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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., anônima, com sede na Cidade São

São Paulo, na Nove de Julho, n" 4939, 6° andar, Jardim Paulista, inscrita no

CNPJ/MF sob o n." 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma seu Estatuto Social

("Emissora"); e

PENT ÁGONO S.A.

na Cidade do Rio de

TíTULOS E VALORES financeira, com

Américas, n"Estado do Rio Janeiro, na Avenida

Ala B,
17.343,

302, e 304, Barra

-38, neste ato

CEP 22640-102,

na forma de seu

o n"

Imobiliários aos Certificados de Recebiveis Imobiliários da

Securittzadora S.A., de acordo com o artigo 8° Lei 9.514,

alterada, bem como das demais legislações aplicáveis e as cláusulas

para vincular os Créditos

1"

Firmam o Termo de Securitizaçâo de

1997, conforme

redigidas.

11- DEFINiÇÕES

Para os fins deste

estabeleci das no

adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

do presente instrumento. Além (a) os

servem para conveniência de referência e não

aos quais se aplicam; (b) os termos

ou

Termo

o significado

, "incluindo", "particularmente" e outros

termos semelhantes serão interpretados como se estivessem do termo

"exemplífícatívamente": (c) sempre que pelo contexto, as definições contidas nesta

Primeira aplicar-se-ão tanto no singular quanto no e o gênero incluirá o feminino e

více-versa; referências a qualquer ou outros instrumentos todas as suas

alterações, substituições, consolidações e cornplernentações, salvo se

disposto forma (e) referências a disposições

disposições alteradas, estendidas, ou (f) se
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outra forma expressamente estabelecido neste Termo, referências a ou anexos a itens

e anexos deste e (g) todas as referências a quaisquer partes seus sucessores,

representantes e cesslonárlos devidamente autorízados.

A'aTl"enação fidudárla sobre--õs Imóveis, sob "condiçao suspensiva;"--fü{"

outorgada petas em favor do em garantia

Garantidas, nos termos do Contrato de Ffduciária

A assembleta geral Titulares de CRI, realizada na forma da Cláusula"Assernbteia de Titulares

de CRI": Ouatorze Termo Securitizaçâo;

Garantia fídejussória

de forma

com a Devedora perante o

Obrigações Garantidas, sem a

e benefício

pelos na

"Avallstas": As e ALEXANDRE FRANKEL, brasileiro, casado sob o

como principais IJCniCl.UIV

pelo cumprimento

qualquer

separação de bens, engenheiro

Cidade de Paulo, Estado

Brigadeiro Faria Lima, n° 1. 4°

portador de Identidade RG

no CPF/MF sob o n° 269.1 538-07 e

residente e

casado sob o da separação

na Cidade

na Brigadeiro Uma, n° 1.

Paulistano, portador da Cédula

bens, empresário,

n° 880-SSP/SP

e inscrtto no CPFIMF sob o n° quando em

"Escnturador":
conjunto;

ltaú Corretora Valores S.A., instituição financeira, com sede na cidade

de São Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. °
3. andarv parte, no IMF on." .194. 10001~

64;

"!??nco Liquidant~": Banco ltaú-

CRI;

, responsável petas
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"CCI":

Líder" ou "Credor";

"CETIP":

"Conta Centralizadora":

R$ 35.500.000,00do Cedente em 18 dezembro

(trinta e cinco milhões e quinhentos mil

Cedente concedeu financiamento imobiliário à

1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral emitida pela Emissora sob

o

a forma escritural, com garantia real

Emissão de CCI, representar a

Irnobiüários:

Banco Modal S.A., instituição financeira com sede na

n". 501/5° Torre Pão Rio

nos termos da Escritura

RJ, inscrito no

-62;

CETIP - Mercados

lei 11.° 10.406, de 10 de janeiro de conforme em vigor;

à condicionado aoo desembolso recursos

atendimento das seguintes condições precedentes:

forrnalizaçâo e emissão CCB,

Contrato de Cessão, Termo

poderes representantes

necessárias para

Títulos e Documentos das comarcas

do Rio Janíero, Estato do Rio

obtenção Devedora e pelas

Pauto, e

Contrato de Cessão; (Iii)

conforme o caso, todas as

autorizações e aprovações que se fizerem

etetívação, formalizaçáo, liquidação,

negócios jurídicos na CCB,

aprovações soctetárias, governamentais,

à realização,

e/ou sócios;

dos CRi junto à CETiP; e

CRI;

Conta corrente n" 10276-9, 7307, mantido.

Unibanco , de títulartdade da

registro para

subscrição e

)
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de Crédito e Outras Avenças'',

Cedente, a os Avalistas e a Emissora, em 18

5, mediante o qual foram cedidos à
Imobiliários decorrentes CCB;

"Contrato de Distribuição": O "Contrato de Distrlbuição com Restritos,

de Melhores Esforços, Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 1a Emissão da

dezembro de 2015, entre a

regular a distribuição pública CRI;

Os direitos crédito decorrentes das com valor de principal de R$

35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais), acrescido

acessórios, tais como

indenizações, despesas, custas,

e previstos na

São os Certificados de "'Qr'CH'H

da

"CRI em Circulação", para os CRIem circulação no excluídos que a Emissora

fins de possuir e/ou a ou seu controlador direto possuir;

"CVM": Comissão de Valores Mobiliários;

í8 dezembro de 5;

valores decorrentes da CCB serão

Útil contado da data de

Datas de da CCB,

"Contratº ..çle Alíenaçªº

Fiduciária de Imóveis":

"CRI";

"Data de Recebimento dos

6
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O "Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiducíétía de

Imóveis e Outras , por meio do a fiductána sobre

em favoros Imóveis, condição suspensiva,

de juros, conforme

encargos devidos por

na CCB, bem como todos e

da CCB, incluindo a totalidade dos

outros

penalidades,

e demais encargos contratuaís

Série 1a

1 Diaem
,.,.""-1".',,,,,,,,, Precedentes;

presenteno

documento;

)



"Devedora":

"Dia Útil"; Todo e qualquer dia que seja sábado,

nacional na Federativa Brasil;

A presente 60a Série da í a Emissão

Instrumento Particular de Emissão

ou feriado

de São Paulo, de Paulo, na Avenida Brigadeiro

1.309, 4° andar - parte, Jardim Paulístano, inscrita no

11.144.772/0001-13;

Emissora;

de Imobiliário com

CCI": Garantia Imobiliária sob a Forma Escrituraí fi em 18

dezembro 2015, entre a Emissora e a Instituição Custodiante;
o financiamento imobiliário concedido

meio da CCB;

à Devedora por

"Garantias": Significa em

PENTÁGONO

o Aval e a Alienação

S.A. DE TiTUlOS"Instituição Custodlante":

MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na

Estado do Rio Janeiro, na das

Bloco 8, Ata 8, salas 302, 303 e 304,

inscrita no CNPJ o n° 17.

instituição custodiante CCI;

"Hipótese de Vencimento Os eventos que ensejarn e/ou que ensejar o vencimento

Antecipado": antecipado devidamente descritos na

"lllstrução CVMn° 28/83"; Instrução da CVMn° de 23 de

CCB;

"lnstrucão CVMn° Instrução da n° 358, de 3 de janeiro

conforme

conforme alterada;

de 2003, conformen° 400, de

posteriormente alterada;

Instrução da CVM de 16 janeiro

alterada;

os investidores profissionais, assim definidos nos termos

9°A da Instrução CVM n" 13, que a subscrever ou

CRI;

os

"Investidores

Profissionais" ,

"Investidores" ou

7
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"lei n° 10.931/04";

"SPEs";

alterada,

lei rr' 10.931, de 2

alterada, que dispõe a afetação incorporações

créditoletras de crédito imobiliário, cédula

credito altera o decreto-lei

, de 16 dezembro

10 de janeiro de 2002, e

1, de 1
4.728,

outubro de 1969, as

julho de 1965, e4.
1 outras

as obrigações assumidas pela no âmbito da CCB,

incluindo, mas não se ao Imobiliários;

Na forma do artigo 9° da lei 9.514/97, a Emissora regime

ftduciário sobre os Imobiliários e incluindo a Conta

Centralizadora, com a conseqüente constituição

o pagamento integral dos CRI, isentando

integrantes do Patrimônio Separado de

aos títulos a eles

100% (cem por cento) da

dos DI - Depósitos

na forma percentual ao ano,

Úteis, calculadas e

diário disponível em sua

acumulada

um

252 (duzentos e cínquenta e Dias

diariamente CETIP, no informativo

na Internet (http://wwVl[.!_ç~tip.com.br)

("Taxa DI"), exponencialrnente de um

6,43% (seis inteiros e quarenta e centésimos

252 (duzentos e cinquenta e Dias Úteis;

A 51 DESENVOLVIMENTO

empresária limitada, com sede na

Paulo, na Avenida Brigadeiro Uma, n° 1.

Jardim Paultstano, inscrita no CNPJ

VITACON 52 DESENVOLVIMENTO SPE LTDA.,

empresária limitada, com na Cidade

Paulo, na Avenida Faria Uma, n° 1.

Jardim Paulistano, no CNPJ/MF sob o

Estado de São

- parte,

-47
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Imobiliários, depois do cumprimento das

estabeleci das no Contrato Cessão; e

35. (trinta e cinco milhões e quinhentos

Precedentes

-----_._- .._ .._ _-_._-_._._--

lll - CLÁUSULAS

CLÁUSULA

1.1. Lastro dos CRI: uma emissão de CRllastreados em Créditos

da e representados pela CC!.

1.2.

e a CCBfoi adquirida

Créditos Imobiliários cedidos à Emissora Contrato de Cessão

na

1.3.

qualificada.

Créditos Imobiliários, seja, a Vitacon Participações , acima

1.4. Créditos Imobiliários na

1.5. Destinacão dos Recur~º2_q.ª_ÇCB:Os recursos decorrentes CCB utilizados pela Devedora

no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários diversos em terrenos de propriedade de

sociedades em que a participe no capital como quotista ou acionista, conforme consta

no objeto da

- OBJETO E IMOBILIÁRIOS

2.1. Objeto: Pelo presente a Emissora vincula, em caráter HT""'''',""

totalidade dos Imobiliários, representados pela CC!, aos CRI objeto

e Irretratável, a

Emissão, cujas

características descritas na cláusula terceira,

2. ~===. A Emissora declara que, pelo Termo, foram vinculados à
representados pela CC!, com valor nominal total deos (trinta

J
9
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e cinco milhões e quinhentos mil reais), na Data

deste Termo.

Emissão, identificados no

2.2.1 pagamentos recebidos pela em

representados petas CCI serão computados e integrarão o

dos Créditos Imobiliários

dos até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos dos

representados pelas CCIestão expressamente aos

constituído Emissora em conformidade com o presente

qualquer ou compensação com ou em

Securitizadora. Neste sentido, os

Fiductário,

sujeitos a

outras

(i) constituem Patrimônio não se com o patrimônio comum

da Emissora em nenhuma hipótese;

(ii) permanecerão

integral da totalidade

do patrimônio comum da Emissora o

CRI;

(itt) exclusivamente ao pagamento e dos custos da administração

nos termos deste Termo, bem como ao pagamento custos relacionados à Emissão,

incluindc mas sem se limitar a ernolurnentos da CETIP tanto CCI quanto

aos CRI; remuneração da Emissora

ser à Instituição Custodiante; (d) remuneração

relativas a registro de nos

a
Fiduciário;

e (f) averbações em

cartórios de e títulos e documentos, o caso;

isentos e imunes de por

Emissora;

(v) não podem ser utilizados na prestação de e não ser

por credores Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(vi) somente respondem pelas a que estão

2.3. Aquisição dos Créditos Imobiliários: A

Emissora mediante a celebração do Contrato de

dos Créditos Imobiliários foi pela

10
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Créditos a pagará ao

Contrato

o

atendimento Condições o da Cessão, nos termos

2.5. Créditos Imobiliários será realizada peta Emissora, às

realizada pela

Emissora, a contratação de assessores advogados especializados, custas da

CLÁUSULA TERCEIRA - CARACTERíSTICAS DOS CRI

3.1. CRI da presente Emissão, cujo se

trnoblltários, possuem as seguintes características:

Emissão: 1";

Série: 60a;

c)

Global da Série: 500.000,00 (trinta cinco milhões e

e) Valor Unitário: R$ 1.000,00 na Data

f) Prazo da 733 (setecentos e trinta e dias;

g) Atualização Monetária: NI A;

Juros Remuneratónos: 1 (cem por cento) taxas médias diárias

DI - Depósitos de um dia, over extra grupo, na forma percentual

ao ano, base (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente

i)

no informativo diário

("Taxa DI"), acrescida '::;YI,nrl,::;nrl

252 (duzentos e ctnquenta e dois)

Pagamento de Juros: mensal, a partir

em sua na Internet

um spread ou sobretaxa

pela CETI

de 6,43% ao ano, Úteis;

Primeiro Pagamento de Juros,

conforme no Anexo I deste Termo de Securltização;

j) Primeiro Pagamento Juros: em 22 de março 6, sendo os demais pagamentos serão

realizados conforme a

k) Periodicidade de

conforme

l) Ftductário: Sim;

Ambiente para Depósito

do item "i"

de Amortização: a dia 20 de outubro de 7,
Termo de Securttízação:

Distribuição, Negociação e Financeira: CETIP;

11
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n) Data Emissão: 18 dezembro de 2015;

o) local Emissão: e Estado Paulo;

p) Data Vencimento Final: de dezembro de 201

q) de Amortização: variável, de acordo com a

deste Termo;

r) Garantia

s)

de constante

Não; e

Alienação e Aval.

3.2. Registro: CRIda presente Emissão serão para distribuição no

e para negociação no secundário, na CETiP.

3.3. Forma: serão emitidos na forma escritural. Nesse os fins direito,

a títulartdade será pelo extrato da conta de aberta em nome

e emitido pela CETIP, quando os CRI custodiados na CETIP.

admitida a comprovação titularidade ::>n-"",,:.c

informações prestadas CETIP.

extrato expedido pelo com nas

3.4. no pagamento Emissora, de

, desde que os Créditos tenham sido equalquer quantia devida aos Titulares

desde a ímpontualtdade não decorrente de exógeno que fuja ao controle

os em atraso e
acrescidos da remuneração, ficarão, desde a a

pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação

extrajudiclal (i) multa convencional, trredutívet e não compensatória, 2% (dois por

e
efetivo

ou

e (tt)

juros moratórias à de 1% cento) ao mês.

3.5. Cálculo dos Juros Remuneratóríos: O saldo nominal será corrigido

monetariamente. A Remuneração dos CRI, incidente sobre o nominal dos CRI a

Data Emissão, é composta por juros rernuneratórtos correspondentes a í (cem por cento)

variação Taxa DI, exponenctalmente de sobretaxa a 6,43% (seis

inteiros e quarenta e

e dois) Úteis,

as fórmulas a seguir.

centésimos por cento) ao ano, calculada na

exponencial e cumulativa pro rota

e cinquenta

Úteis, de com

Juros CRI e a Amortização serão pagos o

12
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cronograrna de pagamentos constante

seguinte forma:

I ao presente Termo Securitlzação. Os

Onde:

1- Valor da

sem arredondarnento.

Aniversário,em cada Data com 8

VNb - Valor Unitário ou saldo do Valor Nominal

juros, se

dos CRI na

calculado com 8ou

sem arredondamento.

casas decimais,

Emissão, ou

casas

calculado com 9 casas forma:

Fator de DIxFator

fator DI - Produtórto das Taxas DI,

anterior, inclusive, e a próxima

a Data de Emissão, ou a Data de

Aniversário,de Data

com arrendamento, apurado da seguinte

ri.

Fator DI zz: TI [1+ k]
k=1

Onde,

n: Número de taxas DI over

k - Número de

TDII\ - Taxa DI

arredondarnento,

t (um) até n.da Taxa Di, variando

ordem k, expressa ao dia, calculada com 8

seguinte forma:

[

1
~DI ")~)k ---

:= l"1"õ'ü + 1J -, 1

Onde:

13
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-ºlh - Taxa DI divulgada pela

Fator Spread - de juros

conforme calculado abaixo.

utilizada com 2 casas decímaís.

calculados com 9 (nove) casas decírnais, com

I dul

(
snreadSpread == r .-+-1
\ 100

Spread - 6,4300 (seis inteiros e

dut: Número dias úteis entre a

inclusive, e a próxima Data Aniversário,

e centésimos);

ou a Data de anterior,

Observações:

(i) a Taxa D! deverá ser utilizada considerando

CETIP;

(ii) o fator

número de casas decimais divulgada pela

da expressão (1 + TDlk) é com 16 casas sem

arredondarnento:

(iíi) efetua-se o

trunca-se o resultado com 16

por diante o último considerado;

(ív) uma vez os estando

fatores (1 +

casas decimais, e assim

considera-se o fator resultante do produtório Fator DI

com 8 (oito) casas decimais, com arredondarnento;

(v) o resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) ser com 9

casas decimais, com arredondarnento: e

para a de sempre considerado a Taxa DI divulgada com 4 (quatro) Dias Úteis

de defasagem em à data efetiva de cálculo, sendo certo a DI a ser utilizada

em 21 dezembro de 2015 será a em 15 de dezembro 2015.

3.5.1. O Cálculo Amortização

forma:

Nominal Unitário

Aai =vNbx

14
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Valor unitário da t-ésirna

arredondamento.

VNb - Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão ou na Aniversário.

Taí - Taxa da parcela amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme

de amortização, calculado com 8 casas sem

os percentuaís

nas tabelas constante

na "Taxa Amortização - Ta" dos CRI, nos termos Ç"L'''U~

Termo.

3. o cálculo da bruta dos CR1 calculada forma:

Pi = Aai v J

Onde,

Pi - t-ésima parcela bruta dos CRI.

Aai - Conforme definido anteriormente.

Jj - Conforme definido anteriormente.

3.5.3. hipótese de extinção ou impossibilidade legal

apuração ou divulgação Taxa DI prazo superior a 10

a 15 (quinze) Úteis o período

da Taxa DI, ou

Dias

180 (cento e

ou

imediatamente anterior à última data em a ocorrência

eventos, os Titulares de CRI concordam que a utilize, para apuração dos valores

ou, na sua falta, a Sellc. No caso de

da Taxa

devidos em deste Termo, seu substituto

extínção ou impossibilidade legal de utilizaçào,
a deverá, em

de Titulares de CRI

2 Úteis contados

np,~",nn pelos

convocar uma

de CRio novo

a ser utilizado para a remuneração

3.5.4. Considerar-se-âo prorrogados os referentes ao

pecuniária relativa aos CRI (inclusive, ao qualquer obrigação

pecuniária no âmbito deste Termo de Securttizaçàc), sem que haja

a data pagamento não

o primeiro Dia Útil

Útil.

subsequente, casoacréscimo aos valores a serem pagos,

15
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3.5.5. Fica certo e ajustado que deverá haver um 2 Dias Úteis entre

o recebimento (1) dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI pela Emissora,

conforme o caso, e; (ti) o pagamento

haja qualquer acréscimo aos valores a serem

referentes aos CRI, sem que

3.6. Local de Pagamento: Os pagamentos CRI

adotados pela CETIP, conforme o caso. Caso por qualquer razão, qualquer um esteja

custodíado na

pagamento à
pagamento, não

CRI na

na seu

do respectivo

qualquer tipo de remuneração sobre o valor colocado à
da Emissora.

-'--'-'=-=-===-:=:......:..-.::.=:=. Constderar-se-âo os prazos referentes ao pagamento

Emissora, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento com

um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem nenhum aos

3.7.

em

os prazos de pagamento

sem nenhum ",r,-pc,,-,

aos3.7.1.

CRI a serem

Créditos

decorra

de necessários para assegurar que entre o

Emissora e o pagamento de suas aos

com da Data Vencimento.2 (dois) Dias

3.7.2. A no subitern 3.7.1., acima, se em virtude

pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimentohaver um intervalo

Imobí liártos Emissora e o pagamento suas obrigações aos

deverão obedecer à seguinte de prioridade nos pagamentos,

3.8.1., abaixo, os

somente

3.8. Prioridade de Pagamentos: Observado o disposto no

será caso haja recursos disponíveis, livres de e
após o cumprimento item

a) Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a de e
amortização mensal, caso as oesoesa

b) Juros Rernuneratórios

não sejam arcadas diretamente

)
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c) Amortização dos

incorridos.

eventualmente

3.9. Regime Fiduciário:

da Cláusula abaixo.

sobre os Créditos nos termos

3.10.
primário e

CRI da presente Emissão

"''''V''''''''''',R'\ no mercado

depositados, para

no sistema administrado

no

CLÁUSULA - DA FORMA DE CRI

4.1. Distribuícão: A presente Emissão é realizada em com a Instrução CVM n? 476/09

e está automaticamente dispensada de registro distribuição na nos termos

n" A Emissão deverá ser perante a Entidades

Financeiro e de Capitais ...ANBlMA ("ANBIMA"), nos termos 1°, 0, do Código

ANBIMA de Regulaçâo e Melhores as Ofertas de Distribuição e de

Instrução

Valores Mobilíários, exclusivamente para informação ao banco dados ANBIMA ("Código

ANBIMA"), e normas estabeleci das na anexa à de julho de 5,

Conselho Regulação e Melhores Práticas Mercado de ANBIMA.

4.1.1 . A Emissão é

artigo 9°·A da Instrução

por tais investidores.

assim definidos nos termos do

montante mínimo a ser

apenas a investidores

existindo

4.1.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n° 476/09, os CRI

serão ofertados a, no máximo, (setenta e cinco)

adquiridos por, no máximo, (cinquenta) investidores

e subscritos ou

4.1.3. serão subscritos e

Nominal Unitário, acrescidos dos

de Emissão até a data de sua efetiva tntegralízação, sendo admitido ágio ou

à

os por ocasião fornecer, por nos

constantes do Boletim Subscrição, atestando que estão cientes de que:

17
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a oferta dos CRI não foi registrada na e

b) os sujeitos previstas na Instrução

4.1.4. conformidade com o artigo Instrução n" 476/09, o início oferta foi

no prazo 5 (cinco) Dias Úteis contados da primeirainformada peto Coordenador Líder à

procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato

4.1.5. A distribuição pública CRI encerrada

totalidade dos , ou a exclusivo critério da

Contrato Distribuição.

o

e integraltzaçêo da

ocorrer primeiro, nos termos

1.6. Em conformidade com o artigo da Instrução

nf""",r;, ser informado pelo Coordenador Líder à
n° 476/09, o encerramento da

no prazo 5 seu

encerramento, devendo comunicação ser encaminhada por

CVM na rede mundial de computadores e conter as

Instrução n° 476/09.

no Anexo I

4.1.7. CRI serão distribuídos pelo Coordenador Líder pelo

distribuição, que por sua vez somente exercída

precedentes descritas no Distribuição.

o das condições

4.1.8. CRI Emissão somente

mobiliários depois decorridos

aquisição dos CRI pelo investidor.

ser negociados nos

(noventa) data

regulamentados

cada subscrição ou

presente Emissão somente ser entre

qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro

termos do caput do artigo da 385/76 e Instrução

prospecto oferta à CVM, nos termos regulamentação

a nos

e apresente

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

18
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5.1. Além do Regime

Cláusula Sétima abaixo, os CRI

Patrimônio

Fiductárla e com o

na

forma

e consequente

com garantia

5.1.1. Não constituídas garantias reais ou pessoais, diretamente os

que gozarão indiretamente Garantias. não com garantia flutuante da

Emissora, pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu

componha o Patrimônio não será para as no

âmbito do Termo Securítízaçâo.

CLÁUSULA SEXTA ~ ANTECIPADO DOSCRI

6.1.

a seu exclusivo critério, realizar a amortização

6.2. Amortização Extraordinária CorIH2u[sóría ou Resgate Antecipado ComQJJ1~órjQ;

amortizados extraordinariamente, a qualquer momento,

antecipadamente, nas de antecipação do fluxo Créditos Imobiliários, em

da amortização facultativa, previstas no 17 da cce.

1. Em caso de amortização ou nesta cláusula,

a irá comunicar a Emissora com 30 (trinta) dias O valor a ser pago

aos dos CRI será correspondente à parcela do do Valor

acrescido Juros Remuneratórios, e caso a amortização extraordinário dos CRI,

decorrente liquidação antecipada cca, em anterior ao 1

a emissão acrescido de prêmio de de 2% (dois cento) [ia:

CRI e de eventuais devidos pela nos termos cca.

6.2.2. A Emissora utilizará os

amortização extraordinária ou

recebidos nas hipóteses para promover a

emitidos no presente Termo. Neste

caso, a Emissora informar aos titulares dos CRI, com cópia para o
evento ensejará a amortização extraordinária ou

5 (cinco) Úteis contados da data em que tiver ,nnn::>"n r,"\nh,CM',

de notificação expressa da Devedora nesse sentido.

Fiduciário, o

de
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6.2.3. A amortização extraordinária ou o

realizados a ciência Agente Fiductárío e indistintamente, todos os (RI,

do evento. No casoproporcionalmente ao seu valor unitário na

extraordinária compulsória, uma nova pagamentos juros e amortização, com os

alterados, será pela Emissora e disponibilizada ao Fiduciário e à
(ETIP, no 5 (cinco) Dias contados de aditamento ao

6.3. Y.~ncimento Antedp<'!.dQ: considerado como um evento vencimento antecipado dos (RI J

a declaração vencimento antecipado da ((8, nos respectivos termos e conforme disposto na

20da ((8.

6.3.1. Caso seja a ocorrência de evento vencimento

representada

da

certo que a Emissora exigir o

dia sendo que, no caso inadimplemento

a ciência do Agente Fíductáno, excutir a

((8 em até 1 (um)

a Emissora com

Ftduciária, conforme os termos e

nos contratos.

Todos e quaisquer recursos obtidos Emissora em virtude do

((8 Alienação Flduclárla ser

amortização antecipada dos (RI até sua liqutdaçâo

antecipado

utilizados a

CLÁUSULA - REGIME FIDUClÁRIO

Na forma do artigo 9° da Lei n°

e írretratável, Regime Fiductário sobre os Créditos

incluindo a Conta Centralizadora, constituindo
(RI.

a Emissora ,em

a
Créditos a

presente

7.1.1. O Regime Ftducíáno registrado na Instituição da

patrimônio a que os (RI estão afetados, conforme previsto no parágrafo único

artigo 23 da n° 10.

o
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7.2. Créditos Imobiliários, bem como as

separados e segregados patrimônio comum Emissora, até que se complete o

dos CRL

permanecerão

da

7.3. artigo 11 lei n° 9.514/97, os Créditos e a

de qualquer ou execução pelos da não se

prestando à constituição de ou à execução dos Emissora, por mais

privilegiados que sejam, e só pelas obrigações , ressalvando-se, no

entanto, eventual entendimento pela aplicação do 76 da Medida Provisória 2.1 . A

ocorrência da presente hipótese não isenta a Emissora de

CRI no limite do Patrimônio Separado.

aos Titulares dos

7.4.

de sua

o
notadarnente aSeparado, promovendo as

dos fluxos de das parcelas amortização do

7.5. Taxa de Administracão: A Emissora jus ao recebimento

no valor de 1.000,00 (mil líquidos de todos e

variação do IGP-M, ou na deste, ou ainda na

que vier a substituí-to, calculadas raia die, se

taxa de administração,

anualmente

sua pelo

7.5.1. A Taxa de Administração será devida pela

Útil subsequente à tntegralização dos CRI e, a

Vencimento CRI, até o total

tncídern sobre a prestação desses serviços,

natureza), CSSL(Contribuição Social Sobre o Lucro

e paga a

então,

1()(primeiro) Dia

na Data

tntegração
outros impostos

COFINS(Contribuição para Financiamento

ao Programa

e

venham a tncidir a

7.5.2. Os valores remanescerern no

será incorporado ao patrimônio Emissora.

Separado total dos CRI

21
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7,5.3. Na hipótese existência rendimentos

jus a Devedora

recursos

mensalmente ou

no

Separado, ao realizar o repasse a que se

for o a Emissora efetuará o do montante que corresponder ao valor liquido

tributos rendimentos, ficando logo os oriundos

destes rendimentos, caberão exclusivamente à Emissora, nos termos da aplicável.

5.4. Para

declara

do disposto nos itens 9 e 12 do anexo 111 à Instrução n° 41 a Emissora

a) a da Escritura Emissão de e origem aos

Créditos

Emissora, com

realizada pela Instituição Custodiante, com

à CCB; e
e pela

b) a arrecadação, o controle e a dos são atividades da

Emissora, seguinte forma:

1) À

informação à
transitarão peta

caberá: o da dos (il) a apuração e

e a dos recursos que

quando cumpridas as

dos valores devidos; (iti) o

e (iv) a

respectivos termos liberação de

b.Z) À Devedora caberá: (i) a necessárias à do crédito, na

, e (li) a prestação de

pela Emissora.

Conta Vinculada, valor das parcelas de responsabilidade do

relacionadas à ínexecuçãc dessa tarefa, assim

prejuízos ou insuficiência

ou regulamentar,

Patrimônio

ou administração temerária ou, de finalidade

reconhecidos por sentença condenatória transitada em

desde

bM"JJvlA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E LIQUIDAÇÃO SEPARADO

8.1. Transferência: Caso seja a
na Emissão; ou, (li ) uma

com relação

no itern
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PMKA 268539v_.:! 25011



o Fiductárío deverá realizar imediata e transitoriamente a administração

Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e peta Alienação ou promover a liquidação

do Patrimônio Separado na hipótese em que a geral a deliberar

tal liquldação.

Eventos: A ocorrência qualquer um

do Patrimônio Separado Agente

eventos abaixo ensejará a assunçào da administração

liquidá-to ou não conforme 1. acima:

pedido recuperação

independentemente de ter

extrajudiclal a qualquer credor ou classe credores,

ou obtida do referido plano;

b) pedido de falência formulado por terceiros em face Emissora e

através do previsto no único do Lei

devidamente elidido

pela Emissora,

conforme o caso, no prazo legal;

decretação de da Emissora ou apresentação

tnedimplemento ou mora, qualquer

que, nessa hipótese, a liquidação Patrimônio

ou mora perdure por mais de 8 (oito)

pela Emissora;

previstas

poderá ocorrer

contados

d)

neste Termo,

desde que tal

notificação realizada pelo ou

obrigações pecuniánas previstase) ou mora, pela de

neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a

desde que inadímptemento ou mora perdure

do Patrimônio

mais de 5

ocorrer

contados

notificação realizada pelo Fiduciário,

1. A ocorrência de qualquer

cornunicada, ao Agente

eventos

Emissora, em 1
descritos

dia útil.

ser prontamente

8.2.2. Na de dos eventos

Ftducíárto convocar, em até 5 (cinco) Dias

conhecimento evento, assembleía geral de titulares

ou do Patrimônio Separado.

Dia a contar da data de publicação

trata o item 8.2., acima, o Agente

contados em que tomar

para sobre a liquidação

20 (vinte)

relativo à

administração, pelo Agente Fiduclário,

início

uma

23
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geral dos titulares

4/97.
CRI, na forma na cláusula abaixo, e na Lei n°

8.4. dos CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade sua administração pela

nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração

viabilidade econômico-financeira.

últlmo, como as condições sua

8.4.1. Na hipótese de a assembteía deliberar pela liquidação do

titulares de CRI deverão deliberar sobre (1) o novo administrador do

os

Separado e as

doregras para sua administração ou (2) a nomeação

Patrimônio Separado.

liquidante e as formas de

CLÁUSULA - DESPESAS DO

9.1. Des~~imônjo S.~rado: São despesas

que serão arcadas pela Devedora, conforme estabelecido no Contrato de ,,"C;);)OlV

do

as despesas com a gestão, registro contábíl escrituração,

custódia e

à sua
",,,'raco de o

taxa mensal conta bancária do Patrimônio

Créditos Imobiliários e do

transferência para outra companhia de na

Agente Fiducíárío a assumir a sua administração;

b) as despesas com terceiros advogados,

como as com procedimentos legais, incluindo

incorridas resguardar os interesses dos titulares dos CRI, do

Emissora relacionados a dos Créditos lmobiliárlos e da

ou fiscais, de roting, bem

e sucurnbência,

Fiduciáría

previamentePatrimônio deverão

e, em caso de tnsuficiência recursos no

; Tais despesas incluem os gastos com honorários de terceiros,

custas e taxas judiciárias nas ações propostas Agente Fiduciário e/ou pela

Emissora ou contra o Agente Flduciário e/ou Emissora no suas funções,
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ou ainda que lhe causem prejuízos ou financeiros, enquanto representante da

dos Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI;

c) as

exercício função Agente Ftduciárto, durante ou a serviços, mas em

razão desta, serão pela com recursos Separado, que,

possível, previamente por

d) da taxa de Patrimônio

e) os eventuais

e/ou rnajorados ou

ou taxas que, a partir da data

tenham sua base de cálculo ou

emissão dos CRI,

de

a ser criados

ou de forma a representar,

tributação incidente os e/ou os

absoluta ou um incremento

ea

f) as taxas e

calculo receitas ou

qualquer natureza, atualmente

apurados no

que tenham como

Separado;

arbitradosg) as perdas,

pelo
obrigações ou '-''"'''1-''-'''-''''

resultantes, direta ou indi

"'OLue:. ou despesas: (i)

Emissão, exceto se tais perdas,

ou de seus administradores,

agentes, conforme vier a ser em decisão judicial

ou (ii) sejam cornprovadamente

nos termos da CCB; e

e
final proferida pelo

Devedora ou a ela

despesas previstas em lei, nos demais

aplicável ou neste Termo.

regulamentação

9.2. Responsabjltºªde dos Titulares de CRI: Considerando-se que a da Emissora se

limita ao Patrimônio nos termos da Lei n" 9.51 caso o Patrimônio Separado

insuficiente arcar com as despesas mencionadas no item 9.1.) acima, despesas desde que,

sempre que possível, previamente investidores, na

CR! titulados um ou pela Devedora, conforme o caso.
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3. Despesasde ResQonsabHidadedos IítulaE5:!Sde CRI:

acima, são de responsabilidade titulares CRI:

o nos i.e

a) eventuais Uc:.:>UKC:>O

descrição

e taxas relativas à negociação e custódia não compreendidas na

b) incorridos para salvaguardar os direitos e

dos CRI; e

c) tributos diretos e incidentes o investimento em CRI.

3.1. caso destituição da Emissora nas condições neste os recursos

àcobrir as com medidas ou extrajudiciaís

salvaguarda dos direitos e dos titulares dos CRI

aprovadas titulares dos CRI e adiantadas ao Agente na

CRI, na data da respectiva aprovação.

3.2. Em razão do quanto disposto na alínea "b" item 3., as despesas a serem

adiantadas pelos titulares dos CRI à Emissora ou ao Ftduciárto,

defesa interesses dos titulares dos CRI, incluem, exernpliftcatívarnente:

o caso, na

as com

serviços de auditoria, assessoria

(b) as custas judiciais, ernolumentos e demais

e outros

e despesas em

decorrência

o ou terceiros, objetívando salvaguardar,

contra a Devedora,

executar os

judiciais ou

as com viagens e

Agente Ftduciário, bem como pelos prestadores

contratados, desde que relacionados com as judiciais e/ou necessárias

à direitos e/ou cobrança dos créditos CCB; (d) eventuais

indenizações, multas, despesas e custas em

(incluindo sucurnbência) em ações judiciais propostas podendo a

prévia dos titularesEmissora o Agente Fiduciárlo, conforme o caso,

CRI para risco da sucurnbência: ou

do Agente Fiductário, nos termos deste

a remuneração e as no<:ru~c

como a remuneração do Agente Fiduciárto

vi
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na hipótese

um período

a Emissora permanecer em

a 30 dias.

com relação ao pagamento desta por

lA DEZ - RISCOS

1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma riscos ser observados pelo

mercado, rentabilidade,

quanto à Devedora e

cuidadosamente as

potencial investidor. envolvem fatores

regulamentação específica, entre outros, se

aos próprios CRi, objeto Emissão. O

informações que neste Termo, bem como

outros profissionais que julgar antes de tomar uma

seu consultor e

de

c;;...;:.;;...:::..:...:..:::..:::.......::::..;=:.......::::.:...c::c.;;:;:c::..:....::;;c::......::=::....~===-'-=:. a presente tem como lastro os

constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da

Imobiliários, os

Leis n° 9. e
que os Créditos

há firmada com

a créditos

Provisória n°

demais ativos e
ao tratamento rlit'r,L>I"'"

aos

face

Emissora no e em

que dispõe o .A
em em seu estabelece que normas que estabeleçam a afetação ou a

separação, a qualquer título, patrimônio de pessoa física ou jurídica não com

relação aos débitos natureza fiscal, prevídenctária ou em

e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo prevê que

sujeito seu ou sua massa inclusive os que

e das rendas

objeto separação ou

" Por força da norma acima Imobiliários e os recursos dele

inclusive asGarantias, obstante serem Patrimônio poderão ser por

credores trabalhistas e previdenciários da

trabalhistas e prevídenciários de pessoas físicas e jurídicas ao mesmo grupo

da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e de empresas

detentores

pertencentes ao mesmo grupo C"'"I")n,,,",ywn existentes em

dos CRI, de

os

hipótese, é

integral dos

o produto

que Créditos

o pagamento

com os

Imobiliários, em caso

a ser suficientes para oImobiliários não

credores;
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.!:ªgg_I1L~!ltºJ:..9J:l5;Jiç.iQIl-ªdo~.QE;sCoI1tin.~Lgade.:as fontes de recursos da Emissora para pagamento

aos investidores decorrem direta ou (I) dos Créditos Imobiliários;

liquidação das garantias Os recebimentos oriundos das

posteriormente

descontí nuídade

for o caso, depois

dos Créditos

quaisquer outras

datas previstas para pagamento de juros e

fluxo de esperado . Após o

, podendo causar

recursos e, se

a cobrança judicial ou extrajudicíalesgotados todos os meios cabíveis

e suas garantias, caso estes sejam suftcientes, a Emissora não disporá de

para o pagamento eventuais aos investidores;

Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em de

remuneração de ativos e passivos; risco de insuficiência de

perdas; e risco de falta de hqutdez, sendo que a

implicar em eventuais prejuízos para os titulares de CRI;

por atrasos ou

qualquer um destes eventos poderá

Riscos de !nadímplemento: os

pagamento da Devedora no pagamento

dos CRI ser afetados pelo atraso ou

Créditos Imobiliários. O i

de

no

que se a essa obrigação,

o pagamento dos

o recebimento dos Créditos Imobiliários, que o

à ou majoração

a se consolidar sobre a

a novos recolhimentos,

este ser definido como o risco

tributos, nova interpretação ou, ainda,

incidência tributos, a

ainda que relativos a operações já efetuadas;

ou os

:...::.:.:::=~::..-:....:::..:..::..:::..:....;::.:==::..-::::~..::.:..::.:....:::..:~~. os CRI poderão estar na neste Termo, a

A efetivaçâo eventos poderá resultar em díficuldades

dos investidores à mesma taxa estabelecida como dos

amortização

de reinvestírnento por

.:..:..:.::::==:.....::::..:::c....==..::=:....;;;;. a presente Emissão tem o "operação estruturada". e

características inerentes a este conceito, a do modelo financeiro,

considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, contratos

públicos ou privados tendo diretriz a legislação em em
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maturidade e da tradição e jurisprudência no de

operações de CRI, em situações de stress, poderá haver perdas parte

dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;

no que tange a

investidores em razão do

Risco de não Constituicão da Alienacão Ftductária: A

totalmente constituída, até a data de assinatura

matrículas nOs95.802 e encontram-se

liberados após a liquidação dos CRI, e respectivo instrumento da

Fiduciárta ainda não se encontra

em que os imóveis de

e

registrado, ou averbado, conforme o caso, competentes, pela

existe o risco atrasos ou, de

garantia, principalmente em decorrência da

no imobiliário

da Alienação de forma

positiva ou negativa, durante todo o da Emissão. As variações de no mercado imobiliário

predominante, mas não exclusivamente, à
imóveis de mesmo perfil, como à respectiva

atividades diferentes daquelas exerci das pelos respectivos

entre a e a

e adequação para outras

:...o.:..::=-"'-'-':..:.....:.....:::..:.:.:=~::....::::~~=-=...:...:::==..:e:.. a oferta dos CRI,

registro perante a

Emissora e pelo Coordenador Líder

nos termos

informações prestadas

referida autarquia federal;

e pela

foram

as

pela

auditoria no

mas não se limitando, a existência

ainda remotamente, caso

uma das ou ainda os Imóveis.

aos potenciais

envolvendo a
procedentes, qualquer

serão vendidos preço estabelecido ou o

que os

venda seja o suficiente para o

pagamento integral dos CRI, o que adversamente os Investidores.
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Qemais Riscos: os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados

que são principalmente pelas políticas e

CRI poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

atuação da Devedora,

e internacionais. Os

tais como

moratória, guerras, revoluções, mudanças nas

econômica, judiciais, etc.
aplicáveis aos na

CLÁUSULA ONZE ~ RISCO

11.1. Classifkacão de Risco: CRIobjeto desta Emissão não

risco de Rating.

de

11 haverá emissão ou atualização classificação

CLÁUSULA DOZE - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

12.1. A neste ato declara

(i) é uma organizada,

com registro companhia aberta

e existente sob a

por com as brasileiras;

(li) devidamente deste

Termo, à dos e ao cumprimento de suas

satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários nA(-A<;'~::%

os assinam este Termo

assumir, em seu nome, as obrigações ora

poderes legitimamente outorgados, estando os n:><.:n,',,"",.

e, os

mandatos em

(ív) é legítima e única dos Créditos

(v) conforme constante do Contrato de

Créditos Imobiliários, nos exatos

é

e nas no Cessão;

)
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(vi) conforme declarado Devedora no Contrato de Cessão, os encontram-

natureza pessoal e/ouse livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravarnes ou

real, não

restrinja o

do conhecimento

da Emissora de

a
este Termo;

de que ou

(vii) nas condições enunciadas no Contrato de

procedimentos administrativos ou ações judiciais,

contra o Cedente, a ou os Avalistas em que afetem ou

a os Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o

(ix) não qualquer ligação entre a Emissora e o Fiduciário que o Fiduciárto

exercer suas funções;

(x) este Termo constitui uma obrigação

com os seus termos e condições.

válida e vinculattva Emissora,

12.1.1 A Emissora compromete-se a notificar os CRI e o Fiduciário em até

data em que tomar conhecimento

prestadas tornem-se ou

caso

inverídicas,

incompletas ou incorretas.

122. a informar os fatos acerca

assim como informar diretamente ao

seus atos societários,

por meio de

Emissão e da própria Emissora, mediante publicação no jornal publicação

escrito.

1 Obrigacões Adicionais da Emissora: A Emissora obriga-se a elaborar um

colocá-to à disposição dos investidores e ao Agente Fíduciário o

ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRL

12.3.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

)
a) de emissão dos CRI;

b) saldo devedor dos
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c) vencimento final dos CRi;

d) valor pago aos dos CRI no

e) valor recebido Devedora; e

f) saldo devedor dos Créditos Imobiliários.

A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares

recebimento da solicitação respectiva,

que estas estejam ou

CRI, no prazo de 15 Dias

relativas aos Créditos

Imobiliários,

Devedora.

à

12..5. Contratacão de BancoMandatário: A Emissora se obriga a manter contratada, durante a

Termo,

liquidante, na

financeira habilitada para a

UUIU::::.'C da do contrato vigente para

mandatário e banco

constam

Fiduciário e do

Anexos deste Termo, os

1 pedaracões Regulamentars:..~:As declarações
Coordenador líder, nos termos regulamentação

quais são partes e do presente instrumento.

12.7. A Emissora

e atos socletários necessários à

as informações

já a informar e o

conforme Instrução CVM28, bem como

Fíductárto, os quaís ser devidamente em antes

encerramento do prazo para dtsponibtlizaçâo na CVM. O referido organograrna do grupo societário

da Emissora conter, inclusive, controladores, comum, coligadas, e

integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

1 A Emissora compromete-se, neste ato, em

írretratável, a cuidar que as venha a praticar no

práticas mercado, com e perfeita

j rrevogável e

CETIP sejam sempre

normas à

matéria .

.;;;;..;;;;~-=~"-=-,,-=,-,--=;;.c.;;.;~~-,-=.:.:.::.~,,-,-,-,,,,-,-,,-,-~=,-,=='A Emissora comunícará ao Agente Fiduci ário

em até 03 Dias contados

a respeito )em que a informar àda
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CLÁUSULA TREZE - AGENTE FIDUC!ÁR!O

13.1. Nomeação: A Emissora, neste ato, nomeia o

nomeação, desempenhar os e atribuições que lhe

formalmente a sua

uma

remuneração nos termos da lei e Termo.

13.2. titulares CRI, o Agente

Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o Termo, em todas as suas e condições;

não se encontrar em nenhuma das conflito interesse previstas nos artigos 9°,

11, e 10 da Instrução CVM n° 28/1

as penas da lei, não ter qualquer impedimento para o da função que lhe é
atribuída, o § 3° 66 da Lei n° 6.404/76 e o artigo 10 da Instrução

28/1983;

está devidamente

tendo sido

a este Termo e a

todos os e

com suas

para

e) verificou a legalidade e a de na operação,

correção e suficiência informações prestadas pela

veracidade, consistência,

no

13.3. Atribuições do Agente Fiducíárío: Incumbe ao Fiduciário ora

zelar proteção dos e interesses dos titulares

função o e a diligência que homem e

no

na

Patrimônio Separado;próprios acompanhando a atuação da na

b) verificar a regularidade da

suficiência e

garantia real, a sua

j
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exercer, na hipótese de insolvência da com

ou nas demais hipóteses previstas neste Termo, a

Separado, o disposto neste

na

d) promover, nas hipóteses previstas neste Termo, a liquidação

e) renunciar à função, na de superveniência de conflito de

outra de inaptidão;

ou

f) conservar em toda a papéis relacionados

ao suas funções;

a função, a informações neste Termo,

que sejam sanadas as omissões, ou defeitos

no momento de

dtligenciando no sentido

conhecimento;

h) manter atualizada a relação de titulares dos CRIe seus

junto à

i) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciats necessárias à dos interesses dos titulares

dos como à realização dos Créditos Imobiliários e Garantias afetados ao Patrimônio

Separado, caso a Emissora o

j) os no prazo

de

de 10 (dez)

a ao

Termo;

k) acompanhar a atuação da Emissora na administração do

extraordinária na

e
justificando as de

disponibtlizar o valor unitário

de sua central de e/ou seu

aos participantes do

pentagonotrustee.corn.br);

CRI,

j
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m) fornecer à termo quitação, no prazo de 5

de quitação dos CRIem Circulação à e

Dias a comprovação

emitir sobre a das informações constantes propostas de modificações

nas condições dos CRI;

o) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das

os Titulares de

informações;

acerca constantes de tais

p) convocar, quando cabível ao

publicado nos

Ftduciáno, a de de CRi, mediante

nos costumam ser publicados os atos da

e

q) à Assembleía de Titulares de de as informações

solicttadas.

::..::.::::.~"'-=:..:..==::........:::=-.:..=:::::.:..;:..=-..:......:.;=='-'= o O Agente Fiduciário
e atribuições

e deste Termo, (i) uma parcela única de implantação, no valor

competem, nos termos lei

reais), devida

semestrais

1 da

no 5° Dia a contar da data de íntegralização

5.000,00 (cinco mil reais), devidas nas mesmas datas dos semestres

as despesas consideradas13.4.1. A

da função do Agente

(exemplos: edital

Geral dos titulares dos

encontra-se à
contatos telefônicos

ao

publicações em

dos titulares , ata da Assernbleia

que o relatório anual do Ftductário

e

etc.), notificações,

nr",:;r"", à emissão,

transportes e

e/ou

de certidões, custos incorridos em

de documentos,

despesas com seus agentes,

entre outros, ou legal ao Agenteespecialistas, tais como

Fiduciárío, como custas e despesas cartorárias

acompanhamento das Garantias, necessárias ao da

aos termos de e

Agente Fiduciário, as
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quais cobertas pelo Patrimônio

possível, cornuntcada sobre tais

observando-se que a será, sempre que

previamente, escrito.

13.4.2. a Devedora atrase no pagamento das suas obrigações por consequêncía

o pagamento de quaisquer remunerações previstas no

do acima,

o valor débito, bem como a juros rnoratóríos

do débito em atraso sujeito ao reajuste mesmo

ainda, os mesmos critérios de índice, o

até a efetivo pagamento, calculado pto rota

por cento)

cento) ao mês, ficando o

, adotando-se,

a data de mora

13.4.3. parcelas de remuneração serão atualizadas pela

falta deste, ou na impossibilidade sua utilização,

partir da data do primeiro pagamento.

IGP-M, ou na

índice que vier a a

13.4.4. A remuneração definida no item 13.4, acima, será devida mesmo após o vencimento

dos CRI, caso o Ftduciáno esteja

13.4.6. mencionadas na cláusula 13.4 acima serão acrescidas (í)

natureza (155); (li) Programa de lntegração

Financiamento da (COFINS); e outros tributos que venham a

inctdir sobre a da Instituição Custodiante, nas

pagamento, o imposto renda retido na ( I

13.5.
ausência ou impedimento temporário,

caso de vacância, devendo ser realizada, no

qualquer eventos, assembleia geral

o Fiduciário nas hipóteses de

de 30 (trinta)

dos CRI, o novo

13.6.

a)

b)

CVM, nos termos legislação em vigor;

pelo voto titulares dos CRI; J
36
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c) por em assernbleia

artigo 13 da Lei n° 9.514/97; e

nas hipóteses de descurnprimento

na hipótese descurnprimentc dos no

incumbências mencionadas no 13.3,

13. Novo Agente Ftduciário: O agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item 13.6.,

acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação

aplicável e deste

13.8. I:<ditam"f.?ntoao 1?rmo: A substituição do Agente

de aditamento ao presente Termo.

em caráter permanente deverá ser

13.9. O Agente Fiduciárto não emitirá qualquer tipo opinião ou qualquer juizo

definiçãosobre a orientação acerca de qualquer fato da que seja

Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a agir em com as instruções

forem transmitidas pelos Titulares CRI. Neste sentido, o Agente Fiducíário possui qualquer

sobre o resultado

ou sobre os jurídicos decorrentes

a transmitidas conforme definidas

estrito cumprimento orientações dos Titulares

Titulares de CRI e a Emissora,

independentemente eventuais prejuízos venham a ser '-""LH.A'UV">

Titulares de CRiou à Emissora. A atuação do Agente Fíductário

CVM, conforme alterada e dos artigos apücávets da

aos

isento, qualquer forma ou

decorrido legislação aplicável

de qualquer

acordo formal

estando este

que tenha

exceto nas hipóteses

sua culpa ou dolo comprovado em

prejuízo do diligência Agente o

documentosassumirá os documentos originais ou

pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram

ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração

ou

societános da Emissora, que

permanecerão sob obrigação legal e regulamentar
aplicável.

Emissora elaborá-tos, nos termos

13.11. Prévia Deliberacão: Os atos ou

responsabilidade para os Titulares do CRI

Lo.,-'U"''' por parte do Agente

exonerarem terceiros
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como aqueles relacionados ao devido cumprimento das

somente serão quando previamente assim

Assembleia

"C;U,,"V'C", assumidas neste instrumento,

pelos Titulares do CRi reunidos em

CLÁUSULA CATORZE m ASSEMBLE!A GERAL DECRI

14.1. Assembleia Geral de Titulares de CRI: As assembleías gerais que tiverem por objeto deliberar

sobre matérias de interesse comum dos titulares dos

di rei tos dos titulares CRI serão convocadas e as matérias

afetem, direta ou indiretamente, os

nessas

, ou

deliberadas pelos dos CRI, acordo com os quóruns e demais previstos nesta

Cláusula, que as deliberações tomadas pelos titulares CRInas referidas assernbleias obrigarão

a todos os titulares dos CRI, em e írretratável, todos os e

direito.

14.2. ~o das Assembléias: dos CRI a reunir-se em

geral, a de deliberarem sobre matéria interesse

Aplicar-se-á à assembleia geral , no que couber, o

como o disposto na 6.404, 15 de dezembro de 1 conforme

titulares dos CRI.

alterada, a

respeito das assernblelas de acionistas.

14.3. titulares ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciárto:

b) pela CVM;

c) pela Emissora; ou

titulares dos CRI que representem, no mínimo, 1 (dez CRI em

excluídos, os fins deste , os CRI que não possuírem o direito voto.

publicado por três vezes, em jornal

titulares dos far-se-á mediante edital

Úteis, ressalvado o

convocação, com a
específico constante

titulares que

se instalará, em primeira

3 (dois terços) dos em

Circulação e, em convocação, com qualquer número,

estabelecidos neste item, os CRI que não possuírem o direito de voto.

para os fins quóruns

)
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14.5. Presidência: A presidência da assernbleia geral

respectivamente:

acordo com a convocado,

a)

b)

ao Diretor-Presidente ou Diretor com

ao titular eleito pelos titulares dos CRI

da Emissora; ou

que direito voto.

14.6. Sem prejuízo a os

das assembleias sempre que a presença

deliberação ordem do dia. Caso a Emissora

obrigatoriamente comparecer a mesma.

qualquer

a convocação

ros, para participar

UC:,;:'V(l;:' for relevante para a

Assembléia, esta

14.7. Representantes do Agente Fíductárlo: O a todas as

assembleías gerais e prestar aos titulares dos CR! as informações que lhe forem solicitadas.

h""'",r,,,,,,,c em assembleia serão tomadas por

por mais um dos CRI presentes na

14.8. Para os fins Termo, as

titulares de CRI representando, menos, 50%

observado o disposto no item 1

as disposições

admitida a constituição de mandatários,

artigo 1 da Lei n°

14.8.1. CRI corresponderá a um voto,

14~892~ Única e CNC-lU;:"";un",,.,

de participação

o quórum para

para a deliberação do

em empresas do grupo da

será de 1 cento)

CRI a
nos termos item 18

em circulação.

14.9. Para de cálculo de dos quóruns de e/ou deliberação

assernbteía geral titulares dos CRI, serão os CRI que a Emissora eventualmente UV,JJU'U

em tesouraria; os sejam títularldade de empresas à Emissora, ou

investimento administrados empresas ligadas à

subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou

seus diretores, conselheiros,

sob controle comum ou

ou pessoa que em situação de

interesses.
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14.1O. y'ali~: As deliberações tomadas

disposições estabelecidos neste Termo, existentes,

como obrigarão a todos os titulares dos CRI.

CRI, observados os e as

e perante a

11. ==~~~=~~~~. independentemente formalidades previstas na e neste

instalada a assernbleia geral dos dos a que comparecerem

todos os titulares que tenham direito de sem prejuízo das

os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

relacionadas com

Partes concordam o

Emissão serem alterados

aprovação prévia Titulares dos CRi. No entanto, presente

demais poderão ser alterados, sem a

, sempre que e somente (i) quando tal

necessidade de atendimento a exigências de a normas

da CVM,ANBiMA, Bovespa ou da CETiP; (ii) quando erro

assim como os

aprovação dos

exclusivamente da

ou exigências

seja ele um erro

de digttaçào ou aritmético; ou ainda (iit) em virtude atualização

tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde

custo ou despesa adicional para os Titulares do

14.1 1. fica a Emissora obrigada a informar os em 5 (cinco) Dias

sua realização, a respeito da alteração do Securttizaçào conforme

12., indicando as alterações realizadas e as razões para tanto, o

a publicação das alterações em seu

contados

no item

fará mediante

tomadas de CRI em Assembleias

de Titulares de CRI no âmbito sua competência

a para que tome

deliberações e obrigarão todos os titulares

terem comparecido à Assernbleia Geral de Titulares

Assembleias

observados os neste

ou do voto nas respectivas

j
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CLÁUSULA QUINZE - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AOS INVESTIDORES

15.1. de responsabilidade titulares CRI os diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem unicamente as

informações a r para fins o investimento em CRI, "'O',!Orln" consultar seus

próprios consultores quanto à tributação que sofrerão enquanto . Nos termos

da legislação concernente à matéria, como regra os rendimentos e ganhos de capital auferidos

por pessoas jurídicas domictliadas no em decorrência de seu nos CRI compor

o lucro presumido ou real e a base de cálculo Além acordo com o posictonarnento

Receita do Brasil, tais

lRRFa alíquotas regressivas de (1) 22,5% quando os

até 180 dias; (li) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181

e ganhos de capital devem ser

de

(iti) 17,5% quando os investimentos forem com prazo de

quando os investimentos realizados com prazo superior a 721

geral do I especificas de tributação aplicáveis a

conforme sua qualificação. Dependendo

ser tributados pela contribuição ao

em geral

sujeitas ao regime

(sessenta e cinco

ao regime

e
cumulativo), ou ser tributados por essas contribuições às

cento) e cento) (pessoas

cumulativo).

15.1.1. Os titulares

CRI isentos

da

CRIpessoasfísicas residentes no Brasil terão a

Imposto e na declaração ajuste anual). De

da Receita Federal do Brasil, tal

com

acordo com a da Receita

único, Instrução Normativa n° 1,

ainda, o de capital auferído na alienação ou

("gFB") ,

de

no

2015, tal

15.1 A resgate,

sujeita à

("!OF/TVM"). Atualmente,

valores mobiliários

Valores

e

A referida

cento) ao

porém,

meio de

ser aumentada

presidencial.

1 ,5% e cinco por
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15.1.3. A de operação relativa ao ingresso recursos no Brasil para

investimento em CRI se sujeita ao Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF ICâmbio") à
alíquota zero. A liquidação da de câmbio para recursos relativa ao mesmo

investimento se sujeita ao IOF/Câmbio à atíquota zero. A aliquota IOF/Cârnbío ser

aumentada a qualquer

presldencial.

para 25% (vinte e cinco cento), por meio

15.1 As informações acima têm o objetivo de resumir as regras

aos investimentos em CRI, Cada titular dos

ao seu investimento particular, não devendo considerar unicamente as informações acima.

Recomendamos cada investidor consulte seus próprios assessores

estar sujeito na qualidade de titular dos CRI, levando em

relativas aos principais tributos

seu investimento. Além

a modificação.

ressaltamos que as regras de em CRI

CLÁUSULA DEZESSE!S ~ PUBLICIDADE

16.1. Publicidade: fatos e atos relevantes interesse dos titulares dos CRI, bem como as

convocações para as respectivas Assembléias Gerais, reatizados

no jornal em que a publica seus atos societárlos, certo

referidas publicações, arcadas pelo Patrimônio Separado.

as despesas com as

CLÁUSULA - REGISTRO TERMO

17.1. Registro: O presente Termo será entregue para Instituição

Parágrafo Único, artigo 23 da n° 1 104, que o

conforme do 111.

CC!, nos termos

presente instrumento,

CLÁUSULA DEZOITO - NOTIFICAÇÕES

18.1. Todas as comunicações entre as válidas a partir do

seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro

escrito, durante a vigência deste Termo.

as venham a por
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Para a Emissora:

HABITASEC S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Uma, 2894 ...Conjunto

São Paulo, SP- CEP01451-000

At.: Marcos Ribeiro do

Telefone: +55 (1 t)

Rodrigo e Gerência

.1 ou +55 (11) 3062.6902

Correio eletrônico: rnonttorarnentoohabttasec.com.br I mrvallewhabitasec.com.br

Para o Agente Fiduciárío:

PENTÁGONO DISTRIBU!DORA DE TíTULOS E VALORES

Avenida das Américas, n° Bloco 8, Ala B,

de Janeiro/ - CEP22640-102

Telefone:

302,303 e

(21) 3385-4046

Ale.: Nathalia Machado Loureiro I Aurélio Ferreíra I

Correio eletrônico: .9Qeracional®gentagonotrustee. com. br

18.2. As comunicações serão quando com

"aviso nos

mencionados neste Termo ou por comprovante digital, no caso e-maíl. No caso de

em seguida.comunicação eletrônica, as partes deverão o envio da comunicação

CLÁUSULA DEZENOVE - DISPOSiÇÕES GERAIS

relatórios de gestão Imobiliários

titulares dos

pelo

,a lhes dará acesso aos1 1. Sempre que solicitada

Termo.

19.2. Dívísibtlldade: Na hipótese de disposição do Termo ser julgada ilegal, ineficaz

ou inválida, as demais disposições

as Partes a substituir a outra que, na

semelhantes.

produza efeitos

!
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19.3. A e o Fiductárío

presente

as lei,

verificaram a legalidade e ausência de de

veracidade, correção e suficiência das neste Termo.

CLÁUSULA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E

20.1. termos e condições deste devem ser interpretados com a

do

As elegem o da Cornarca Paulo, Paulo, como o único

competente para quaisquer questões ou Litígios

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou a ser.

O presente

testemunhas.

é firmado em 3 (três) vias, igual teor e forma, na de 2 (duas)

18 de dezembro de 5.

[Restante da página em branco
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(Página de assinatura 1/2 "Termo de Securttização 60a Série 1a

da Securtttzaaora s.A." celebrado em 18 2015, entre a

Securittzadora S.A. e a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

HABITASEC

Emissora

-1JL~fi#.-
Nome:

Cargo: MARCOS RIBEIRO DO VAlLE NEro
RG. 44.858.325-2

CPF.30B.200.416-07

Cargo:
Vlcenie Postiga Nogueira

RG: 877836
CPF: 076.811.148-07
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(Página

Emissão

assinatura 2/2 do "Termo

Securittzadora

Securituaçõo de Créditos

" celebrado em 18

e a Pentágono Distrí buídora e

PENTÁGONO DISTRIBUIDORA DE TiTUlOS E

Marcelle Santoro Cargo:

Testemunhas:

Nome:
: /j:.L C~:" + (y+ ' :,

CPF:
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ANEXO!

R$ 1.000,00

Data de Recebimento
da CCB 01.1 Data de

Aniversário

Data de
Pagamento do

CRi
PU

Juros

~:-_--l--
+----

18/04/16
22/03/16 1.000,00 0,0000% Sim_.__ ..~ ··-R·S·20/04/16 1.000,00 0,0000% Sim

1.000,00 0,0000% Sim
••••••••• M •••• _ •••• _ •••••• _ ••• _ ••

·-········R$ ~.vvv,vv22/06/16 ~
20/07/16 R$ n

22/08/16 R$ 1.000,00 0,0000% Sim
21/09/16 R$ 1.000,00 0,0000%

20/10/16 1.000,00 0,0000% Sim..- --_.__._..._ ........ _ ..._-_ ... .._"-"_.--". __._------ __ o

22/11/16 R$ 1.000,00 0,0000% Sim

21/12/16 -~$ 1.000,00 0,0000% Sim
----_ ....._._-

20/01/17 R$ 1.000,00 0,0000% Sim

20/06/16
18/07/16
18/08/16
19/09/16
18/10/16 _._-+-----
18/11/16
19/12/16
18/01/17

R$ 1.000,00 0,0000% Sim
........................................................................ - _ _ _ _ _ _ _............................................................ . _ _-

20/03/17 22/03/17 R$ 1.000,00 0,0000% Sim
-------t············-·-·----+------t----·--··- -.-- -.-- - .

18/04/17 20/04/17 R$ 1.000,00 0,0000% Sim-----------1-- ..--.--- -.-----1----.--.------+.--.------.-.- -.-
18/05/17 22/05/17 R$ 1.000,00 0,0000% Sim

20/02/17 22/02/17

19/06/17 __+~00_67_//_11'7--+---RR$$-~-:~-~-~'-,~-~--t-~..-:-~-~-~.-~-~~::-------
.-- - -..- ---t--------+-------I-----.- ..- - ---

18/08/17 22/08/17! R$ 1.000,00 0,0000% Sim
20/09/17 R$ 1.000,00 0,0000% Sim

18/10/17 20/10/17 R$ 666,66 33,3333% Simj_ _.__.._ .._--j-_._ .._ _ _ __.._.-j •.............._ _ .

20/11/17 22/11/17 R$ 333,33 50,0000% Sim_.__.___ _------+--------+--_ .._---+-----
18/12/17 20/12/17 R$ saldo Sim

de



AN !I - Descrição lmobtltártos

CEDUlA DE CREDITO IMOBIUAR!O ---[O-CÁIED-ÁTÁ--DE--EMrssÃoisAOPAU LO, 1S

de dezembro de 2015

SER! E 1__U nica IN ~~_ER_0..........L 0_1_. .__.._.__..i., _ _ _ _.._ __ _D E C C I _.__ -'_ _ __._ ""'--"-"---"'1

t-CNPJ: 09.304.42770061m5=8---- ..···----····-·-·-·
I
~- -.- -- -.... .---- - -..---. "-;-;;;:-;:;:-;;;--:;-;::-----c;------- ··---------·····-·--·------------1
i ENDEREÇO: Avenida Nove de Julho, n" 4939, 6° andar
i

COMPLEMENTO CIDADE UFandar São

303 e

COMPLEMENTO UF
Paulo
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r----·-Nome: VITACON51DESENvoIV!MENTO IMOBILIARJOSPETTDÃ-:---··--·--·······CNPTiMF:1i[05-4~MT7660f=89-'-
i Avenida Brigadeiro Uma, n" 1.309

Cidade: São Estado: SP

IMOBILIÁRIO LTDA.Ltda.

Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.

Estado: SP

30397376

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 1.309

São Estado: SP

30397376

4)

Nome:

Endereço:

Cidade:

E~majl: andre. frankel@vjt-ª~QJ:1~ºJIt,J?[

FRANKEL

Brigadeiro Faria Uma, n° 1.309

mencionados em conjunto, serão referidas como "Avalístas".

CEP:

-47

(11 )
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(11 )

PJ IMF: 18.

CEP: 01452-001

(11) Fax: (11)

IMF: 269. í

CEP: 01

(11) Fax: (11) 3588-4700

IMF: 21 538-08

452-001

(11) (11 )



; (li) e os imóveis objetos das matrículas nOs

de Imóveis Cidade de

!
1 .. ----.--- ..-. --:-:-:::-::-:::-:::-------.

18<5.

I

8.6. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 0.0 •••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••

PERIODIClDADE DE PAGAMENTOS 22 (vinte e duas) parcelas mensais referentes, observada a

(JUROS E AMORTIZAÇÃO DE carência de 02 meses, aos ordinários das

PRINCIPAL)

Depósitos lnterfinancelros . DI,

calculada e dívulgada

("CETIP"), expressa

Dias acrescida de

cento) ao

considerando um ano Dias

vigência desta capitalizados

em

ENCARGOS
... -- - - f- -..- ,-.- ······················-·······.,.-·-··---;c------.,..--,--··:---·c·······0-···'-:········-·,---,---------.,------1

(1) por cento), e

(li) juros moratórios à taxa ao

_.__ .__ ......•.••......... _ _._-----"---
e Alienação
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Anexo li! - da Instituição Custodiante

PENTÁGONO DISTRIBUIDORA TíTULOS E VALORES instituição financeira com

sede na Cidade e Estado Rio Janeiro, na Av. das Américas, n° Bloco

303 e 304, 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada

na forma de seu Estatuto Social ("Instituição Custodtante"), na qualidade

do "INSTRUMENTOPARTICULARDE EM!SSÃODE CÉDULASDE CRÉDITOS

A ESCRITURALE OUTRAS

instituição custodiante

UÁRIOS INTEGRAL

em 18
dezembro 5, entre a Habitasec Securttizadora S.A., inscrita no CNPJ

09.304.427/0001 e a Instituição Custodiante, por meio da

Emissora para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários ("Escritura de , DECLARA,

sob o n."

para os fins do parágrafo único do 23 da Lei n° 10.931 que lhe foi entregue para ,"'-';)LVU

uma via da Escritura Emissão de CCI e que, conforme disposto no Termo de Securitização (abaixo

definido), a CCI se encontra devidamente vinculada aos Certiftcados Recebívets Imobiliários da 60a

Série da 1a Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da

lastreados CCI por meio do Termo de Securitizaçào
os CRI foram

Imobiliários da Emissão, firmado

entre a e o Agente Fíducíário ("Termo de Securtttzação"), tendo sido instituido, conforme

disposto no Termo Securitizaçâo, o regime pela no Termo de Securitização,

sobre a CO e os Créditos Imobiliários representam, nos termos da n° 9.514/1 Regime

ftduciário este ora registrado nesta Instituição Custodiante, que declara, ainda, que a

por meio da a CCI emitida, encontra-se custodiada nesta Instituição nos

termos do artigo 1 § 4°, da n° 10.931/2004, e o de na forma

parágrafo único artigo Lei n° 1 /2004.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro 2015.

$,A. DISTRIBUIDORA EVALORES

Custodtante
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ANEXO IV - Declaração do Agente Ftductárto

PENTÁGONO DISTRiBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS, instituição financeira, com

na Rio de Janeiro, Estado de Janeiro, na Avenida das n° 4.200, Bloco

8, Ala 303 e 304, da Tijuca, 102, no CNPJ/MF o n°

17. 682/0001-38, neste ato representada na forma seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), na

qualidade agente fiductárío dos Certificados Recebiveis Imobiliários 60" Série da 1a Emissão

("CRi" e , respectivamente), da HABITASEC ,sociedade com

sede na Cidade Estado de São na Avenida Nove n" 4939, 6° andar,

conjunto Jardim Paulista, no CNPJ neste ato

representada na

financeira com

inscrito no PJ

de seu Social ("Emissora"), em que o

na Praia Botafogo n". 501ISO andar,

n". 30.723 -62

S.A., instituição

Rio de Janeiro, RJ,

efeitos, que verificou, em conjunto com a

ausência de vícios operação, ter agido com dítígêncta para

consistência, a correção e a suficiência prestadas

Securitização Créditos Imobiliários

os e

a
Emissora no Termo

a

São Paulo, 18 de de 2015.

PENTAGONOS.A. DISTRIBUIDORADETITUlOS E--VALORESMOBli::IÃRIOS.---

Agente

Nome: Nome:
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EXOV- do Líder

BANCOMODAL , instituição financeira com sede na Praia . 501/5° andar, Torre

neste ato

Líder oferta

de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob n".
nos termos de seu estatuto

pública de distribuição dos

HABITASECSECURITiZADORAS.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de

Paulo, na Nove de no

CNPJ o n. o 09.304.427/0001-58 ("CRI",

Ftductário, atodos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a

legalidade e a ausência de da operação, além

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das

assegurar a

ç;"~.uu,,,,,, peta Emissora no

Termo de Securitizaçâo de Imobiliários da

~ -\
.

\

Paulo, 18 de 2015.

BANCO MODAL O' -:a tl!utaAO

Nome:

Cargo:

Nome: , onaldo F. Baeta G. Jumm
Diretor

L
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Anexo VI - da Emissora

HAB!TASECSECURITIZADORA , sociedade anônima, com na de

São Paulo, na Nove de Julho, n° 6° andar, conjunto Paulista, inscrita no

de seu Estatuto

60" Série sua

CNPJ sob o n. o 09.304.427/0001 neste ato

" e "Emissão", respectivamente), que

em que o BANCO S.A., instituição financeira com sede na Praia

Torre de Açúcar, Rio Janeiro, inscrito no CNPJ n".
Líder"), declara, para todos os e efeitos, que

o Agente Fiduciárto, a legalidade e a ausência de vícios da

para verificar a veracidade, a consistência, a e a suficiência

Termo de Securíttzação de Créditos Imobiliários Emissão.

ter agido com díllgência

no

São Paulo, 18 dezembro de 5,

HABITASECSECURITIZADORAS.A.
fAARCOS RIf.IEIRO 00 \+ULE NETo

00. 44.858.325-2
CPF.308.200.41fl..07

Emissora

Nome: Nome:

VlCoote Postlga Nogue\ra
877836

Cp,c.c,~ç) 8~1148-07~ ~ ;.n ~... I .

Cargo:
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