeiro e segundo do Art. 126 da Lei das Sociedades por
Ações.

10.6. As deliberações em Assembléia dos Titulares dos CRI serão tomadas por, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, exceto quando de outra forma previsto
neste Termo. A não declaração de vencimento antecipado dependerá da renúncia de 2/3
(dois terços) dos CRI em Circulação. As deliberações acerca de (i) alteração de prazos,
valor, condições e forma de remuneração, amortização e/ou resgate dos CRI, bem como (ii)
alteração da Cláusula 10.6 deste Termo dependerão da aprovação de 90% (noventa por
cento) dos Titulares de CRI em Circulação. Qualquer modificação aos Documentos da
Operação (exceto pelo disposto nos itens "(i)" e "(i i)" acima) dependerá da aprovação de
2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI em Circulação.

10.7. Será facultada a presença dos representantes legais da Securitizadora nas
Assembléias.

10.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer às Assembléias e prestar aos Titulares dos
CRI as informações que lhe forem solicitadas.

10.9. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quoruns
estabelecidos neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Securitizadora e
obrigarão a todos os Titulares de CRI em Circulação, independentemente de terem
comparecido à Assembléia ou do voto proferido na respectiva assembléia dos Titulares dos
CRI.

10.9.1. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será
considerada regular a Assembléia dos Titulares dos CRI a que comparecerem os
Titulares de todos os CRI em Circulação.

11. FORMADE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI

11.1. Os CRI serão registrados para negociação secundária e distribuição pnrnana na
CETIP, sendo distribuídos pelo Coordenador Líder, nos termos do Art. 13 e seguintes da
Instrução CVM nO476 e poderão ser subscritos por, no máximo, 20 (vinte) investidores.
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11.2. Por se tratar de oferta pública de CRI distribuída com esforços restritos, a Emissão
está automaticamente dispensada do registro de distribuição de que trata o caputdo Art. 19
da Lei nO6.385/1976, conforme previsto no Art. 6° da Instrução CVM nO476.

11.3. Caso, após o período de vedação à negociação previsto no Art. 13 da Instrução CVM
nO 476, o Coordenador Líder pretenda vender os CRI adquiridos ou subscritos, para
investidor que não seja qualificado nos termos do Art. 109 da Instrução CVM nO409, deverá
obter o registro de negociação em mercado a que se refere o Art. 21 da Lei nO6.385/1976.

11.4. Não será admitida a distribuição parcial dos CRI, sendo que a oferta somente será
mantida caso estes sejam subscritos e integralizados em sua totalidade.

11.5. Os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob regime de
melhores esforços, pelo valor nominal unitário de R$ 304.166,67 (trezentos e quatro mil
cento e sessenta e seis e sessenta e sete reais), na Data de Emissão, podendo sofrer ágio
ou deságio na data de sua subscrição, sendo o valor mínimo de subscrição por investidor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Despesas de Responsabilidade dos Titulares dos CRI. As seguintes despesas
serão de responsabilidade dos Titulares dos CRI, incluindo os tributos, diretos e indiretos,
incidentes sobre a remuneração paga aos Titulares dos CRI, conforme legislação vigente:

(i) despesas com procedimentos legais incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares dos CRI e com a realização dos créditos integrantes do
Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas, se assim possível, e
adiantadas ou reembolsadas pelos Titulares dos CRI, sendo a exclusivo critério do
Agente Fiduciário realizar por conta própria o eventual adiantamento de tais
despesas, se assim for necessário e possível. Tais despesas incluem, também, os
gastos com viagem, transporte, estadia, alimentação, honorários advocatícios e
demais prestadores de serviços, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações
propostas pelo Agente Fiduciário ou pela Securitizadora ou contra eles intentadas,
enquanto representantes da comunhão dos Titulares dos CRI;

(iii) despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes a sua transferência para
outra entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, na hipótese do
Agente Fiduciário vir a assumir a sua gestão, que serão de responsabilidade dos
Titulares dos CRI;

(iv) eventuais despesas, depósitos e custa judiciais decorrentes da
sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares dos
CRI; e

(v) quaisquer tributos, quer diretos ou indiretos, que venham a incidir sobre o
investimento nos CRI.

12.2. Declarações da Securitizadora e do Agente Fiduciário. A Securitizadora e o
Agente Fiduciário declaram, neste ato, nos termos dos da Cláusula 6.2 e item "(f)" da
Cláusula 9.2 acima, que verificaram, e irão verificar, a legalidade dos procedimentos
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necessários para emissão dos CRI, a ausência de vícios da operação, bem como a
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo.

12.3. Autonomia das Disposições. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha
a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não
afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem as
disposições afetadas por outras que, na medida do possível, produzam o mesmo efeito.

12.4. Modificações. Observados os requisitos legais, qualquer modificação ao presente
Termo somente será válida se realizada por escrito e com a concordância de todas as Partes
que assinam o presente.

12.4.1. O presente Termo poderá ser alterado, independente de Assembléia Geral
dos Titulares dos CRI, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da
necessidade de atendimento à exigência da CVM, em conseqüência de normas legais
ou regulamentares.

12.5. Notificações. As comunicações referentes a este Termo deverão ser encaminhadas
para as Partes nos seguintes endereços:

Para a Securitizadora:

HABITASECSECURITIZADORAS.A.
At.: Vicente Nogueira
Endereço: Avenida Rebouças, nO2947, piso superior
Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3062-1737
E-mail: vpnogueira@habitasec.com.br

Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONOS.A. DTVM
At.: Marcelo da Costa Ribeiro
Endereço: Avenida das Américas, 4.200, bl. 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514, Barra
da Tijuca
CEP22640-102, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3385-4565
Fac-símile: (21) 3385-4046
E-mail:
c/ c: trustee@pentagonotrustee.com.br

Para a Cedente e coobrigada:

JPSADMINISTRAÇÃOE COMÉRCIOLTDA.

JPSADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIOLTDA.

At.: Alexandra Chaves
Endereço: Avenida Aziz Maron, s/n, sobreloja, loja 101 do Jequitibá Plaza Shoppig,
Goés Calmon, Cidades de Itabuna, Estado da Bahia
Telefone: (73) 2102 8000
Fac-símile: (73) 2102 8051
E-mail:

31

mailto:vpnogueira@habitasec.com.br
mailto:trustee@pentagonotrustee.com.br


As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou
com aviso de recebimento expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ou por telegrama nos endereços acima. Os originais dos documentos enviados por
fac-símile ou correio eletrônico (e-mail) deverão ser encaminhados para os
endereços acima em até 10 (dez) dias úteis após o envio da mensagem.

12.6. Renúncia. Não se presume renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do
presente Termo. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissão no exercício de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba aos Titulares dos CRI em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações das partes prejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios ou será interpretado como renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.

12.7. Averbação. Em consonância com o disposto no Art. 10, parágrafo único da Lei nO
9.514/1997, a Securitizadora fará a averbação do presente Termo, dentro de 1 (um) Dia
Útil, contado da presente data, na Instituição Custodiante, ficando a Securitizadora
dispensada da averbação do presente Termo no Registro Geral de Imóveis, conforme
declaração constante do Anexo IV.

12.8. Veracidade das Informações. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar
nenhuma verificação de veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração
da Securitizadora ou ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e
que lhe tenha sido encaminhado pela Securitizadora ou por terceiros a seu pedido, para se
basear nas suas decisões.

13. CLÁUSULACOMPROMISSÓRIA

13.1. As dúvidas, controvérsias e litígios que decorram da aplicação, interpretação e
execução do presente Termo, inclusive em relação ao perfeito e completo adimplemento
das obrigações dele emanadas, caso não solucionadas após negociação pelas Partes, em
boa-fé, serão definitivamente resolvidas por arbitragem, e submetidas a Câmara de
Mediação e Arbitragem Brasil-Canadá ("CBC"), de acordo com seu regulamento e com as
regras previstas neste Capítulo, ficando estabelecido que estas últimas em caso de
incompatibilidade deverão prevalecer.

13.2. A arbitragem deverá ser conduzida em língua portuguesa na Cidade de São Paulo.

13.3. A Parte que solicitar a arbitragem deverá notificar a outra Parte, expondo as razões
de fato e de direito em que se funda o conflito, especificando as suas reinvidicações e
pedidos, nomeando 1 (um) árbitro, e, se julgar conveniente, ainda propor ao demandado a
indicação de árbitro único pelas Partes.

13.4. Recebida a notificação de que trata a Cláusula acima, a outra Parte deverá no
prazo de até 30 (trinta) dias manifestar-se em resposta, onde poderá formular suas contra-
razões de fato e de direito, nomeando 1 (um) árbitro, ou acatar eventual proposta do
demandante para a escolha de árbitro único.

13.5. Os árbitros nomeados pelas Partes deverão, de comum acordo, nomear um terceiro
árbitro, ou, na hipótese de escolha pelas Partes de árbitro único, deverão então lndlcá-lo.
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Em ambas as hipóteses, em não havendo consenso no prazo de 15 (quinze) dias, tal árbitro
será apontado pela CBC.

13.6. A arbitragem e a sentença dela decorrente terão caráter confidencial, aplicando-se
em relação às mesmas o quanto disposto na neste Termo.

13.7. Na pendência de resolução de qualquer controvérsia as Partes deverão continuar a
satisfazer suas respectivas obrigações nos termos do presente Termo.

13.8. Finda a arbitragem, todas as custas e despesas incorridas pelas Partes, desde que
comprovadas, deverão ser suportadas pelo vencido, salvo se julgadas excessivas por
decisão does) árbitro(s), que deverá(ão) então determinar a forma do seu rateio.

13.9. Cada Parte permanece com o direito de requerer no juízo comum competente as
medidas judiciais que visem a obtenção de medidas cautelares para proteção ou
salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente à instauração do Tribunal
Arbitral ou, ainda, para providências de execução do presente Termo ou da decisão de
mérito proferida pelo Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à
arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais as Partes elegem o foro da
Cidade de São Paulo - SP,com a renúncia expressa a qualquer outro, ainda que privilegiado.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 5 (cinco)
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 8 de novembro de 2010.

[Página de assinaturas na próxima página}
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[Página 1/2de Assinatura do lermo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1 a Série da la

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em
8 de novembro de 2010 entre Habitasec Securitizadora 5.A, e Pentágono 5.A. Distribuidora de
Títulos e ValoresMobiliários]

HABIATSEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

1.

;'J Nome: ;;?.lfV' li?/, COllfí./v'1
RG: i.!3
CPFjMF:
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[Página 2/2 de Assinatura do lermo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1a Série da 1a

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora SA., celebrado em
8 de novembro de 2010 entre Habitasec Securitizadora SA. e Pentágono SA. Distribuidora de
Títulos e ValoresMobiliários]

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS

Nome:

Cargo:
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(Anexo I ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1a Série da 1aEmissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A./ datado de 8 de novembro de 2010)

ANEXO I

DEFINIÇÕES

"Agente Fiduciário" ou "Instituição
Custodiante"

Pentágono S.A. D1VM, instituição financeira com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. das Américas, nO 4.200, bloco
04, Ed. Buenos Aires, sala 514, inscrita no
CNPJ/MFsob o nO17.343.682/0001-38

"Ágio Total" tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.11.2 deste Termo

"Alienação Fiduciária" modalidade de garantia real imobiliária constituída
pela Cedente, nos termos da Lei nO 9.514/1997,
por meio da qual a Cedente transfere a
propriedade fiduciária do terreno e do Imóvel da
Expansão, nos termos do Contrato de Cessão

o cronograma de pagamentos mensais de principal
e juros dos CRI, constante do Anexo III

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
6.17 deste Termo

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
10.1 deste Termo

"Amortização Programada"

"Arrecadação Mensal Efetiva"

"Assembléia" ou "Assembléia Geral" ou
"Assembléia dos Titulares dos CRI" ou
"Assembléia Geral dos Titulares dos CRI"

"Banco Mandatário" ou "Banco Liquidante" Banco Itaú Unibanco S.A., instituição financeira
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100, Torre olavo Setubal, São Paulo, SP,
inscrito no CNPJ/MF sob o nO60.701.190/0001-04

Banco Sofisa S.A., sociedade anônima aberta,
inscrita no CNPJjMF sob o nO60.889.128/0001-80,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Santos, 1.496, Jardim Paulista,
CEP01418-100

"Banco Sofisa"

"CCB" cédula de crédito bancário nO 742/81887 emitida
pelo Banco Sofisa, contra a Cedente, no valor de
R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais),
em 8 de maio de 2008, com vencimento em 8 de
novembro de 2011

"CCI" cédula de crédito imobiliário representativa dos
Créditos Imobiliários
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"Cedente" JPS Administração e Comércio Ltda., sociedade
limitada, inscrita no CNPJjMF sob o nO
05.829.666jOOOl-70, com sede na Av. Aziz Maron,
sjn, sobreloja, loja 101 do Jequitibá Plaza
Shopping, Góes Calmon, Itabuna - BA, CEP
45605-15

"Cessão Fiduciária de Recebíveis" modalidade de garantia real constituída pela
Cedente, por meio da qual a Cedente cede
fiduciariamente, em favor da Emissora, recebíveis
decorrentes dos Contratos de Locação, nos termos
do Contrato de Cessão

"Créditos Imobiliários"

Código Civil

Direitos Creditórios referentes às locações das
lojas do Empreendimento ejou da Expansão que
têm vencimento no período a partir de novembro
de 2010 a outubro de 2020;

CEl1P S.A. - Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos, instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil para a prestação de serviços de
custódia escritural de ativos e de liquidação
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do
Chile, nO230, 11° andar

Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e suas
posteriores alterações

Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas
posteriores alterações

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
6.15 deste Termo

"CEl1P"

"Código de Processo Civil"

"Conta Corrente Vinculada"

"Conta Centralizadora" significa a conta nO 89754-1, agência 2001,
mantida junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., de
titularidade da Securitizadora

"Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel" Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras
Avenças, celebrado em 8 de novembro de 2010
entre a Cedente e a Emissora

"Contrato de Cessão" Instrumento Particular de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças, firmado nesta data
entre a Cedente e a Emissora, por meio do qual os
Créditos Imobiliários foram cedidos pela Cedente à
Emissora

"Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis"

Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças,
celebrado nesta data, entre a Cedente e a
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Emissora

"Contrato de Conta Vinculada" Contrato de Abertura e Administração de Contas
Vinculadas e Outras Avenças, celebrado nesta data
entre a Emissora e o Banco Itaú Unibanco SA

"Contrato de Distribuição" Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o
Regime de Melhores Esforços de Subscrição, da 1a
Série da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora
S.A., celebrado nesta data, entre a Emissora e o
Coordenador Líder

"Contrato de Fiscalização da Obra" Contrato de Prestação de Serviços de Medição
Física e Análise de Custos de Obra de Construção
Civil e Outras Avenças, celebrado em 8 de
novembro de 2010 entre a DLR engenheiros
associados Itda e a Emissora, com interveniência
da Cedente

"Contrato de Prestação de Serviços" tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
6.10 deste Termo

"Contrato de Locação" Instrumento Particular de Contrato de Locação e
Outras Avenças dos Salões Comerciais do Jequitibá
Plaza Shopping e respectivo aditamento, firmado
entre o respectivo Devedor e a Cedente

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.11.2 deste Termo

"Coordenador Contratado"

"Coordenador Líder"

"Créditos de Garantia"

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
S.A., sociedade integrante do sistema de
distribuição de títulos e valores mobiliários inscrita
no CNPJ/MF sob o nO 62.285.390/0001-40, com
sede na cidade de São Paulo, Estrado de São
Paulo, à Avenida Faria Lima, nO 1.355

recebíveis adicionais equivalentes a 60% (sessenta
por cento) da Prestação Mensal Corrigida, cedidos
em garantia do adimplemento dos Créditos
Imobiliários, nos termos do Contrato de Cessão de
Recebíveis

"Créditos Imobiliários" tem o significado que lhe é atribuído no
Considerando (E) deste Termo

certificados de recebíveis imobiliários objeto da
Emissão

todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos
aqueles mantidos em tesouraria pela

"CRI"

"CRI em Circulação"
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Securitizadora

"CVM" Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão" 8 de novembro de 2010

"Devedores" locatários das lojas do Empreendimento ou da
Expansão e devedores dos Contratos de Locação

Todo e qualquer dia em que haja expediente
bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo

"Dia Útil"

"Direitos Creditórios" totalidade de direitos creditórios decorrentes dos
Contratos de Locação, o que inclui todos e
quaisquer valores, presentes e futuros, devidos
pelos Devedores à Cedente em razão do
pagamento do aluguel, bem como garantia,
atualização monetária, multas, juros de mora e
remuneratórios, penalidades, indenizações, valores
eventualmente pagos por seguradoras em caso de
sinistro do Empreendimento e/ou da Expansão,
quaisquer direitos, prerrogativas e garantias
assegurados à Cedente em razão de sua
titularidade, e todos os demais direitos acordados
nos Contratos de Locação, excetuando-se, aqui, os
valores correspondentes aos pagamentos
efetuados pelos Devedores relativos aos encargos,
custos e despesas condominiais, despesas próprias
referentes ao consumo da loja locada (tais como,
exemplificadamente, consumo de água, luz, ar-
condicionado e pagamento de prêmio de seguro),
fundo de promoção e publicidade, remuneração
mensal da administradora do Empreendimento e
dos Contratos de Locação, despesas de custeio do
Empreendimento, despesas com serviços
eventuais e fundo de reserva

"Documentos da Operação" tem o significado que lhe é atribuído no
Considerando (G) deste Termo

1a Série da 1a Emissão de CRI da Securitizadora

tem o significado que lhe é atribuído no
Considerando (B) deste Termo

tem o significado que lhe é atribuído item "(C)" da
Cláusula 7.1 deste Termo

"Emissão"

"Empreendimento"

"Empresa de Auditoria"

"Escritura de Emissão" Instrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliário sob a forma Escritural,
celebrado nesta data pela Emissora
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"Expansão"

"Fiadores"

"Fiança"

"Garantias"

"Hipótese de Recompra Obrigatória"

"Hipóteses de Vencimento Antecipado"

"IGP-DI/FGV"

"Imóvel"

"Instrução CVM nO28"

"Instrução CVM nO409"

"Instrução CVM nO414"

"Instrução CVM nO476"

"IPC/FIPE"

"Mês de Apuração"

expansão do Empreendimento a ser realizada
sobre o Imóvel objeto da Matrícula nO 12.834

(i) JPS Administração e Comércio Ltda., sociedade
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nO
05.829.666/0001-70, com sede na Avenida Aziz
Maron, sl«, sobreloja, loja 101 do Jequitibá Plaza
Shopping, Góes Calmon, Cidade de Itabuna,
Estado da Bahia; (ii) Alexandra Sousa Chaves,
inscrita no CPF/MF sob nO 658.614.935-53 e; (iii)
Helenilson Leandro Souza Chaves, inscrito no
CPF/MF sob nO884.076.165-91

garantia fidejussória, na forma de fiança,
outorgada pela Cedente e pelos Fiadores,
formalizada no Contrato de Cessão e descrita na
cláusula 4.2 deste Termo

A Fiança, a Alienação Fiduciária do Imóvel e a
Cessão Fiduciária de Recebíveis

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.17 deste Termo

as hipóteses em que o Agente Fiduciário poderá
declarar antecipadamente vencidas todas as
obrigações constantes do presente Termo,
conforme previsto na Cláusula 2.16 deste Termo

Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna,
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas

tem o significado que lhe é atribuído no
Considerando (A) deste Termo

Instrução CVM nO28, de 23 de novembro de 1983
e suas posteriores alterações

Instrução CVM nO409, de 18 de agosto de 2004 e
suas posteriores alterações

Instrução CVM nO 414, de 30 de dezembro de
2004 e suas posteriores alterações

Instrução CVM nO476 de 16 de janeiro de 2009 e
suas posteriores alterações

Índice de Preços ao Consumidor, calculado e
divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São Paulo

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
6.17 deste Termo
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"Lei 9.514/1997"

"Prestação Mensal Corrigida"

Lei nO9.514, de 20 de novembro de 1997; e suas
alterações posteriores

Lei nO 10.931, de 2 de agosto de 2004, e suas
alterações posteriores

Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas
alterações posteriores

pagamento de todo e qualquer montante de
principal, juros, encargos ordinários e/ou de mora
e demais montantes devidos em razão da
celebração dos Contratos Imobiliários pelos
Devedores, bem como pela Cedente, na qualidade
de fiadora, nos termos dos Documentos da
Operação

é o patrimônio constituído, após a instituição do
Regime Fiduciário, pela parte necessária e
suficiente dos Créditos Imobiliários e Garantias
destinada exclusivamente ao pagamento dos CRI e
das demais obrigações relativas ao Regime
Fiduciário, conforme estabelecido no Art. 11 da Lei
nO 9.514/1997, nas condições estabelecidas neste
Termo

período compreendido entre a Data de Emissão e
a data da primeira Amortização Programada

valor da prestação a ser paga ao Titular do CRI
conforme a curva de amortização do CRI, corrigida
monetariamente até a data de apuração

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
6.17.1.deste Termo

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.19 deste Termo

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.18 deste Termo

"Lei nO10.931/2004"

"Lei das Sociedades por Ações"

"Obrigações Garantidas"

"Patrimônio Separado"

"período de Carência"

"Reserva de Liquidez"

"Recompra Facultativa"

"Recompra Obrigatória"

"Regime Fiduciário" significa o regime patrimonial instituído pela Lei nO
9.514/1997, que segrega do patrimônio da
Emissora a parte necessária e suficiente dos
Créditos Imobiliários e Garantias que lastreiam a
emissão dos CRI, até o pagamento integral dos
respectivos CRI, isentando tais créditos de ações
ou execuções de credores da Emissora, de forma
que respondam exclusivamente pelas obrigações
inerentes aos títulos a eles afetados

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula"Remuneração"
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2.14 deste Termo

"Securitizadora" ou "Emissora" Habitasec Securitizadora S.A., sociedade por
ações, com sede na Avenida Rebouças, nO 2947,
piso superior, Pinheiros, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
09.304.427/0001-58

"Termo" Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
1a Série da 1a Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora
S.A.

"Titular dos CRI" significa, a qualquer tempo, a totalidade dos
detentores dos CRI

"Valor com Ágio" tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.11.1 deste Termo

"Valor da Cessão" valor que deverá ser pago pela Emissora à
Cedente para a aquisição dos Créditos Imobiliários
representados pela CCI, nos termos do Contrato
de Cessão

"Valor de Recompra" tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.18 deste Termo

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
2.11.1 deste Termo

"Valor Nominal"

"Valor Presente" valor do saldo devedor da emissão para
determinado dia. É calculado por meio da seguinte
fórmula:

VPdepois = VPantes*C*(Fator de juros)-PCi

Onde:

VPdepois = valor presente após evento de
incorporação de juros (a cada dia útil), correção
monetária (toda data de aniversário - aplicação de
pro rata) e/ou pagamento de prestação (também
em toda data de aniversário)

VP antes = Valor presente antes dos eventos de
incorporação de juros, correção monetária e/ou
pagamento de prestação

Fator de juros = 1+ taxa de juros da emissão, ao
dia

C = valor da variação do índice de correção
monetária - aplica-se a partir da data de
aniversário do CRI, calculada de forma pro-rets
temporís, base 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos

42



PCi = valor corrigido até a data "i" da prestação do
CRI, conforme anexo. Caso o dia de apuração do
valor presente não for o dia do aniversário, este
valor será zero
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(Anexo 11ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1a Série da 1a Emissão de Certificados de Recebfveis
ImobtJiários da Habitasec Securitizadora SA.I datado de 8 de novembro de 2010)

ANEXO II

CARACTERÍSITCAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DA CCI

I EMISSORA: Habitasec Securitizadora S.A. I DATA DE EMISSÃO: 8 de novembro de 2010

I SÉRIE I NÚMERO I 001 I TIPO DE CCI I fracionária
1. CREDORA
RAZÃOSOCIAL: Habitasec Securitizadora S.A.
CNPJ/MF: 09.304.427/0001-58
ENDEREÇO:Avenida Rebouças
COMPLEMENTO 12947 I CIDADE I são Paulo I UF I SP I CEP I 05401-350
2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
RAZAOSOCIAL: Pentágono S.A. DTVM
CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38
ENDEREÇO:Av. das Américas, nO4200, Bloco 4, Grupo 514
COMPLEMENTO I I CIDADE I Rio de Janeiro I UF I RJ I CEP I 22640-102

3. TITULO
Instrumentos Particulares de Contrato de Locação e Outras Avenças dos Salões Comerciais do Jequitibá Plaza
Shopping

4.VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$ 14.645.766,01 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e sessenta e seis e 1 centavo)

5.IDENTIFICAÇÃO 00(5) IMOVEL(IS)
ENDEREÇO:Avenida Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I
CARTORIO 2° Ofício de Registro de Imóveis de Itabuna
N° MATRICULA 10.168 e 12.834

6.CONDIÇÕES DE EMISSÃO
6.1. PRAZOREMANESCENTE 120 meses
6.2. VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ 219.567,73
6.3. FORMADE REAJUSTE IGP-DI mensal
6.4. DATA DEVENCIMENTO INICIAL 15 de novembro de 2010
6.5. DATA DEVENCIMENTO FINAL 15 de outubro de 2020
6.6. MULTA De acordo com os contratos
6.7. ENCARGOSMORATORIOS De acordo com os contratos
6.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO mensal
6.9. GARANTIAS Alienação fiduciário do imóvel da expansão; Garantia

Pessoal ou Fidejussória e Cessão Fiduciária de
Recebíveis

7.DEVEDORES
7.1. A M de Almeida Produtos Alimentícios e Material Hospitalar EPP
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CNPJ/MF: 06.933.928/0001-05
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, sl«, Jequitibá Palaza Shopping
COMPLEMENTO I Loja 98 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.2. G S dos Reis Confecções Infantis
CNPJ/MF:009137890/0001-52
ENDEREÇO:Rua Rui Barbosa
COMPLEMENTO I N° 29 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45652-050

7.3 Marisa Lojas Varejistas Ltda.
CNPJ/MF: 61.189.288/0001-89
ENDEREÇO:Rua James Holland
COMPLEMENTO I N° 422 I CIDADE I São Paulo lUF L SP 1CEP 101138-000

7.4 McDonald's Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ/MF: 42.591.651/0001-43
ENDEREÇO:Alameda Amazonas
COMPLEMENTO I N° 253 I CIDADE 1Barueri I UF I SP I CEP 1

7.5 MC4 Industria e Comércio de Confeções Ltda.
CNPJ/MF: 07.074.423/0008-71
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 64 I CIDADE I ltabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.6 Comercial de Armarinho Moda Mania Ltda.
CNPJ/MF: 03.737.879/0001-47
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, slt.
COMPLEMENTO I Loja 79 I CIDADE I ltabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.7 RRNComércio de Calçados e Roupas Ltda.
CNPJ/MF: 10.903.859/0001-64
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, slt.
COMPLEMENTO I Loja 88 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.8 Jeito Caseiro Comércio de Alimentos Ltda.
CNPJ/MF: 03.519.223/0001-58
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 71 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.9 Safira Cândido Alexandrina da Silva
CPF/MF: 898.209.165-34
ENDEREÇO:Rua Lindolfo Collor,926
COMPLEMENTO 1 2° 1 CIDADE 1 Ilhéus 1 UF 1 BA 1CEP 145651-310

andar

7.10 Globex Utilidades S.A
CNPJ/MF: 33.041.260/0001-64
ENDEREÇO:Av. Tenente Rabelo. 675
COMPLEMENTO I I CIDADE I Rio de Janeiro I UF I RJ I CEP I 0021241-460

7.11 N. S. Farias de Itabuna
CNPJ/MF: 07.304.737/0001-47
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 95 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.12 Pamponet Comércio de Calçados e Acessórios Ltda.
CNPJ/MF: 42.096.131/0001-64
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ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 14 I CIDADE 1Itabuna I UF I BA I CEP 145605-415

7.13 Vitória Celular Ltda
CNPJ/MF: 06.212.736/0004-52
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron. s/n

COMPLEMENTO I I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-905

7.14 Via 4 Comércio de Acessórios Ltda.
CNPJ/MF: 04.647.514/0001-94
Endereço
COMPLEMENTO I Loja I CIDADE 1Itabuna 1 UF 1 BA lCEP i45605-415

79B

7.15 Zig Play Centro de Laser Ltda.
CNPJ/MF: 03.780.112/0001-09
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 69 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.16 Banco ABN AMRO Real S.A
CNPJ/MF: 33.066.408/0001-5
ENDEREÇO:Av. Paulista,1374
COMPLEMENTO 130 1CIDADE 1São Paulo 1 UF 1 SP 1CEP

1andar

7.17 Maverick Comércio e Indústria de Confecções Ltda.
CNPJ/MF: 08.039.023/0001-11
ENDEREÇO:Av. Bezerra de Menezes, 223
COMPLEMENTO I Loja 01 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 60.325-000

7.18 IB1 Promotora de Venda Ltda.
CNPJ/MF: 74.481.201/0001-94
ENDEREÇO:Alameda Rio Negro,585
COMPLEMENTO I I CIDADE lBauru I UF 1 SP I CEP I

7.19 Lojas Americanas S.A
CNPJ/MF: 33.014.556/0001-96
ENDEREÇO: Rua Sacadura Cabral, 102
COMPLEMENTO I I CIDADE I Rio de Janeiro I UF I RJ I CEP I

7.20 Assis Gomes Comércio Vareijista de Confecções Ltda.
CNPJ/MF: 09.458.512/0001-70
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 37 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.21 Sandra Regina Feranedes Lacerda Morais
CPF/MF: 602.182.315-04
ENDEREÇO:Rua do Canal, 144
COMPLEMENTO I I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I

7.22 Love In Box Artigos de Papelaria Ltda.
CNPJ/MF: 10.702.563/0001-85
ENDEREÇO:Av. Governador João Durval Carneiro, 3665
COMPLEMENTO I Loja I CIDADE I Salvador I UF I BA 1CEP 141830-260

261

7.23 Carvalho Falcão Comércio Comércio Varejista do Vestuário Ltda.
CNPJ/MF: 14.954.655/0001-03
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ENDEREÇO: Av. Aziz Maron, sl«
COMPLEMENTO 1 Lojas 1CIDADE 1 Itabuna 1 UF 1 BA 1CEP 145605-415

93 e 94

7.24 Pedra Azul Artigos do Vestuário Ltda.
CNPJ/MF: 04.307.274/0001-89
ENDEREÇO: Av. Aziz Marin, s/n

COMPLEMENTO I Loja 63 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.25 Edson Luiz Cunha de Carvalho
CPF/MF: 245.305.145-87
ENDEREÇO: Rua Rio Almada, 15
COMPLEMENTO 1Apto. I CIDADE 1 Itabuna 1 UF I BA 1CEP

1102

7.26 Megagiro Distribuidora Ltda. - ME
CNPJ/MF: 05.835.138/0001-24
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 65 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.27 A G Pinho
CNPJ/MF: 08.335.876/0001-09
ENDEREÇO: Av Aziz Maron, s/n

COMPLEMENTO I Lojas 1CIDADE I Itabuna I UF 1 BA 1CEP 14560-415
41 e 42

7.28. Lanyllas Comércio do Vestuário Ltda.
CPF/MF: 10.356.877/0001-73
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 90 lCIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.29. Empório Arabe Comércio de Alimentos Ltda. - ME
CPF/MF: 03.084.975/0001-33
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 72 ICIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.30. Empresa de Cambio e Turismo Ltda.
CPF/MF: 33.922.113/0001-01
ENDEREÇO: Rua Jorge Amado, 102
COMPLEMENTO I I CIDADE I Ilhéus I UF I BA I CEP I 45653-200

7.3l. Etc Etal- Artigos para Presentes Ltda.
CPF/MF: 00.323.256/0001-30
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO 1 lojas 1CIDADE 1 Itabuna 1UF 1 BA 1CEP 145605-415

18/20

7.32. Bonatto & Cia Ltda.
CPF/MF: 05.745.767/0001-63
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron sl«
COMPLEMENTO !Ioja 78 1CIDADE lItabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.33. Eros Perfumaria e Cosméticos Ltda.
CPF/MF: 00.915.773/0002-89
ENDEREÇO: Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 07 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.34. Josimeire Ribeiro Santos Carvalho
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CPF/MF: 06.540.149/0001-40
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 71A 1CIDADE I Itabuna I UF I BA 1CEP I 45605-905

7.35. Trattoria e Chopparia Sabore D'Italia Ltda.
CPF/MF: 03.756.912/0001-86
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO [lOjaS [ CIDADE I Itabuna I UF 1 BA 1CEP 145600-000

80/81

7.36. Itabuna Calçados Ltda.
CPF/MF: 03.985.387/0001-70
ENDEREÇO:Av. Cinqüentenário, 424
COMPLEMENTO I I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-905

7.37. Rony Messias Cabra I
CPF/MF: 03.710.239/0001-43
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron sl«
COMPLEMENTO jloja 35 1CIDADE I Itabuna I UF 1BA 1CEP I 45605-905

7.38. Píficn Comércio de Roupas Ltda - ME
CPF/MF: 02.611.950/0001-88
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 16 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-905

7.39. Felipe Oliveira Fagundes ME
CPF/MF: 08.173.045/0001-70
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 38 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.40. Marly Floresta Fontes
CPF/MF: 07.609.185/0001-85
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 79D I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-315

7.41. J. Lodi e Gomes & Cia Ltda - ME
CPF/MF: 09.502.544/0001-26
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I loja 77 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45602-748

7.42. Turqueza Tecidos e Vestuário Ltda.
CPF/MF: 20.758.306/0001-19
ENDEREÇO:Rua Turquesa, 215
COMPLEMENTO I I CIDADE I Belo Horizonte I UF I BA I CEP I 30410-210

7.43. Nova Consul Confecções e Calçados Ltda.
CPF/MF: 08.859.682/0001-02
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I lojas I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP 145605-415

91/92

7.44. TL Cosméticos Ltda.
CPF/MF: 08.664.545/0001-04
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron s/n
COMPLEMENTO I Q1 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415 --

7.45 Santana Fontes Comércio de Perfumes Ltda.
CNPJ/MF: 06.033.356/0001-08
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Endereço: Av. Cinqüentenário, 741
COMPLEMENTO I A I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.46 A. F. F Comércio de Roupas e Acessórios Ltda.
CNPJ/MF: 03.778.026/0001-53
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 15 I CIDADE I Itabuna I UF I BA 1CEP 1 45605-415

7.47 Maria Bernardeth Benício de Souza Almeida
CNPJ/MF: 42.096.131/0001-64
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 66 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.48 Biboca Oficina de BELEZALtda.
CNPJ/MF: 00.770.083/0001-06
ENDEREÇO:Rua Duque de Caxias, 415
COMPLEMENTOJ Térreo J CIDADE 1 Itabuna J UF 1BA J CEP J 45600-000

7.49 Sergio Ricardo de Marco - ME
CNPJ/MF: 08.033.668/0001-47
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 30 I CIDADE I Itabuna I UF I BA ICEP I 45600-000

7.50 E & S Modas Ltda.
CNPJ/MF: 01.471.966/0001-70
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, slr.
COMPLEMENTO I Loja 87 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45600-000

7.51 A.C Da Silva de Itabuna - Aline Cardoso da Silva
CNPJ/MF: 06.882.150/0001-52
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 76 I CIDADE I Itabuna 1UF J BA 1CEP J 45605-415

7.52 S. F Pontes de Souza Confecções
CNPJ/MF: 02.706.899/0001-98
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n

COMPLEMENTO I Loja 08 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-905

7.53 MVB Confecções Ltda.
CNPJ/MF: 07.562.011/0001-04
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 12 I CIDADE 1 Itabuna 1UF 1 BA 1CEP 145605-415

7.54 Lojas Insinuante Ltda.
CNPJ/MF: 16.182.834/0029-04
ENDEREÇO:Estrada Aeroporto Arembepe
COMPLEMENTO IKm 3,5 I CIDADE I Lauro de Freitas 1UF 1 BA 1CEP 1 --

7.55 NK Colchões Ltda.
CNPJ/MF: 09.058.278/0001-94
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 64 1CIDADE 1 ITABUNA 1UF 1BA 1CEP 145605-415

7.56 Banco Itaú S.A
CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04
ENDEREÇO: Rua Boa Vista, 176
COMPLEMENTOJ 1CIDADE 1São Paulo J UF 1SP 1CEP 1
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7.57 HSBCBank Brasil S.A
CNPJ/MF: 01.701.201/0001-89
ENDEREÇO:Travessia Oliveira Belo, 34
COMPLEMENTO 140 1CIDADE 1Curitiba I UF 1 PR _I CEP 1Andar

7.58 Banco do Brasil S.A
CNPJ/MF: 00000000/0001-91
ENDEREÇO:Setor Bancário Sul

COMPLEMENTO I J CIDADE 1Brasília I UF I DF I CEP I

7.59 M S Centro Lotérico Ltda. ME
CNPJ/MF: 07.053.501/0001-85
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja I CIDADE 1 ltabuna 1 UF 1 BA 1CEP 145605-415

79D

7.60 Courela Comércio de Calçados Ltda. ME
CNPJ/MF: 06.248/725/0001-80
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 39 j CIDADE I Itabuna L uFI BA J CEP I 45605-415

7.61 Drogaplim produtos farmaceuticos LTDA
CNPJ/MF: 02316695/0001-40
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 4-5 I CIDADE I ltabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.62 Zenilde Rebouças Brandão Soussa
CNPJ/MF: 03.734.287/0001-71
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 73 I CIDADE I Itabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.63 Emy Otica LTDA
CNPJ/MF: 03640573/0001-78
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 6 J CIDADE I ltabuna 1UF j BA I CEP I 45605-415

7.64 Starplex Cinemas - Empresa de cinemas Sereia LTDA
CNPJ/MF: 86608171/0001-13
ENDEREÇO:Av. Aziz Maron, s/n
COMPLEMENTO I Loja 225 I CIDADE I ltabuna I UF I BA I CEP I 45605-415

7.65 Barbara Helena Lopo de Souza
CNPJ/MF: 017.994.945-43
ENDEREÇO:Av. Campo Grande, 605, Candeias
COMPLEMENTO I Loja 19 I CIDADE 1Vitória da 1 UF 1 BA 1CEP 145050-430

Conquista

7.66 Incoel - Informática e Telecomunicações Industria e Comércio LTDA
CNPJ/MF: 05.462.246/0001-07
ENDEREÇO: Estrada Ilhéus/Uruçuca, km 2/2,5 - Pólo de Informática
COMPLEMENTO I Loja 35 I CIDADE I Ilhéus J UF I BA I CEP I -

7.67 Sol nascente restaurante Itda
CNPJ/MF: 07.335.913/0001-08
ENDEREÇO:Rua Lodônio Almeida, 191, Centro
COMPLEMENTO I Loja 1 CIDADE I ltacaré I UF 1 BA 1CEP 145530-000

79B
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(Anexo 111ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1aSérie da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., datado de 8 de novembro de 2010)

ANEXO 111

TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI

Data
Curva de Vaio Nominal

amortização

8/11/2010 14.600.000,00

15/11/2010 -0,199% 14.629.015,33

15/12/2010 -0,855% 14.754.021,31

15/1/2011 -0,883% 14.884.316,44

15/2/2011 -0,883% 15.015.762,23

15/3/2011 -0,797% 15.135.484,93

15/4/2011 -0,883% 15.269.148,83

15/5/2011 -0,855% 15.399.624,79

15/6/2011 0,525% 15.318.853,63

15/7/2011 0,561% 15.232.986,60

15/8/2011 0,540% 15.150.743,83

15/9/2011 0,548% 15.067.774,76

15/10/2011 0,392% 15.008.762,24

15/11/2011 0,561% 14.924.539,31

15/12/2011 0,598% 14.835.302,83

15/1/2012 0,578% 14.749.548,05

15/2/2012 0,587% 14.663.035,95

15/3/2012 0,652% 14.567.371,16

15/4/2012 0,605% 14.479.250,23

15/5/2012 0,643% 14.386.208,72

15/6/2012 0,624% 14.296.487,92

15/7/2012 0,662% 14.201.884,70

15/8/2012 0,643% 14.110.536,10

15/9/2012 0,653% 14.018.380,79

15/10/2012 0,485% 13.950.401,12

15/11/2012 0,671% 13.856.831,63

15/12/2012 0,710% 13.758.471,52

15/1/2013 0,692% 13.663.207,07

15/2/2013 0,703% 13.567.101,32

15/3/2013 0,800% 13.458.505,92

15/4/2013 0,728% 13.360.592,43

15/5/2013 0,768% 13.257.991,92

15/6/2013 0,752% 13.158.307,65

15/7/2013 0,793% 13.053.978,60

15/8/2013 0,777% 12.952.492,65

15/9/2013 0,790% 12.850.110,48
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15/10/2013 0,607% 12.772.147,86

15/11/2013 0,814% 12.668.173,02

15/12/2013 0,857% 12.559.655,74

15/1/2014 0,843% 12.453.804,35

15/2/2014 0,857% 12.347.018,17

15/3/2014 0,958% 12.228.694,89

15/4/2014 0,889% 12.119.920,73

15/5/2014 0,934% 12.006.718,59

15/6/2014 0,922% 11.895.984,13

15/7/2014 0,968% 11.780.868,43

15/8/2014 0,957% 11.668.139,45

15/9/2014 0,975% 11.554.414,94

15/10/2014 0,771% 11.465.380,51

15/11/2014 1,008% 11.349.865,41

15/12/2014 1,055% 11.230.083,09

15/1/2015 1,047% 11.112.490,03

15/2/2015 1,068% 10.993.858,49

15/3/2015 1,174% 10.864.746,28

15/4/2015 1,112% 10.743.926,88

15/5/2015 1,163% 10.618.966,77

15/6/2015 1,158% 10.495.976,85

15/7 /2015 1,211% 10.368.897,99

15/8/2015 1,207% 10.243.699,67

15/9/2015 1,233% 10.117.395,70

15/10/2015 1,001% 10.016.081,84

15/11/2015 1,281% 9.887.767,75

15/12/2015 1,338% 9.755.491,70

15/1/2016 1,339% 9.624.876,29

15/2/2016 1,369% 9.493.107,39

15/3/2016 1,458% 9.354.743,83

15/4/2016 1,434% 9.220.589,36

15/5/2016 1,496% 9.082.612,22

15/6/2016 1,504% 8.946.054,51

15/7/2016 1,569% 8.805.731,45

15/8/2016 1,579% 8.666.728,56

15/9/2016 1,618% 8.526.498,10

15/10/2016 1,348% 8.411.589,91

15/11/2016 1,694% 8.269.106,29

15/12/2016 1,767% 8.122.998,66

15/1/2017 1,785% 7.977.966,44

15/2/2017 1,834% 7.831.653,42

15/3/2017 1,971% 7.677.328,53

15/4/2017 1,940% 7.528.360,52

15/5/2017 2,025% 7.375.923,17

15/6/2017 2,056% 7.224.293,41

15/7/2017 2,146% 7.069.257,79
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15/8/2017 2,183% 6.914.919,81

15/9/2017 2,252% 6.759.218,86

15/10/2017 1,923% 6.629.209,14

15/11/2017 2,387% 6.470.985,02

15/12/2017 2,495% 6.309.512,32

15/1/2018 2,552% 6.148.464,92

15/2/2018 2,642% 5.985.995,27

15/3/2018 2,824% 5.816.954,69

15/4/2018 2,843% 5.651.557,43

15/5/2018 2,981% 5.483.082,67

15/6/2018 3,070% 5.314.736,92

15/7/2018 3,224% 5.143.384,00

15/8/2018 3,331% 4.972.038,33

15/9/2018 3,477% 4.799.179,47

15/10/2018 3,058% 4.652.421,08

15/11/2018 3,776% 4.476.739,63

15/12/2018 3,988% 4.298.225,96

15/1/2019 4,160% 4.119.416,56

15/2/2019 4,379% 3.939.028,07

15/3/2019 4,706% 3.753.666,74

15/4/2019 4,892% 3.570.048,25

15/5/2019 5,217% 3.383.786,84

15/6/2019 5,523% 3.196.901,88

15/7/2019 5,926% 3.007.451,91

15/8/2019 6,325% 2.817.243,48

15/9/2019 6,811% 2.625.355,28

15/10/2019 6,298% 2.460.021,40

15/11/2019 7,929% 2.264.978,52

15/12/2019 8,716% 2.067.565,20

15/1/2020 9,601% 1.869.056,47

15/2/2020 10,715% 1.668.794,69

15/3/2020 12,164% 1.465.809,64

15/4/2020 13,905% 1.261.986,71

15/5/2020 16,322% 1.056.002,76

15/6/2020 19,644% 848.560,76

15/7/2020 24,691% 639.044,05

15/8/2020 33,038% 427.919,82

15/9/2020 49,773% 214.931,12

15/10/2020 100,000% °
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(Anexo IVao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1aSérie da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Habitasec Secuntizadora S.A., datado de 8 de novembro de 2010)

ANEXO IV

Modelo de Declaração

[PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DA CCI]

DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA

PENTÁGONO S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, na 4.200, bloco 04, Ed. Buenos Aires, sala 514, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.? 17.343.682/0001-38, neste ato por seus representantes legais ao final
assinados, na qualidade de INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1a Série da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A. CTermo"), declara que nesta data procedeu, nos termos do parágrafo único

do Art. 23 da Lei na 10.931, de 10 de agosto de 2004, o registro do regime fiduciário nesta
instituição custodiante. Tal regime fiduciário foi instituído pela HABITASECSECURITIZADORA S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida Rebouças, na 2947, piso superior, Pinheiros, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJjMF sob o na 09.304.427/0001-58, de acordo
com a Cláusula 5.1 do Termo, sendo certo que a referida série apresenta lastro em 1 (uma)
Cédula de Crédito Imobiliário, de número 001.

São Paulo, 8 de novembro de 2010.

PENTÁGONO S.A. DTVM
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(Anexo Vao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Ja Série da Ia Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Hstutssec Securitizadora S.A., datado de 8 de novembro de 2010)

ANEXO V

Minuta de Aditamento ao Termo de Securitização

INSTRUMENTO PARTICULARDE r-J ADITAMENTO AO TERMODE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS DA 1a SÉRIE DA 1a EMISSÃO DE CERTIFICADOSDE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA HABITASECSECURITIZADORA 5.A.

Pelo presente instrumento perttculst; de um lado,

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Rebouças, nO
294/; piso superiot; Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MFsob
nO 09.304.427/0001-58, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ('CVM'j sob nO21628, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qoelidede de emissora ("Securítizadora"
ou "Emissora 'j;

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira, com sede na Avenida das Américas, nO 4200, bloco 4, Ed. Buenos Aires, sala 514,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MFsob nO 17343.682/0001-
3~ neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ('Agente Fiduciário" ou
"Instituição custodtente"):

denominados em conjunto como "Partes" e, individualmente, como "Parte"

Considerando que:

(a) a Emissora formalizou em [-J de r-J de 2010 o Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1a Série da 1a Emissão de Certificados de Receb/veis Imobiliários da Habitasec
Securitlzadora 5.A. ("Termo de Securitização'j;

(b) a Emissora e o Agente Fiduciário estão autorizados a reeltze; independente da aprovação
da Assembléia Geral de titulares dos CR~ alterações no lermo de Securitização com o propósito
de substituir a relação de créditos imobiliários vinculados à Emissão, nos termos da Cláusula
4.4.3.;

as Partes resolvem, de mútuo e comum acordo, adltar o "lermo de Securitização" para ficar
constando que:

(1) OAnexo r-J do lermo de Securitização e, por conseguinte o Anexo I do Contrato de
Cessão, passa a contar com a relação de Créditos Imobiliários anexa ao presente aditivo, em
substituição à relação de créditos original.

(2) OAnexo r-J do Termo de Securitização passa a viger com a redação dada pelo anexo ao
presente editivo, no qual são descritos os créditos imobiliários objeto da substituição.

(3) Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas que não
apresentem tncompstibttidede com o aditamento ora firmado, as quais são neste ato ratificadas
integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores, inclusive os titulares do CR~ ao integral
cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.
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~ por estarem assim justas e contratadas/ assinam as Partes o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma/ na presença das testemunhas a seguir nomeadas.

são Paulo/ r-J de r-J de r-j.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissora

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente Fiduciário

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPFjMF CPFjMF
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