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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 70a SÉRIE DA 1 a EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes:

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

de SãoPaulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 5° andar, cj. 52, CEP01451-902, inscrita no

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

09.304.427/0001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou

"Securitizadora "); e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTOA., instituição financeira com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, n° 221, cjs. 94 e 95,

Pinheiros, CEP05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada

na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário").

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

individualmente, como "Parte")

RESOLVEMfirmar este "Termo de Securittzação de Créditos Imobiliários da 70a Série da 1a Emissão

de Certificados de Recebivets Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A." ("Termo de

Securitização" ou "Termo"), para formalizar a securitização dos Créditos Imobiliários (conforme

abaixo definidos) representados integralmente pela CCI (conforme abaixo definida) e a

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

da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei n° 9.514/97"), com a Instrução

da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada

("Instrucão CVMnO476/09"), e com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINiÇÕES

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

daquelas que forem estabelecidas a seguir:
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"Agente Fiduciário" ou "Instituição Significa a VORTX DISTRIBUIDORADE TITULOS E VALORES

Custodiante" : MOBILIÁRIOSLTDA. acima qualificada;

"Alienação Fiduciária de Quotas": Significa a garantia de alienação fiduciária de Quotas de

emissão das Sociedades, bem como a cessão fiduciária dos

Direitos Cedidos Fiduciariamente relacionados a essas

Quotas, outorgada pelas Fiduciantes em favor da Emissora;

"Assembleia de Titulares de CRI": Significa a assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na

forma da Cláusula Quinze deste Termo de Securitização.

"Banco Liguidante": Significa o Banco Itaú-Unibanco S.A.

"Boletim de Subscricão": Significa cada boletim de subscrição por meio do qual os

Titulares de CRIsubscreverão os CRI;

"CCI": Significa 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral

emitida pela Emissora sob a forma escritural, sem garantia

real imobiliária, nos termos da Escritura de Emissão de CCI,

para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários;

"Cedente" ou "Debenturista Significa a ESP 94/13 EMPREENDIMENTOSIMOBllIARIOS

Inicial" LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, à Rua Hungria n° 1.400, 2a andar,

conjunto 21 (sala 14 V), Jardim América, CEP01455-000 e

inscrita no CNPJ/MFsob o n° 18.111.330/0001-10;

"CETIP": Significa a CETIPS.A. - MERCADOSORGANIZADOS,sociedade

por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n° 230, 11°

andar, CEP20031-170;

"CNPJ/MF": Significa o Cadastro Nacional de PessoaJurídica do Ministério

da Fazenda;

"Código Civil Brasileiro": Significa a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

em vigor;

"Conta Centralizadora": Significa a conta corrente n° 12341-9, agência 7307, mantida

junto ao Banco Itaú Unibanco de titularidade da Emissora;

"Contrato de Alienacão Fiduciária Significa o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária

de Quotas": de Quotas e Cessão Fiouciárta de Dividendos e Outras

Avenças", celebrado entre a Devedora, a Emissora, as
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Sociedades e a Interveniente Anuente, por meio do qual foi
formalizada a Alienação Fiduciária de Quotas e os Direitos
Cedidos Fiduciariamente;

"Contrato de Cessão": Significa o "Instrumento Particular de Contrato de Cessãode

Créditos, Transferência de Debêntures e Outras Avenças",

celebrado entre a Cedente, a Emissora e a Devedora, por
meio do qual a Cedente cedeu e transferiu à Securitizadora a
titularidade, os direitos e as obrigações das Debêntures;

"Contrato de Distribuição": Significa o "Contrato de Coordenação, Subscrição e
Colocação Pública, sob o Regime de Melhores Esforços, da 70a

Série da 1a. Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários, de Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Securitizadora S.A.", celebrado entre a Emissora e o
Coordenador Líder, por meio do qual a Emissora contratou o
Coordenador Líder para realizar a distribuição dos CRI, sob
regime de melhores esforços de colocação;

"Coordenador Líder" PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição
financeira habilitada à prestação dos serviços de distribuição
de valores mobiliários nos termos da regulamentação
aplicável, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 10° andar,
inscrita no CNPJ/MFsob o n° 00.806.535/0001-54

"Créditos Imobiliários": Os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures, que
compreendem a obrigação de pagamento pela Devedora do
Valor Nominal Unitário, da Remuneração (conforme definidos
na Escritura de Emissão de Debêntures), bem como todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora
por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos
acessórios, tais como encargos moratórios, multas,
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e
demais encargos contratuais e legais previstos nos termos da
Escritura de Emissão de Debêntures;

"CRI": Significa os certificados de recebíveis imobiliários da 70a
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Série da 1a Emissão da Emissora, emitidos com lastro nos

Créditos Imobiliários, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei

n° 9.514/97;

"CVM": Significa Comissãode Valores Mobiliários;

"Data de Emissãodos CRI": Significa o dia 21 de novembro de 2016;

"Data da Primeira Integralização Significa a data da primeira integralização dos CRIfeita pelos

dos CRI": seus investidores;

"Data de Vencimento dos CRI": Significa o dia 25 de novembro de 2019;

"Debêntures": Significam as 200.000 (duzentas mil) Debêntures da espécie

com garantia real, emitida privadamente pela Devedora

mediante celebração da Escritura de Emissãode Debêntures;

"Devedora": Significa a EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.,

com registro de companhia aberta perante a CVM, sociedade

por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, à Rua Hungria n° 1.400, 2a andar, conjunto 21, Jardim

América, CEP 01455-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n°

43.470.988/0001-65;

"Dia Util": Significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou

feriado declarado nacional;

"Direitos Cedidos Fiduciariamente": Significam os todos os valores pagos e a pagar pelas

Sociedades relativos às Quotas, incluindo frutos, dividendos,

rendimentos, juros sobre capital próprio, amortização,

direito de participação no acervo social, exercício de direito

de preferência relativo às Quotas, rendas, distribuições e

bônus e quaisquer outros valores creditados, pagos,

distribuídos ou por outra forma entregues, ou a serem

creditados, pagos, distribuídos ou por outra forma entregues,

por qualquer razão, às Fiduciantes, e outras vantagens de

cunho patrimonial similares, relacionados às Quotas

"Documentos da Oferta Pública Significam os seguintes documentos, quando mencionados

Restrita": conjuntamente: (i) a Escritura de Emissãode Debêntures; (ti)

a Escritura de Emissãode CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv)

o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; (v) este Termo
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de Securitização; (vi) o Contrato de Distribuição; (vii) os

Boletins de Subscrição; e (viii) a declaração de investidor

qualificado;

"Emissão": Significa a presente emissão de CRI, a qual constitui a 70a

série da 1a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

da Emissora;

"Emissora" ou "Securitizadora": Significa a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., acima

qualificada;

"Escritura de Emissão de CCI": Significa o "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de

Créditos Imobiliários Integral, Sem Garantia Real Imobiliária

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

Emissora e a Instituição Custodiante, por meio do qual a CCI

foi emitida pela Emissora para representar a totalidade dos

Créditos Imobiliários;

"Escritura de Emissão de Significa o Instrumento Particular de Escritura da 7a Emissão

Debêntures": de Debêntures, Não Conversiveis em Ações, Da Espécie Com

Garantia Real, Em Série Única, Para Colocação Privada, Da

Even Construtora e Incorporadora S.A. ", celebrado entre a

Devedora e a Cedente;

"Escriturador": Significa a ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituição

financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.500, 3° andar,

parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.194.353/0001-64,

responsável pela escrituração dos CRI;

"Evento de Vencimento Significa qualquer um dos eventos que poderão gerar o

Antecipado": vencimento antecipado das Debêntures, conforme previstos

no item 11.1 abaixo;

"Eventos de Liguidação do Significa qualquer um dos eventos previstos no item 12.1.

Patrimônio Separado": abaixo, os quais ensejarão a assunção imediata da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário, se aplicável;

"Fiduciantes": Significa em conjunto a Devedora, a EVENPARPARTICIPACOES

SOCIETARIASLTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade
c
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de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400,

2° andar, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

10.564.728/0001-08, a MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO

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

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos

Trein Filho, n° 551, Bairro Auxiliadora, CEP 90.450-120 e

inscrita no CNPJ/MF 12.181.987/0001-77 e a MELNICKEVEN

PARTICIPAÇÕESSOCIETÁRIASLTDA., sociedade limitada, com

sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,

na Rua Carlos Trein Filho, n° 551, Bairro Auxiliadora, CEP

90.450-120 e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.217.458/0001-

50;

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

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

"Indices Substitutos": Significa o IPC/FIPE, o IGPM/FGV ou qualquer outro índice

que venha a substituir o IPCAIIBGE, por força de lei ou

regulamento aplicável;

"Instrucão CVMn° 28/83": Significa a Instrução da CVM n° 28, de 23 de novembro de

1983, conforme alterada;

"Instrucão CVMn° 358/02": Significa a Instrução da CVMn° 358, de 3 de janeiro de 2002,

conforme alterada;

"Instruç;ão CVMn° 476/09": Significa a Instrução da CVMnO476/09, de 16 de janeiro de

2009, conforme alterada;

"Instruç;ão CVMn° 539/13": Significa a Instrução da CVM n° 539, de 13 de novembro de

2013, conforme alterada;

"Interveniente Anuente": Significa a EVENPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, 2°

andar, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

10.564.728/0001-08;

"Investidores Profissionais", Significam os investidores que atendam às características de

"Investidores" ou "Investidor": investidor profissional, assim definidos nos termos da

Instrução CVMn° 539/13;
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"IPClFIPE": Significa o Indice de Preços ao Consumidor, divulgado peta

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas;

"IPCA/IBGE": Significa o Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

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

Nominal Unitário, conforme previstos no item 5.2;

"Lei das Sociedades Qor Ações": Significa a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme em vigor;

"Lei n° 10.931/11": Significa a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme

alterada;

"Lei nO9.514/97": Significa a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conforme alterada;

"Obrigacões Garantidas": Significam as obrigações pecuniárias, principal e acessórias

assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures as

obrigações assumidas pela Devedora;

"Oferta Pública Restrita": Significa a distribuição pública dos CRI, que será realizada

com esforços restritos de colocação, em regime de melhores

esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM n°

476/09;

"Pagamento AnteciQado" Significa a amortização antecipada dos CRI;

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

sejam, a Emissora e o Agente Fiduciário;

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

Regime Fiduciário, composto pelos Créditos Imobiliários

representados integralmente pela CCI, pela Alienação

Fiduciária de Quotas, o qual não se confunde com o

patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à
liquidação dos CRIa que estão afetados;

"Quotas": Significa a totalidade das quotas de emissão das Sociedades,

representativas de 100%(cem por cento) do capital social de

cada uma das Sociedades;

"Regime Fiduciário": Significa, na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, o regime
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fiduciário instituído sobre os Créditos Imobiliários, pela

Alienação Fiduciaria das Quotas, e pela Conta Centralizadora,

segregando-os do patrimônio comum da Emissora, até o

pagamento integral dos CRI, para constituição do Patrimônio

Separado;

"Sociedades": Significa a SPE 1, SPE 2, SPE 3, SPE 4, SPE 5, SPE 6, SPE 7,

SPE8 e a SPE9 quando em conjunto.

"SPE 1": Significa a AGARPORNE EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, 2° andar, CEP

01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.598.076/0001-02;

"SPE 2": Significa a HEVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS LTDA.,

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

de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, 2° andar, CEP 01455-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.267.594/0001-43;

"SPE 3": Significa a TENTILHAO EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, r andar,

conjunto 21, Sala 9, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob

o n° 10.473.741/0001-43;

"SPE 4": Significa a VILLOSA EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS LTDA.,

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

de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, 2° andar, CEP 01455-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.592.062/0001-50;

"SPE 5": Significa a VOLANS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório Avenida

João Cabral de Melo Neto, n° 400, salas 1101 a 1104, Barra da

Tijuca, CEP 22775-057, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

08.604.066/0001-00;

"SPE 6": Significa a EXTRAORDINAIRE EMPREENDIMENTOSIMOBILlARIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n° 1400, 2° andar,
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Conjunto 21, Sala 7 U, CEP01455-000, inscrita no CNPJ/MF

sob o nO14.834.699/0001-08;

"SPE7": Significa a RAIE RIO EMPREENDIMENTOSIMOBILlARIOSLTOA,

sociedade limitada, como sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado de Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de MeIo

Neto, n° 400, salas 1101 a 1104, Barra da Tijuca, CEP22775-

057, inscrita no CNPJ/MFsob o n° 19.566.988/0001-89;

"SPE8": Significa a MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIOLTOA., sociedade limitada com sede na Cidade

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no

CNPJ/MFsob o nO22.389.891/0001-52;

Significa a MELNICKEVENIPE EMPREENDIMENTOIMOBllIARIO

LTOA., sociedade limitada com sede na Cidade de Porto

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MFsob

o n° 16.816.267/0001-91;

"SPEsInvestidas" Significam as sociedades de propósito específico controladas

pela Devedora, incluindo as sociedades: (a) Extraordinaire

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF

14.834.699/0001-08); (b) Melnick Even Cedro

Empreendimento Imobiliário Ltda. (CNPJ/MF

22.389.891/0001-52); (c) Melnick Even Ipe Empreendimento

Imobiliário Ltda. (CNPJ/MF 16.816.267/0001-91); (d) ESP

93/13 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF

17.977.115/0001-33); (e) Raie Rio Empreendimentos

Imobiliários Ltda (CNPJ/MF 19.566.988/0001-89); (f) Macauva

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF

13.267.694/0001-70 ); e (g) Aigle Empreendimentos

Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF 19.133.296/0001-47), que

atualmente desenvolvem empreendimentos imobiliários nos

imóveis de matricula: (i) n° 62.865 do 9° registro de imóveis

de São Paulo; (ii) n° 182.128 do 2° registro de imóveis de

Porto Alegre; (iii) n° 118.829 do 2° registro de imóveis de

Porto Alegre; (iv) n° 216.255 do 6° registro de imóveis de São
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Paulo; (v) n° 47.159 do 30 registro de imóveis do Rio de

Janeiro; (vi) n° 230.945 do 150 registro de imóveis de São

Paulo; e (vii) nO 58.864 do 130 registro de imóveis de São

Paulo;

"Taxa DI": Taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de

um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diário

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

"Termo" ou "Termo de Significa o presente "Termo de Securitização de Créditos

Securitização": Imobiliários da 70a Série da 1a Emissão de Certificados de

Recebiveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.";

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

"Valor de Cessão": Significa o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de

reais) na Data de Emissão dos CRI, a ser pago pela

Securitizadora à Devedora para aquisição da totalidade dos

Créditos Imobiliários, as quais serão utilizados para fins de

integralização das Debêntures;

"Valor Nominal Unitário dos CRI": Significa o valor nominal unitário dos CRI, de R$ 1.000,00 (mil

reais) na Data de Emissãodos CRI.

CLÁUSULASEGUNDA- DAVINCULAÇÃODOSCRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

2.1. Vinculação: A Emissora realiza neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação

da totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRIde sua 1a emissão 70a série,

conforme as características descritas na Cláusula Terceira abaixo.

CLÁUSULATERCEIRA- DASCARACTERíSTICASDOSCRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

3.1. Valor Nominal: Os Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI vinculados à
presente Emissão têm, na Data de Emissãodos CRI, o valor nominal de R$ 200.000.000,00 (duzentos

milhões de reais).
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3.2. CCI: A CCI representativa dos Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma escritural e a

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

devidamente registrada na CETIPnos termos do Contrato de Cessão, na forma prevista nos parágrafos

3° e 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/11.

3.3. Cessãodos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários foram transferidos pela Cedente à
Emissora, nos termos do Contrato de Cessão.

3.4. Valor de Cessão: A Emissora pagará à Devedora, pela aquisição dos Créditos Imobiliários, o

Valor de Cessão,conforme disposto no Contrato de Cessão.

3.4.1.Tendo em vista que, nesta data, as Debêntures não foram ainda integralizadas pela

Cedente, o Valor de Cessão será pago pela Emissora diretamente em favor da Devedora,

observados os termos do Contrato de Cessão, sendo esse pagamento considerado como

integralização das Debêntures.

3.5.2. Em razão do Valor de Cessãoa ser pago pela Emissora à Devedora ser considerado como

integralização das Debêntures, o pagamento será acrescido da Remuneração das Debêntures

(conforme definido na Escritura de Emissãode Debêntures) desde a data de integralização até

o efetivo pagamento de cada parcela do Valor de Cessão.

CLÁUSULAQUARTA- DASCARACTERíSTICASDOSCRI

4.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, possuemas seguintes características:

(i) Emissão: 1a.

(ii) Série: 70a•

(iii) Quantidade de CRI: 200.000 (duzentos mil) CRI.

(iv) Forma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será

comprovada por extrato emitido pela CETIP enquanto estiverem eletronicamente custodiados na

CETIP. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRio extrato em

nome dos Titulares de CRIemitido pelo Escriturador, com base na informações prestadas pela CETIP,
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quando os CRIestiverem eletronicamente custodiados na CETIP,

(v) Valor Total dos CRI: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na Data de Emissão dos

CRI.

(vi) Valor Nominal Unitário dos CRI: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRI.

(vii) Atualização Monetária dos CRI: Os CRI não serão objeto de atualização monetária.

(viii) Juros Remuneratórios dos CRI: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros

remuneratórios, a contar da primeira Data da Primeira Integralização dos CRI, correspondentes a

100%(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa equivalente a

2,40% (dois inteiros e quarenta centésimos por cento), calculado conforme fórmula constante do

item 5.2.

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

Termo de Securitização.

(x) Periodicidade de Amortização de Principal dos CRI: Conforme previsto neste Termo de

Securitização.

(xi) Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários

representados integralmente pela CCI, a Conta Centralizadora, nos termos deste Termo de

Securitização.

(xii) Ambiente de Depósito, Distribuição NegociaçãoSistema de Registro, Custódia Eletrônica e

Liquidação Financeira: CETIP.

(xíü) Local de Emissão dos CRI: São Paulo - SP.

(xiv) Data de Emissão dos CRI: 21 de novembro de 2016.

(xv) Data de Vencimento dos CRI: 25 de novembro de 2019.

(xvi) Prazo: O prazo total de 1099 (hum mil e noventa e nove) dias corridos dos CRI (período

compreendido entre 21 de novembro de 2016 e o dia 25 de novembro de 2019).

(xvii) Garantias dos Créditos Imobiliários: a Alienação Fiduciária de Quotas.

(xviii) Garantia flutuante e Coobrigação da Emissora: Não.

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

4.2. Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão

utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor de Cessão, conforme o disposto

no Contrato de Cessão.

4.3. Pagamentos: Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados diretamente na

Conta Centralizadora.
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4.4. Classificacão de Risco: Os CRI desta Emissão não serão objeto de classificação de risco por

empresa de rating,

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

Securitizadora a Alienação Fiduciaria dasQuotas para o adimplemento das Obrigações Garantidas.

4.6. Ordem de Pagamentos: OsCRIdeverão obedecer à seguinte ordem de prioridade em relação

aos pagamentos das amortizações programadas previstos na Escritura de Debêntures, de forma que

cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior:

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

programada; e

(ii) Juros Remuneratórios acumulados dos CRI.

CLAUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO DOS CRI

5.1. Atualizacão Monetária: O Valor Nominal Unitário não será objeto de atualização monetária.

5.2. Juros Remuneratórios: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros

remuneratórios, a contar da primeira Data da Primeira Integralização dos CRI, correspondentes a

100%(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa equivalente a

2,40% (dois inteiros e quarenta centésimos por cento). Os Juros Remuneratórios serão calculados de

forma exponencial e cumulativo pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor

Nominal Unitário não amortizado dos CRIdesde a primeira Data da Primeira Integralização dos CRI,

até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula definida no item 5.2.1 abaixo.

5.2.1 O cálculo dos Juros Remuneratórios obedecerá à seguinte fórmula:

J = [(Fator DI x Fator de Spread) -1] x VNB

Onde:

14
PMKA466842v_1312/2



J = Valor dos juros acrescido de "Spread" acumulado no período, calculado com 8 (oito)

casasdecimais sem arredondamento;

Fator DI = Produtório equivalente a 100% (cem por cento) das Taxas DI entre a Data da

Primeira Integralização do CRI, incorporação ou última Data de Pagamento da Debênture, se

houver, inclusive, e a data de atualização, cálculo ou Data de Pagamento da Debênture,

exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, calculado pela

fórmula:

n

Fator DI =n(1+ TDIk)
k-l

Onde:

n = Número de taxas DI over utilizadas

Tül, = Taxa DI over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurada conforme fórmula:

Onde:

Dlk = Taxa DI over divulgada pela CETIP,com duas casasdecimais.

Fator de Spread = corresponde ao spread (Sobretaxa) de juros fixos calculado com 9 (nove)

casasdecimais, sem arredondamento, conforme fórmula abaixo:

dut

(
Spread )252

Fator de Spread = 100 + 1

Onde:
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Spread = 2,4000 (dois inteiros e quatro décimos)

dut = Dias úteis entre a Data da Primeira Integralização do CRiou última Data de Pagamento

da Debênture e a data de cálculo ou próxima Data de Pagamento da Debênture.

VNB = Valor Nominal Unitário de emissão ou da última data de amortização ou incorporação

de juros, se houver, calculado com 8 (oito) casasdecimais, sem arredondamento;

Observações:

i. A taxa DI over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casasdecimais divulgada

pela CETIP;

ii. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais

sem arredondamento;

iii. efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk) , sendo que a cada fator diário

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

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

iv. uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório Fator

DI com 8 (oito) casasdecimais, com arredondamento;

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

casasdecimais, com arredondamento; e

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

de defasagem em relação à data efetiva de cálculo, por exemplo: primeira Taxa DI a ser

utilizada em 21 de novembro de 2016 será a divulgada em 11 de novembro de 2016 e válida

para o dia seguinte, considerando que os dias 11, 14, 16, 17 e 18, do mês de novembro, são

dias úteis;

5.2.3 Para fins de cálculo da Remuneração, define-se "Período de CapitaLizacão" como o

intervalo de tempo que se inicia: (i) na primeira Data da Primeira Integralização dos CRI'!
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(inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização, ou (ií) na última Data de

Pagamento dos Juros Remuneratórios (inclusive), no caso dos demais Períodos de

Capitalização, e termina na Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (exclusive). Cada

Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de

Vencimento.

5.2.3.1 No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI, será utilizada, em

sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada até a

data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras da Emissora

quando da divulgação posterior da Taxa DI respectiva.

5.2.3.2 Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo superior

a 10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para apuração e/ou divulgação

("Período de Ausência de Taxa DI") ou, ainda, na hipótese de extinção ou

inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, os

titulares dos CRI definirão, de comum acordo com a Emissora e com a Devedora,

mediante realização de assembleia geral de titulares dos CRI, a ser convocada pela

Debenturista, nos termos do Termo de Securitização, observada a regulamentação

aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, a qual deverá refletir parâmetros

utilizados em operações similares existentes à época ('Taxa Substitutivan
). Até a

deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer

obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, a mesma

taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada.

5.2.3.3 Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da assembleia

geral de titulares dos CRI, a referida assembleia geral não será mais realizada, e a

Taxa DI, a partir de sua divulgação, voltará a ser utilizada para o cálculo dos juros

remuneratórios dos CRIdesde o dia de sua indisponibilidade.

5.2.3.4 Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e a

Devedora, a Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, optará, a

seu exclusivo critério, por uma das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se

a Devedora a comunicar por escrito à Emissora, no prazo de 2 (dois) dias contados a

partir da data da realização da respectiva assembleia geral de titulares dos CRI,
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qual a alternativa escolhida:

(i) a Devedora deverá resgatar antecipadamente e, consequentemente,

cancelar antecipadamente a totalidade das Debêntures e resgatar os CRI, sem multa

ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão

da Devedora, pelo seu Valor Nominal Unitário não amortizado nos termos da

Escritura de Emissão de Debêntres, acrescido da Remuneração (conforme definida

na Escritura de Emissão de Debêntures) devida até a data do efetivo resgate e

consequente cancelamento, calculada pro rata temporis, a partir da primeira Data

da Primeira Integralização dos CRiou da última Data de Pagamento da

Remuneração, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração

aplicável às Debêntures a serem resgatadas e, consequentemente, canceladas, para

cada dia do Período de Ausência da Taxa DI será utilizada a mesma taxa diária

produzida pela última Taxa DI divulgada; ou

(ii) o prazo de amortização das Debêntures e a periodicidade do pagamento

da Remuneração continuarão sendo aqueles estabelecida abaixo, observado que,

até a amortização integral das Debêntures será utilizada a mesma taxa diária

produzida pela última Taxa DI divulgada.

5.3. Pagamento da Amortizacão do Valor Nominal Unitário: Os CRI serão amortizados em 3 (três)

parcelas conforme a seguinte fórmula:

(Ta,)AMi = VNB x 10~

Onde:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNB = Conforme definido acima;

Tai = i-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais. Conforme definido na

curva de amortização no Anexo 11

18
PMKA466842v_1312/2



5.4. Multa e Juros Moratórios: Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida aos

Titulares de CRI, aplicar-se-á os mesmos encargos moratórios previstos na Escritura de Debêntures,

contado do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do respectivo vencimento.

5.5. Local de Pagamentos: Os pagamentos dos CRI referentes aos valores a que fazem jus os

Titulares de CRI serão efetuados pela Emissora utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP,

observado o item 5.7 abaixo. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam

custodiados na CETIP nas Datas de Pagamento dos CRI, os pagamentos serão realizados por meio do

Escriturador. Nesta hipótese, a partir da referida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de

atualização ou juros sobre o valor a ser recebido pelo respectivo Titular de CRI.

5.6. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não comparecimento do Titular de CRI para

receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas

datas previstas neste Termo de Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora nos termos

da Cláusula Dezessete abaixo, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao

atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do

respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente.

5.7. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRI (inclusive, referentes ao pagamento de qualquer

obrigação pecuniária da Emissora no âmbito deste Termo de Securitização), sem que haja qualquer

acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil imediatamente subsequente, caso a

respectiva data de pagamento não seja Dia Útil.

cLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMADE DISTRIBUiÇÃODOSCRI

7.1. Registro: Os CRI serão depositados para distribuição primária e negociação secundária na

CETIP, sendo a distribuição primária realizada com a intermediação do Coordenador Líder,

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2° da

Instrução CVMn° 476/09.

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

com a Instrução CVM n° 476/09, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição

na CVM, nos termos do artigo 6° da Instrução CVMn° 476/09.
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7.2.1. A Oferta Pública Restrita é destinada apenas a Investidores Profissionais.

7.2.2. O início da distribuição pública será informado pelo Coordenador Lider à CVM, no

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

termos do Contrato de Distribuição e do artigo 7-A da Instrução CVMn° 476/09.

7.2.3. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVMn° 476/09, os CRIda Oferta Pública

Restrita serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e

subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

7.2.4. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores Profissionais,

devendo os Investidores por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração a ser

prevista no Boletim de Subscrição e a ser prevista na declaração de investidor profissional

dos Titulares de CRI, atestando que estão cientes de que, dentre outras questões: (i) a

Oferta Pública Restrita não foi registrada na CVM; e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às

restrições de negociação previstas na Instrução CVMn° 476/09.

7.3. Encerramento: A Oferta Pública Restrita será encerrada quando da subscrição e

integralização da totalidade dos CRI pelos Investidores, ou a exclusivo critério da Emissora em

conjunto com o Coordenador Líder, o que ocorrer primeiro.

7.3.1. Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVMn° 476/09, o encerramento da

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

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

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

estiver disponível) e conter as informações indicadas no anexo I da Instrução CVMn° 476/09.

7.3.2. Casoa Oferta Pública Restrita não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data

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

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

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

somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de
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decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição pelo Investidor.

7.4.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão somente

poderão ser negociados entre Investidores Profissionais, a menos que a Emissora obtenha o

registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385,

de 7 de dezembro 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro

de 2003, conforme em vigor, e apresente prospecto da referida oferta à CVM, nos termos da

regulamentação aplicável.

7.5. Mercado Secundário: Observada o item 7.3. acima, os CRI poderão ser negociados nos

mercados de balcão organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da Instrução

CVMn° 476/09.

7.6. Declarações: As declarações a serem emitidas pelo Coordenador Líder, pela Securitizadora,

pelo Agente Fiduciário e pela Instituição Custodiante, encontram-se anexas ao presente Termo como

Anexos V, VI, VII e VIII, respectivamente.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBSCRiÇÃOE INTEGRALlZAÇÃODOSCRI

8.1. Subscrição e Integralização: Os CRI serão subscritos e integralizados na forma do item 8.1.1

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

8.1.1. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, na data

a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário,

acrescido da Remuneração a partir da Data da Primeira Integralização .

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

cLÁUSULA NONA - DA INSTITUiÇÃO DO REGIMEFIDUCIÁRIO

9.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui o Regime

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, vinculados ao

presente Termo de Securitização, a Alienação Fiduciária de Quotas e a Conta Centralizadora.

9.1.1. O Regime Fiduciário instituído pela Emissora será registrado na Instituição
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Custodiante, conforme previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/11 e nos

termos da declaração constante do Anexo VIII deste Termo de Securitização.

9.2. Patrimônio Separado: Os Créditos Imobiliários, a CCI, a Alienação Fiduciária de Quotas e a

Conta Centralizadora sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da

Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento

dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei n°

9.514/97, até o pagamento integral dos CRI.

9.3. Ação ou Execução dos Créditos Imobiliários: Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os

Créditos Imobiliários, a Alienação Fiduciária de Quotas e a Conta Centralizadora estão isentos de

qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias

ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão pelas obrigações inerentes aos CRI.

9.4. Vinculacão dos Créditos Imobiliários ao Regime Fiduciário: A CCIe a Alienação Fiduciária de

Quotas objeto do 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 neste Termo de Securitização, estando imunes a qualquer ação ou execução de

outros credores da Emissora que não sejam os Titulares de CRI, não sendo passíveis de constituição

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

Termo de Securitização.

CLÁUSULADEZ- DAADMINISTRAÇÃODOPATRIMÔNIOSEPARADO

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

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

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

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

da Lei n° 9.514/97.

10.2. Responsabilização por Prejuízos: A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar

por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência,

imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
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10.2.1. A Emissoradeclara que:

(i) a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela Instituição

Custodiante, cabendo à Instituição Custodiante a guarda e conservação de 1 (uma) via

original da Escritura de Emissão de CCI e 1 (uma) cópia simples (PDF) da Escritura de

Emissãode Debêntures, assim como caberá ao Agente Fiduciário a guarda e conservação de

cópias simples (PDFs)dos Documentos da Oferta Pública Restrita;

(ii) a custódia de uma via da Escritura de Emissão de Debêntures e uma via de cada

Documento da Oferta Pública Restrita serão realizada pela Emissora; e

(iii) a administração e a cobrança dos Créditos Imobiliários representados integralmente

pela CCI são atividades que serão realizadas pela Emissora, nos termos do Contrato de

Cessão.

10.3. Competência da Emissora: Com relação à administração dos Créditos Imobiliários

representados integralmente pela CCI, compete à Emissora:

(i) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora, observadas as condições

estabelecidas na Escritura de Emissão de Debêntures, na Alienação Fiduciaria das Quotas e na

Escritura de Emissãode CCI; e

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

tornarem necessárias à cobrança da CCI inadimplida e/ou dos Créditos Imobiliários inadimplidos que

a representam integralmente.

10.4. Insuficiência do Patrimônio Separado: A totalidade do patrimônio da Emissora responderá

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

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

finalidade do referido Patrimônio Separado.

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

Separado, a Emissora realizará o repasse destes rendimentos líquidos de tributos, ressalvado/
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a esta os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

CLÁUSULA ONZE - EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO

11.1. Eventos de Vencimento Antecipado: A Emissora poderá declarar antecipadamente venci das

todas as obrigações constantes da Escritura de Emissãode Debêntures e exigir o imediato pagamento

pela Devedora do valor nominal unitário das Debêntures, acrescido da remuneração das Debêntures

devida até a data do efetivo pagamento, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses

("Evento de Vencimento Antecipado"):

(i) não pagamento, pela Devedora, no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis após a data em que tal

pagamento tornar-se exigível, de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissãode

Debêntures ou no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, incluindo o pagamento da amortização

do valor nominal unitário e da remuneração;

(ii) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às

Debêntures prevista na Escritura de Emissãode Debênutures ou no Contrato de Alienação Fiduciária

de Quotas (incluindo no caso de descumprimento da Razãode Garantia), não sanada no prazo de 30

(trinta) dias da comunicação do referido descumprimento: (i) pela Devedora à Emissora, ou (ii) pela

Emmissora ou por qualquer terceiro à Devedora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse

prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;

(iii) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, na data em que foram

prestadas, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Devedora, durante a vigência das

Debêntures, inclusive, mas não se limitando a, as declarações ou garantias prestadas na Escritura de

Emissãode Debêntures e no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas;

(iv) extinção, liquidação ou dissolução da Devedora;

(v) insolvência ou pedido de autofalência da Devedora ou qualquer de suas Controladas

Relevantes ou pedido de falência da Devedora ou de qualquer de suas Controladas Relevantes, não

elidido no prazo legal;

(vi) pedido por parte da Devedora e/ou por qualquer de suas Controladas Relevantes, de
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qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores,

independentemente de ter sido requeri da ou obtida homologação judicial do referido plano, ou se a

Devedora ou qualquer de suas Controladas Relevantes, ingressar em juízo com requerimento de

recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de

sua concessão pelo juiz competente;

(vii) distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de

quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de

suas obrigações estabeleci das na Escritura de Emissão de Debêntures, ressalvado, entretanto, o

pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(viii) transformação da Devedora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei

das Sociedades por Ações;

(ix) não cumprimento de qualquer decisão transitada em julgado contra a Devedora e/ou

qualquer de suas Controladas, em valor unitário ou agregado superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e

cinco milhões de reais);

(x) deliberação de redução do capital social da Devedora que resulte em um capital social

inferior a 90% (noventa por cento) do capital social da Devedora existente na data de emissão das

Debêntures, exceto nos casos de redução de capital realizada com o objetivo de absorver prejuízos,

nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações;

(xi) inadimplemento ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras a que esteja

sujeita a Devedora e/ou qualquer de suas Controladas, no mercado local ou internacional em valor,

individual ou agregado, superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);

(xii) protestos de titulas contra a Devedora e/ou qualquer de suas Controladas em valor

individual ou agregado superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), por cujo

pagamento a Devedora ou qualquer de suas Controladas seja responsável, salvo se, no prazo de 10

(dez) Dias Úteis contados do referido protesto, seja validamente comprovado pela Devedora ou

qualquer de suas Controladas, conforme o caso, que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de

terceiros; (ii) o protesto for cancelado, ou ainda, (íít) forem prestadas garantias em juizo;
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(xiii) transferência ou qualquer forma de cessãoou promessa de cessãoa terceiros, pela Devedora

das obrigações assumidas na Escritura de Emissãode Debêntures, sem a prévia anuência da Emissora;

(xiv) ocorrência de incorporação da Devedora por quaisquer terceiros, e/ou realização pela

Devedora, de fusão, cisão ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Devedora que

venha a reduzir a classificação de risco atual da Emissora;

(xv) não cumprimento de qualquer decisão administrativa contra a qual não seja obtido efeito

suspensivo dentro do prazo legal para que seja cumprido e que possa, comprovadamente, impactar

de maneira significativa as condições econômicas, financeiras e/ou operacionais da Devedora e que

possa afetar a capacidade da Devedora de efetuar os pagamentos previstos na Escritura de Emissão

de Debêntures;

(xvi) mudança ou alteração no objeto social da Devedora que modifique as atividades atualmente

por ela praticadas de forma relevante, ou que agregue a essasatividades novos negócios que tenham

prevalência ou que possam representar desvios significativos e relevantes em relação as atividades

atualmente desenvolvidas;

(xvii) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensãodas autorizações e licenças, inclusive

as ambientais, necessárias para regular exercicio das atividades desenvolvidas pela Devedora e que

possam impactar, comprovadamente de maneira significativa as condições econômicas, financeiras

e/ou operacionais da Devedora em, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio liquido da

Emissora, exceto se, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal não renovação,

cancelamento, revogação ou suspensão a Devedora comprove a existência de provimento

jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Devedora até a renovação ou

obtenção da referida licença ou autorização;

(xviii) deixar de manter qualquer dos índices financeiros relacionados a seguir, a partir do

trimestre encerrado em dezembro de 2016 inclusive, a serem verificados trimestralmente pela

Emissora com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas e nas informações trimestrais

consolidadas divulgadas regularmente pela Devedora:

a) Razãoentre: I,/!

a. A Divida líquida, somada a Contas a pagar em relação a aquisição dE}'ií
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imóveis e terrenos deduzidas as permutas e b) o Patrimônio Líquido, menor ou igual
a 1,2 (um virgula dois); e

b. Total dos Recebíveis, somados aos Estoques; e (b) Dívida Líquida, somada a
Contas a Pagar por conta da aquisição de imóveis e terrenos e somados a custos
orçados a incorrer dos empreendimentos em construção maior ou igual a 1,5 (um
vírgula cinco).

Para os fins deste item, considera-se como:

"Dívida Líquida" total de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo total,
incluindo financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, adicionado
ao saldo de debêntures de curto e longo prazos, menos as disponibilidades em caixa e
aplicações financeiras da Devedora;

"Contas a Pagar", o valor indicado nas notas explicativas relativas a contas a pagar por
aquisição de imóveis e compromissos assumidos;

"Património Líquido" o patrimônio líquido mais a participação de acionistas não
controladores;

"Total dos Recebíveis" a soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazos
refletidos ou não nas demonstrações financeiras ou informações financeiras, conforme
indicado nas notas explicativas em função da prática contávil aprovada pelo Conselho
Federal de Contribuintes 963/03;

"Estoques" valor constante na conta estoque, acrescido do adiantamento para pagamento
de terrenos; e

"custos orçados a incorrer das unidades vendidas", o valor indicado nas notas explicativas.

Para fins da presente cláusula, o termos (i) "Controlada" significa as sociedades controladas
pela Devedora, considerando-se a definição de controle do artigo 116 da Lei das Sociedades

y<
por Ações; e (ii) "Controlada Relevante" significa as Controladas cuja parcela do patrtmônio.J
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liquido correspondente ao percentual da Devedora, direta ou indiretamente, no capital

social da respectiva Controlada, seja igualou superior ao valor correspondente a 5% (cinco

por ento) do patrimônio líquido da Devedora no encerramento do trimestre civil

imediatamente anterior, em base consolidada.

11.1.1. Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a Devedora

obrigou-se na Escritura de Emissãode Debêntures a efetuar o pagamento do saldo devedor do

valor nominal unitário das Debêntures acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis

desde a primeira data de integralização das Debêntures, ou da última data de pagamento da

remuneração das Debêntures, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, e de

quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos termos da Escritura de

Emissão de Debêntures, em 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação por escrito a ser

enviada pela Emissora à Devedora. A Emissora encaminhará tal notificação em até 1 (um) Dia

Útil contado da data de vencimento antecipado, nos termos da Cláusula Sexta da Escritura de

Emissãode Debêntures.

CLÁUSULA DOZE - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

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

abaixo ensejará a assunção imediata e transitória da administração do Patrimônio Separado pelo

Agente Fiduciário:

(i) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida

homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial,

independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz

competente;

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido

ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(iv) não pagamento pela Emissoradas obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos Titulares de
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CRI, à Instituição Custodiante e/ou ao Agente Fiduciário, nas datas previstas neste Termo de

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

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

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

Escritura de Emissãode Debêntures;

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

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

contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente

Fiduciário; e

(vi) não substituição do Agente Fiduciário no prazo previsto no item 14.6 abaixo, sendo que,

nessa hipótese, não haverá a assunção imediata e transitória da administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário, e sim a imediata obrigação da Emissorade convocar Assembleia de

Titulares de CRI, nos termos do item 15.2 abaixo.

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

descritos acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.

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

Patrimônio Separado, auxiliar e continuar gerenciando a Conta Centralizadora até que ela

seja efetivamente substituída nessas funções. Além disso, a Emissora obriga-se a fornecer

qualquer informação e assinar todos os documentos necessários para a realização das

substituição da Conta Centralizadora em razão da liquidação do Patrimônio Separado.

12.2. Prazo para Convocacão: Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário

(exceto no caso da alínea "vi" do item 12.1 acima), este deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis

contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titulares de CRI para

deliberar sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado. A referida Assembleia de Titulares de

CRI deverá ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data da ultima publicação

do edital de convocação.

12.3. Deliberações: Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada no item 12.2 acima, os
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Titulares de CRI deverão deliberar: (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual

deverá ser nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidação; ou (b) pela não liquidação

do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a continuidade da administração do

Patrimônio Separado pela própria Emissora ou por nova securitizadora, fixando-se, em ambos os

casos, as condições e termos para sua administração, bem como a remuneração da nova instituição

administradora nomeada, se aplicável.

12.3.1. A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser

tomada pela maioria dos Titulares de CRI presentes na Assembleia Geral. A não realização

da referida Assembleia de Titulares de CRI, por qualquer motivo, no prazo de 30 (trinta) dias

mencionado acima será interpretada como manifestação favorável dos Titulares dos CRI à
liquidação do Patrimônio Separado.

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

mediante transferência dos Créditos Imobiliários, da CCI, da Alienação Fiduciária de Quotas e dos

eventuais recursos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário

(ou à instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de

representante dos Titulares de CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora

decorrente dos CRI. Nessecaso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier

a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme deliberação dos Titulares de CRI: (a) administrar os

Créditos Imobiliários, a Alienação Fiduciária de Quotas e os eventuais recursos da Conta

Centralizadora que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e

extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos Imobiliários, da Alienação

Fiduciária de Quotas e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora que lhe foram transferidos, (c)

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

Créditos Imobiliários, a Alienação Fiduciária de Quotas e os eventuais recursos da Conta

Centralizadora eventualmente não realizados aosTitulares de CRI, na proporção de CRIdetidos.

CLÁUSULA TREZE - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

13.1. Declarações da Emissora: A Emissora neste ato declara que:

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

por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;
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(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste
Termo de Securitização e dos Documentos da Oferta Pública Restrita de que seja parte, à emissão
dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e dos Documento da Oferta Pública
Restrita, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os Documentos da
Oferta Pública Restrita de que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em
seu nome, as obrigações ora estabeleci das e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente
outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários, da Alienação Fiduciária de Quotas e da
Conta Centralizadora;

(v) os Créditos Imobiliários, encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da
Emissora, a existência de qualquer fato que a impeça ou restrinja seu direito de celebrar este Termo
de Securitização e os Documentos da Oferta Pública Restrita de que seja parte;

(vi) não existem procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais
de qualquer natureza em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização e os Documentos da
Oferta Pública Restrita;

(vii) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

(viii) este Termo de Securitização e os Documentos da Oferta Pública Restrita de que seja parte
constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus
termos e condições.

13.2. Fatos Relevantes: A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da
própria Emissora, mediante publicação nos termos da Cláusula Dezessete deste Termo de
Securitização. Adicionalmente, informará tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de
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comunicação por escrito.

13.3. Exatidão das Informações: A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e

declarações prestadas ao Agente Fiduciário e aos Investidores, ressaltando que analisou, baseada nos

Documentos da Oferta Pública Restrita, os documentos relacionados aos CRI para verificação de sua

legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas ao Investidor e ao Agente

Fiduciário, declarando que os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel

forma e substância descritos pela Emissoraneste Termo de Securitização.

13.4. Notificação dos Titulares dos CRI: A Emissora notificará imediatamente os Titulares de CRIe

o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente

inverídicas, incompletas ou incorretas.

13.5. Obrigações Adicionais: Adicionalmente, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste

Termo de Securitização, a Emissora cumprirá as seguintes obrigações dispostas no artigo 17 da

Instrução CVMn" 476/09:

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

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

emitidas pela CVM;

(ii) submeter suasdemonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;

(iii) divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos

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

contados do encerramento do exercício social;

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

computadores, por um prazo de 3 (três) anos;

(v) observar as disposições da Instrução CVMn° 358/02, no tocante a dever de sigilo e vedações

à negociação;
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(vi) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante,

conforme definido pelo artigo 2° da Instrução CVMn° 358/02, comunicando imediatamente ao Agente

Fiduciário e ao Coordenador Líder; e

(vii) fornecer as informações solicitadas pela CVM.

13.6. Organograma: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os

dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução

CVM n° 28/83, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser

devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo

para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá

conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de

controle, no encerramento de cada exercício social.

13.7. Acesso aos Relatórios: Sempre que solicitado pelos Titulares de CRI, por escrito e com prazo

de antecedência de 20 (vinte) Dias Úteis, a Securitizadora lhes dará acesso aos relatórios de gestão

dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI. OsTitulares de CRIpoderão solicitar

tais relatórios diretamente ao Agente Fiduciário, que os receberá da Securitizadora mensalmente,

até o 20° (vigésimo) dia de cada mês, referentes ao mês imediatamente anterior.

CLÁUSULAQUATORZE- AGENTEFIDUCIÁRIO

14.1. Agente Fiduciário: A Emissora nomeia e constitui a VÓRTX DISTRIBUIDORADE TíTULOS E

VALORESMOBILIÁRIOSlTDA. como Agente Fiduciário da Emissãoque, neste ato, aceita a nomeação

para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante a Emissora, os
interesses da comunhão dos Titulares de CRI.

14.2. Declaracões do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições

previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

(li) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas suascláusulas e condições;
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(iii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas

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

para tanto;

(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(v) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das

Sociedade por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;

(vi) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 10 da

Instrução CVMn° 28/83;

(vii) não tem qualquer ligação com a Emissoraque o impeça de exercer suas funções;

(viii) verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência,

correção e suficiência das informações constantes no presente Termo de Securitização; e

(ix) zelar para a regular constituição da Alienação Fiduciária de Quotas e do Contrato de Cessão.

14.3. Exercício das Funções: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de

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

Data de Vencimento dos CRiou até sua efetiva substituição.

14.4. Obrigações do Agente Fiduciário: Sãoobrigações do Agente Fiduciário:

(i) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a atuação

da Emissorana gestão do Patrimônio Separado;

(ii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

Titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários, da Alienação Fiduciária e dos

direitos relativos à Conta Centralizadora caso a Emissora não o faça;

(iii) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a
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administração do Patrimônio Separado, exceto no caso da alínea (vi) do item 12.1 acima;

(iv) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio

Separado, nos termos da Cláusula Décima acima, exceto no caso da alínea (vi) do item 12.1 acima;

(v) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercício da função, o

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus

próprios bens;

(vi) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer

outra modalidade de inaptidão;

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

relacionados com o exercicio de suasfunções;

(viii) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações

nas condições dos CRI;

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

Termo de Securitização, diligenciando para que sejam sanadasas omissões, falhas ou defeitos de que

tenha conhecimento;

(x) verificar a regularidade da constituição da Alienação Fiduciária, observando a manutenção

de sua suficiência e exequibilidade;

(xi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,

alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais

informações;

(xii) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

(xiii) convocar, quando necessário, a Assembleia de Titulares de CRI, mediante anúncio publicado

conforme previsto na Cláusula Dezessete abaixo;
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(xiv) comparecer à AssembLeiade Titulares de CRIa fim de prestar as informações que lhe forem

solicitadas;

(xv) manter atualizados os contatos dos TituLares de CRI, mediante solicitação de posição de

Titulares dos CRIà CETIP;

(xvi) manter os Titulares de CRIinformados acerca de toda e qualquer informação que possavir a

ser de seu interesse;

(xvii) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplência das obrigações

deste Termo de Securitização e 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;

(xviii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização e todas

aqueLasimpositivas de obrigações de fazer e não fazer; e

(xix) disponibilizar aos Titulares de CRI o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI atualizado,

reaLizado pela Securitizadora, por meio da página do Agente Fiduciário na rede mundial de

computadores.

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

às custas da Devedora, durante o periodo de vigência dos CRI, o valor liquido anual de R$ 13.146,89

(treze mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo que a 1a (primeira) parcela

deverá ser paga até o 5° Dia Útil após a data de assinatura deste Termo de Securitização, e as demais

parcelas deverão ser pagar no mesmo dia nos anos subsequentes.

14.5.1. As parcelas acima previstas já estão acrescidas dos tributos correspondentes,

aplicáveis e vigentes à época da respectiva cobrança.

14.5.2. As parcelas acima previstas serão reajustadas anualmente pela variação acumulada

do IPCAlIBGE, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice

que vier a substitui-to, a partir da data do primeiro pagamento, calculadas pro rata die, se

necessário.
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14.6. Substituicão do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substítuido nas hipóteses

de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer

outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência

de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados ao presente Termo de

Securitização, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

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

(i) com quorum qualificado de aprovação equivalente ao voto de 2/3 (dois terços) dos CRI em

Circulação; ou

(ii) com quorum simples de aprovação equivalente a deliberação de 50%(cinquenta por cento)

mais (um) dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes na Assembleia de

Titulares de CRI, na hipótese de descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste

Termo de Securitização.

14.8. Novo Agente Fiduciário: O agente fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente

os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de

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

Securitização.

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

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

14.10. Atos e Manifestações do Agente Fiduciário: Os atos ou manifestações por parte do Agente

Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de

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

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

deliberado pela Assembleia de Titulares de CRI, exceto se de outra forma estabelecida neste Termo.

cLÁUSULA QUINZE- ASSEMBLEIADETITULARESDECRI

15.1. Assembleia de titulares de CRI:OsTitulares de CRIpoderão, a qualquer tempo, reunir-se em!!!
r
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Assembleia de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares de CRI.

15.2. Quorum para Convocação: A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVMou por Titulares de CRIque representem, no minirno, 10%

(dez por cento) dos CRIem Circulação.

15.3. Propostas de Deliberação: Observado o disposto no item 15.2 acima, deverá ser convocada

Assembleia de Titulares de CRI toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar ou

de qualquer outra forma se manifestar em relação aos seus direitos e obrigações relativos aos

Créditos Imobiliários, à Alienação Fiduciaria das Quotas e/ou aos recursos oriundos da Conta

Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado, para que os Titulares de CRI deliberem sobre

como a Emissoradeverá exercer seu direito frente à Devedora.

15.3.1. A Assembteia de Titulares de CRI mencionada no item 15.3 deverá ser realizada em

data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se, desde que

respeitados os 20 (vinte) dias de antecedência para convocação da referida Assembleia de

Titulares de CRI, cujo quorum deve corresponder ao quorum estabelecido nos itens 15.10 ou

15.11 deste Termo, conforme o caso, exceto se de outra forma estabelecida neste Termo de

Securitização.

15.3.2. Após tomar conhecimento da definição tomada pelos Titulares de CRI, seja através

do Agente Fiduciário ou por conta própria, a Emissora deverá exercer seus direitos e se

manifestar, conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma estabeleci da neste Termo

de Securitização. Caso os Titulares de CRI não compareçam à Assembleia de Titulares de

CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, exceto se de outra forma

estabeleci da neste Termo, a Emissora e o Agente Fiduciário permanecerão silentes quanto

ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado

como negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRI, não podendo ser imputada à

Emissora e ao Agente Fiduciário qualquer responsabilização decorrente de ausência de

manifestação.

15.3.3.A Emissora e o Agente Fiduciário não prestarão qualquer tipo de opinião ou farão

qualquer juízo sobre a orientação definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão
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somente a manifestar-se conforme assim instruída, exceto se de outra forma estabelecida

neste Termo de Securitização. Neste sentido, a Emissora e o Agente Fiduciário não possuirão

qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação

dos Titulares de CRI por eles manifestado frente à Devedora, conforme o caso,

independentemente dos eventuais prejuízos causadosaos Titulares de CRiou à Emissora.

15.4. Aplicação Legislativa: Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o

disposto na Lei n° 9.514/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

15.5. Primeira e Segunda Convocações: A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRIque representem, no mínimo, 75%(setenta

e cinco por cento) dos CRIem Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

15.6. Voto: Cada CRIem Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI,

sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares de CRiou não.

15.7. Representação: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias de Titulares de CRI.

15.8. Presença do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário comparecerá à Assembleia de Titulares

de CRIe prestará aosTitulares de CRIas informações que lhe forem solicitadas.

15.9. Presidência da Assembleia de Titulares de CRI: A presidência da Assembleia de Titulares de

CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (li)

ao representante da Securitizadora; ou (iii) ao titular do CRIeleito pelos Titulares de CRI.

15.10. Deliberações: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas as

deliberações, serão tomadas, em qualquer convocação, com quorum simples de aprovação

equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares de CRI presentes na referida

Assembleia de Titulares de CRI.

15.11. Evento de Vencimento Antecipado, Propostas de Alteração e Renúncia: Exceto se de outra

forma estabelecido neste Termo de Securitização, as matérias relativas: (i) às Datas de Pagamento
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dos CRI; (ii) à forma de cálculo do saldo devedor atualizado dos CRI, Atualização Monetária, Juros

Remuneratórios, amortização de principal dos CRIe parcela bruta dos CRI (conforme o caso); (iii) ao

prazo de vencimento dos CRI; (ív) às Debêntures que possa impactar os direitos dos Titulares de CRI;

(v) à decretação de um Evento de Vencimento Antecipado não automático dos CRI; e/ou (v) quóruns

de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; deverão ser aprovadas seja em primeira

convocação ou em qualquer convocação subsequente; por Titulares de CRI que representem, no

mínimo, 90%(noventa por cento) dos CRIem Circulação.

15.12. Periodicidade: As Assembleias de Titulares de CRI serão realizadas no prazo de 20 (vinte)

dias a contar da data de publicação do edital relativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito)

dias a contar da data de publicação do edital relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo que,

na hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no primeiro Dia Útil

imediatamente posterior à data indicada para a realização da Assembleia de Titulares de CRI nos

termos da primeira convocação.

15.13. Regularidade: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de

Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares de CRI a que

comparecerem todos os Titulares de CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns

de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

15.14. Dispensade Convocação: É dispensada a convocação e realização de Assembleia de Titulares

de CRIpara (i) aprovação de atos e decisões necessários para o cumprimento de exigências legais ou

de exigências apresentadas da CVM, cartórios de títulos e documentos, cartórios de registro de

imóveis ou quaisquer outros órgãos regulatórios pertinentes; e (li) alteração de erro de redação que

não altere materialmente o presente Termo de Securitização e os direitos dos Titulares dos CRI.

15.15 Envio à CVM:As atas lavradas das assembleias gerais serão encaminhadas somente à CVMvia

Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE, não sendo necessário a sua publicação

em jornais de grande circulação, desde que a deliberação em assembleia seja divergente a esta

disposição.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DESPESAS DA EMISSÃO

16.1 Despesas da Emissão: A Emissora fará jus, as custas do Patrimônio Separado, pela/
,../;:/
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administração do Patrimônio Separado durante o período de vigência dos CRI, de uma remuneração

equivalente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês atualizado anualmente pela variação

positiva do IGP-M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice

que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga no 1° (primeiro) Dia Útil a

contar da data de subscrição e integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos anos

subsequentes até o resgate total dos CRI.

16.1.1 A remuneração definida no item 16.1 acima, continuará sendo devida, mesmo após

o vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência

não sanada, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de

atuação da Emissora.

16.1.2 Os valores referidos no item 16.1 acima serão acrescidos dos impostos que incidem

sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qualquer

Natureza), CSSL(Contribuição Social Sobre o Lucro líquido), PIS (Contribuição ao Programa

de Integração Social), COFINS(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), o

IRRF(Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir

sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

16.2. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado, mas cuja responsabilidade pelo pagamento foi assumida pela Devedoa, conforme

estabelecido no Contrato de Cessão:

(i) todos os emolumentos da CETIPrelativos tanto à CCIquanto aos CRI;

(ii) emolumentos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

("ANBIMA") reLativos ao registro dos CRI;

(iii) remuneração da Emissora indicada no item 16.1. acima;

(iv) remuneração a ser paga à Instituição Custodiante das CCIprevista na Escritura de Emissãode

CCI, no valor de: (a) RS5.975,86 (cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta

e seis centavos), para implantação e registro da CCI, a qual deverá ser paga até o 5°

(quinto) Dia Útil após a data de assinatura da Escritura de Emissão de CCI; e (b) RS(
"ri
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3.585,51 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) anuais,
referente à custódia da CCI, sendo que a 1a (primeira) parcela deverá ser paga até o 5°
(quinto) Dia Útil após a data de assinatura da Escritura de Emissão de CCI, e as demais
parcelas deverão ser pagas no mesmo dia nos anos subsequentes;

(v) remuneração, devida ao Agente Fiduciário, prevista no item 14.5. acima;

(vi) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pela Emissora e/ou
pelo Agente Fiduciário e autorizadas previamente pela Devedora, vinculadas aos eventuais
aditamentos aos documentos da Oferta Pública Restrita a serem pagas no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da apresentação de cobrança pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário nesse
sentido, conforme previsto nesse Termo de Securitização;

(vii) averbações, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e títulos e
documentos e junta comercial, quando for o caso, relativas a alterações dos Documentos da Oferta
Pública Restrita e os custos relacionados à assembleia geral de titulares de CRI, conforme previsto
nesse Termo de Securitização;

(viii) em virtude da instituição do regime fiduciário e da gestão e administração do Patrimônio
Separado, as despesas de contratação de auditor independente, contador, ou seja, profissionais para
realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado os quais serão realizados na
periodicidade exigida pela legislação em vigor e serão reembolsas à Emssora, e quaisquer prestadores
de serviços contratados para a Oferta Pública Restrita, incluindo as verbas devidas às instituições
financeiras onde se encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado,
mediante apresentação dos comprovantes de pagamento ou notas fiscais. O valor total máximo deste
item não poderá ser maior do que R$500,00 (quinhentos reais);

(ix) os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados ou fiscais relacionados
com procedimentos legais incorridos para resguardar os interesses dos titulares dos CRI, escolhidos
de comum acordo entre a Devedora e as partes, observado, no entanto, o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), na defesa de eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais
propostos contra o Patrimônio Separado ou, ainda, realização do Patrimônio Separado;
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(x) as eventuais despesas decorrentes da sucurnbência em ações judiciais relacionadas

exclusivamente à Oferta Pública Restrita e aos interesses dos titulares de CRI;

(xi) despesas com registros e movimentação perante instituições autorizadas à prestação de

serviços de liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação e liquidação, juntas

comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme o caso, da documentação

societária relacionada aos CRI, a este Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação,

bem como de seus eventuais aditamentos;

despesas com a publicações necessárias à realização de assembleias gerais de titulares

CRI, na forma da regulamentação aplicável;

(xiii) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para procedimentos

extraordinários especificamente previstos nos Documentos da Operação e que sejam atribuídos à
Emissora, desde que autorizadas pela Devedora previamente; e

(xiv) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei à Emissora

e/ ou ao Patrimônio Separado e que possam afetar adversamente o cumprimento, pela Emissora, de

suas obrigações assumidas neste Termo de Securitização.

16.3. Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

se ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/97, caso o Patrimônio Separado a

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 16.2., acima, tais despesas desde

sempre que possível, previamente aprovadas, serão suportadas pelos Investidores, na proporção dos

CRI titulados por cada um deles.

16 Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto nos itens 16.2 e

16.3 acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI:

(i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na

descrição do item 16.2 acima;

(ii) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas

Titulares dos CRI; e
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(iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI.

16.4. 1. No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI deverão ser previamente

aprovadas pelos titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI

detidos pelos Titulares dos CRI, na data da respectiva aprovação.

16.4.2. Em razão do quanto disposto na alínea (ii) do item 16.4 acima, as despesas a serem

adiantadas pelos Titulares dos CRI à Emissora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na

defesa dos interesses dos Titulares dos CRI, incluem, exemplificativamente: (i) as despesas

com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros

especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas

incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos

contra a Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar

os créditos oriundos das Debêntures; (iii) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de

serviços eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da

Debêntures; (iv) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em

decorrência de eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais

propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso,

solicitar garantia prévia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (v)

a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo,

bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias.

cLÁUSULA DEZESSETE - PUBLICIDADE

17.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI (excetuados os atos

e fatos relevantes da administração ordinária da Securitizadora e/ou do Agente Fiduciário), bem

como as convocações para as Assembleias de Titulares de CRI, deverão ser veiculados na forma de

avisos no jornal "Diário Comércio Indústria e Serviços· DCI", obedecidos os prazos legais e/ou
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regulamentares, sem prejuízo do disposto na Cláusula Quatorze, sendo que todas as despesascom as

referidas publicações, serão arcadas diretamente ou indiretamente pela Devedora com recursos que

não sejam do Patrimônio Separado.

17.1.1. A publicação mencionada no item 17.1. acima estará dispensada quando for feita

divulgação em pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de

computadores, que disponibilize, em seção disponível para acessogratuito, a informação em

sua integralidade.

17.2. Informacões Periódicas: As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da

Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou

regulamentares, por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM, cujos

custos serão arcados pelos próprios prestadores desta Cláusula com recursos que não sejam do

Patrimônio Separado.

17.3. Sistema de Envio de Atas: As atas lavradas das assembleias apenas serão encaminhadas à
CVMvia Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE, não sendo necessário a sua

publicação em jornais de grande circulação, salvo se os Titulares de CRIdeliberaram pela publicação

de determinada ata, observado o quórum da referida Assembleia nos termos da Cláusula Quatorze

deste Termo, sendo que todas as despesas com as referidas publicações, serão arcadas diretamente

ou indiretamente pela Devedora com recursos que não sejam do Patrimônio Separado.

CLÁUSULADEZOITO- REGISTRODOTERMO

18.1. Registro do Termo: O Termo de Securitização será entregue para registro à Instituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei n° 10.931/11, para que seja

declarado pela Instituição Custodiante o Patrimônio Separado a que os Créditos Imobiliários, a

Alienação Fiduciaria das Quotas e a Conta Centralizadora estão afetados, nos termos da declaração

constante do Anexo VIII deste Termo de Securitização.

CLÁUSULADEZENOVE- NOTIFICAÇÕES

19.1. Notificações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes conforme

disposições deste Termo de Securitização deverão ser encaminhadas para os endereços constantes
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abaixo, ou para outros que as partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo

de Securitização.

Separa a Emissora:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 5° andar, cj. 52

CEP01451-902, SãoPaulo - SP

At.: Marcos Ribeiro do Valle

Tel.: (11) 3062-1737 ou (11) 3062-6902

E-mail:

Separa o Agente Fiduciário:

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

Rua Ferreira de Araújo, n° 221, cjs. 94 e 95, Pinheiros

CEP05428-000, SãoPaulo - SP

At.: Flávio Scarpelli

Tel.: (11) 3030-7177

E-mail:

19.2 Meios de Notificação: Todas e quaisquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos

nos termos deste Termo deverão ser feitos por escrito (ou por mensagem eletrônica - e-rnail) e serão

considerados válidos: (a) conforme comprovados através de recibo assinado pelo destinatário, da

entrega da notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso de envio por entrega de correspondência,

através do relatório de transmissão ou comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por

mensagem eletrônica (e-mail), desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-

mail.

19.3 Eficácia das Notificações: As comunicações enviadas nas formas previstas neste Termo, serão

consideradas plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante das Partes.

CLÁUSULA VINTE - RISCOS
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20.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,

rentabilidade e regulamentação específica, que se relacionam tanto à Emissoraquanto à Devedora, à
Alienação Fiduciaria das Quotas e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O Investidor deve ler

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como

consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar

uma decisão de investimento. Estão descritos no Anexo IV deste Termo de Securitização os riscos

relacionados, exclusivamente, à Emissora, aos CRI, à Alienação Fiduciaria das Quotas e à estrutura

jurídica da presente Emissão.

CLÁUSULA VINTE E UM - DISPOSiÇÕES GERAIS

21.1. Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo

de Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caiba aos Titulares de CRIem razão de qualquer inadimplemento

das obrigações da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, prejudicará tais direitos, faculdades ou

remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal

inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas

pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a qualquer outro

inadimplemento ou atraso.

21.2. Vinculacão: O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as partes por si e seussucessores.

21.3. Alterações Futuras: Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão

válidas se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares de CRI, observados

os quóruns previstos neste Termo de Securitização; (ii) pela Emissora; e (iii) pelo Agente Fiduciário,

exceto se disposto de outra forma neste Termo.

21.3.1. Adicionalmente, as Partes concordam que os Documentos da Oferta Pública Restrita

poderão ser alterados, independentemente de anuência dos Titulares de CRI, conforme

previsto no item 15.14. acima.

21.4. Independência: Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização venha a ser ,./
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julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal

julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra

que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

21.5. Culpa ou Dolo: O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRI pelos prejuízos que

lhes causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - FORO DE ELEiÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

22.1. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de Securitização,

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

22.2. Legislação: Este Termo de Securitização é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

O presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor, forma e validade, na presença de 2

(duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 21 de novembro de 2016.

[assinaturas na próxima página]
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Página de Assinaturas 1/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 70a Série da 1a

Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., celebrado em

São Paulo, 21 de novembro de 2016.

HABIT ASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome: MARCOS RIBEIRO DO VAl.LE NETO
00. 44.858.325-2

Cargo: CPF.300.200.41fl..07

Nome:

Cargo:

Vicenie Postiga Nogueira
RG: 817836

CPF: 076.811.148-07
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Página de Assinaturas 212 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 70a Série da 1a

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., celebrado em

São Paulo, 21 de novembro de 2016.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

"./·7.

________ ~,_,i'"'"l"-'•...;'-/-.··7,.....;:~. c:c
Nome:

Flávio Scarpelli Souza
CPF: 293.224.508-27 Cargo:

Marina de Oliveira e Pafiella
CPF: 290.319.598-63

TESTEMUNHAS

Nome: Mara Cristina Lima
CPF/MF'. ,/ RG:23.199.917-3

CPF: 148.236.208-28 CPF/MF:
Sandra Aparecida Gome
RG28.191.920-3 ssp/sr
CPF268.621.788-06
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ANEXO I - DESCRiÇÃO DA CCI

CARACTERíSTICAS DA CCI

CEDULA DE CREDITO IMOBILlARIO - CCI LOCAL E DATA DE EMISSAO:

São Paulo, 21 de novembro de 2016

SERIE I Unica I NUMERO 11 I TIPO DE CCI I INTEGRAL

1. EMISSORA

RAZAOSOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.304.427/0001-58

ENDEREÇO:Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 5° andar, conjunto 52

CEP I 01451-000 I CIDADE I São Paulo I UF I SP

2. INSTITUIÇAO CUSTODIANTE

RAZAOSOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ/MF: 22.610.50010001-88

ENDEREÇO:Rua Ferreira de Araújo, 221, CJ 94 e 95, Pinheiros

CEP I CEP I CEP I CEP I CEP I CEP

1. DEVEDORA

RAZAOSOCIAL: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ/MF: 43.470.988/0001-65

ENDEREÇO:Rua Hungria nO1.400, 2a andar, conjunto 21, Jardim Américo

CEP I 01455-000 I CIDADE I São Paulo I UF I SP

4. TITULO

"Instrumento Particular de Escritura da T' Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em

Ações, da Espécie Com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Even

Construtora e Incorporadora S.A." firmada em 21 de novembro de 2016, no valor de R$

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
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e seis) meses
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judicial ou extrajudicial.

Periodicidade de Pagamento As Debêntures serão amortizadas em 3 (três) parcelas,

sendo: (i) 33,33%do saldo devedor em 21 de novembro de

2018; (ii) 50,00%(cinquenta por cento) do saldo devedor em

21 de maio de 2019; e (iií) 100%do saldo devedor em 21 de

novembro de 2019.

Local de Pagamento Na forma descrita na Escritura de Emissãode Debêntures.

Garantias N/A
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ANEXO 11- FLUXO DE PAGAMENTOS

Data de Data de Taxa de
Pagamento do Pagamento aos Preço Unitário Amortização

Pagamento de
Crédito investidores do (P.U.)

(Tai)
Juros

Imobiliário CRI

21/11/2016 R$1.000,00

21/12/2016 23/12/2016 R$1.000,00 0,00% Sim

23/01/2017 25/01/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

21/02/2017 23/02/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

21/03/2017 23/03/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

24/04/2017 26/04/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

22/05/2017 24/05/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

21/06/2017 23/06/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

21/07/2017 25/07/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

21/08/2017 23/08/2017 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

21/09/2017 25/09/2017 R$1.000,00 0,00% Sim

23/10/2017 25/10/2017 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

21/11/2017 23/11/2017 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

21/12/2017 26/12/2017 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

22/01/2018 24/01/2018 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

21/02/2018 23/02/2018 R$1.000,00 0,00% Sim

21/03/2018 23/03/2018 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

23/04/2018 25/04/2018 R$1.000, 00 0,00% Sim

21/05/2018 23/05/2018 R$l.OOO,OO 0,00% Sim

21/06/2018 25/06/2018 R$1.000,00 0,00% Sim

23/07/2018 25/07/2018 R$1.000,OO 0,00% Sim

21/08/2018 23/08/2018 R$1.000,00 0,00% Sim

21/09/2018 25/09/2018 R$1.000,00 0,00% Sim

22/10/2018 24/10/2018 R$1.000,OO 0,00% Sim

21/11/2018 23/11/2018 R$666,67 33,33% Sim

21/12/2018 26/12/2018 R$666,67 0,00% Sim

21/01/2019 23/01/2019 R$666,67 0,00% Sim

21/02/2019 25/02/2019 R$666,67 0,00% Sim

21/03/2019 25/03/2019 R$666,67 0,00% Sim

22/04/2019 24/04/2019 R$666,67 0,00% Sim

21/05/2019 23/05/2019 R$333,33 50,00% Sim

21/06/2019 25/06/2019 R$333,33 0,00% Sim
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22/07/2019 24/07/2019 R$333,33 0,00% Sim

21/08/2019 23/08/2019 R$333,33 0,00% Sim

23/09/2019 25/09/2019 R$333,33 0,00% Sim

21/10/2019 23/10/2019 R$333,33 0,00% Sim

21/11/2019 25/11/2019 R$O,OO 100,00% Sim
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ANEXO 111-TRATAMENTO FISCAL

Os Tuuiares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de

avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios

assessoresquanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros

tributos que não o imposto de renda eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos

porventura auieridos em operações com CRI.

Imposto de Renda

Rendimentos nasAplicações em Certificados de Recebíveis ImobWários

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos produzidos pelos CRIé o mesmo
aplicado aos títulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto de Renda Retido
na Fonte ("IRF"), a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o
prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) de
181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5%e (d) acima de 720 dias:
alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o Investidor efetuou o
investimento, até a data do resgate (artigo 10 da lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo
65 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou Investidor estrangeiro.

PessoasJurídicas não Financeiras

o IRFretido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação, gerando o direito a ser compensado
com o do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de apuração (artigo
76, I da Lei n. o 8.981, de 20 de janeiro de 1995). O rendimento também deverá ser computado na
base de cálculo do IRPJe da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido ("CSLL").As alíquotas do IRP~!/
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correspondem a 15%e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real

que exceder o equivalente a R$240.000,OOpor ano; a aliquota da CSLL, para pessoasjurídicas não-

financeiras, corresponde a 9%.

Instituições Financeiras, Fundos de Investimento e Outros

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência

complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI

por essasentidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ,

à alíquota de 15%e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 15%. As carteiras de fundos de

investimentos (exceto fundos imobiliários) estão isentas de imposto de renda (artigo 28, parágrafo

10, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997).

Pessoas Físicas

Para as pessoasfísicas, desde 10 de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3 o ,

inciso 11, da Lei n. o 11.033/04.

Entidades Imunes e Isentas

Pessoasjurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou

seja, o imposto não é compensável (art. 76, 11, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). As

entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua

condição à fonte pagadora (art. 71 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada

pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995).

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra;
li
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geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes

no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos

auferidos pelos Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as

normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMNn. o 2.689, de 26 de janeiro de 2000) e não

sejam considerados residentes em paraíso fiscal, conforme definido pela legislação brasileira. Nesta

hipótese, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros em operações de renda fixa estão

sujeitos à incidência do IRRFà alíquota de 15%.

Contribuição Social para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuicão Social sobre o

Faturamento - COFINS

Na sistemática não-cumulativa, as contribuições para o PIS e COFINSincidem sobre o valor do

faturamento mensal das pessoasjuridicas, assim entendido, o total das receitas por estas auferidas,

independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta

própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressalvadas algumas

exceções, como as receitas não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente (arts. r e

3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e artigo 1° das Leis nOs10.637, de 30 de dezembro de

2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e alterações subsequentes).

Porém, os rendimentos em CRIauferidos por pessoasjurídicas não financeiras, sujeitas à sistemática

não cumulativa são classificados como receitas financeiras e, dessemodo, ficam sujeitos à incidência

da COFINSe da Contribuição ao PISà alíquota zero, na forma fixada pelo Decreto n° 5.442/2005.

Se a pessoa jurídica for optante pela sistemática cumulativa de apuração do PIS e da COFINS,

também não haverá a incidência das referidas contribuições sobre os rendimentos em CRI, pois,

nessa sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a totalidade das receitas auferidas (o

que exclui a receita financeira). Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoasfísicas não

há incidência dos referidos tributos.

Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras, sociedades de

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada fechadas,

sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbto;
/:
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sociedades distribuidores de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, à
exceção dos fundos de investimento, os rendimentos serão tributados pela COFINS,à alíquota de 4%,

e pelo PIS, à alíquota de 0,65%.

Ganhos nasAlienacões de CRI

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes

Não há uniformidade de interpretação quanto à tributação aplicável sobre eventuaL ganho de capitaL

auferido por pessoa física na alienação de CRI. Existem pelo menos duas interpretações correntes a

respeito da incidência do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o vaLor de

aLienaçãoe o valor da aplicação em certificados de recebíveis imobiliários, quais sejam (i) a de que

os ganhos decorrentes da aLienação de CRI são tributados tais como os rendimentos de renda fixa,

nos termos do artigo 65, caput e §1°, da Lei n° 8.981 e em conformidade com as aLíquotasregressivas

acima descritas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação de CRI são tributados como

ganhos líquidos nos termos do artigo 52, §2°, da Lei nO8.383, com a redação dada peLoartigo 2° da

Lei n° 8.850, sujeitos, portanto, ao IRF a ser recolhido peLovendedor até o último dia útil do mês

subsequente ao da apuração do ganho de capital, à alíquota de 15%, estabeleci da pelo inciso 11 do

caput do artigo 2° da Lei n° 11.033.

Em virtude dessasdivergências de interpretação e da inexistência de jurisprudência firmada sobre o

assunto, recomenda-se aos Investidores que consultem seus assessorestributários e financeiros antes

de se decidir pelo investimento nos CRI.

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

No caso de Investidores residentes ou domiciliados no exterior que investirem em CRI no país (i) de

acordo com as normas previstas na ResoluçãoCMNn. o 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e que (ii) não

sejam domiciliados em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, conforme

definido pela legislação brasileira, os ganhos auferidos nas operações realizadas em boLsas de

valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas são isentos de tributação, conforme

interpretação razoável da legislação tributária em vigor.

Imposto sobre Operacões Financeiras - IOF
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Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio")

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário

Nacional (Resolução CMN n° 2.689), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto n° 6.306, de

14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode

ser majorada até o percentual de 25%(vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder

Executivo, relativamente a transações ocorridas após esta eventual alteração.

Imposto sobre Tituios e Valores Mobiliários t'/OF/Titulos")

As operações com certificados de recebíveis imobiliários estão sujeitas ao IOF/Títulos à alíquota

zero, na forma do parágrafo 2°, inciso VI do artigo 32 do Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de

2007, conforme em vigor. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer

tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50%(um inteiro e cinquenta centésimos por

cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
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ANEXOIV - FATORESDERISCOS

o investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados independentemente

pelo potencial Investidor. Essesriscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora, à
Alienação Fiduciaria das Quotas e aos próprios CRIobjeto desta Emissão.O potencial Investidor deve

ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo, bem como consultar seu

consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão

de investimento. Estão descritos a seguir os riscos relacionados, exclusivamente, à Emissora, aos CRI,

à Alienação Fiduciaria das Quotas e à estrutura jurídica da presente Emissão:

RISCOSRELATIVOSAO SETORDESECURITIZACÃOIMOBILIÁRIAEAO CENÁRIOECONÔMICO

(i) Recente Desenvolvimento da Securitização Imobiliária. A securitização de Créditos

Imobiliários é uma modalidade de operação recente no Brasil. A Lei n° 9.514/97, que criou os

certificados de recebfveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um volume maior

de emissões de certificados de recebiveis imobiliários nos últimos anos. Além disso, a securitização é

uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas

jurídicas de segregação dos riscos da Emissora.

Na hipótese de a Emissora ser declarada inadimplente com relação à Emissão, o Agente Fiduciário

deverá assumir a custódia e administração dos créditos integrantes do Patrimônio Separado. Em

Assembleia Geral, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre as novas normas de administração do

Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos Imobiliários, ou optar pela

liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das obrigações da

Emissora perante os Investidores.

(ii) Credores Privilegiados (MP 2. 158-35). A Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de

2001, em seu artigo 76, estabelece que "as normas estabelecem a afetação ou a separação, a

qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos

privilégios que lhes são atribuídos". Em seu parágrafo único, ela prevê que permanecem

respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens das rendas do sujeito passivo, se~;

espólio ou sua massafalida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação. /,,'
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Apesar de a Emissora ter instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, a CCI, a
Alienação Fiduciaria das Quotas e a Conta Centralizadora por meio deste Termo de Securitização, os
credores de débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, que a Emissora, eventualmente
venham a ter, poderão concorrer de forma privilegiada com os Titulares de CRIsobre o produto de
realização dos Créditos Imobiliários, da CCI, da Alienação Fiduciaria das Quotas e a Conta
Centralizadora não venham a ser suficientes para o pagamento integral do saldo devedor dos CRI
atualizado após o pagamento das obrigações da Emissora.

(iii) Inflacão. No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e
vários momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais
promovidas para combater a inflação geram efeitos adversos sobre a economia do país, que
envolveram controle de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações,
alterações bruscas e relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização (Real) que teve sucesso na redução da inflação.
Desde então, no entanto, por diversas razões, (crises nos mercados financeiros internacionais,
mudanças na política cambial, eleições presidenciais, etc.) ocorreram novos "repiques"
inflacionários. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,
inclusive, recessão no país, ocasionando desemprego e eventualmente elevando a taxa de
inadimplência.

(iv) Politica Monetária. O governo federal influencia as taxas de juros praticadas na economia
uma vez que estas se constituem um dos principais instrumentos de política monetária utilizado.
Historicamente, esta política tem sido instável, havendo grande variação nas taxas praticadas. A
política monetária brasileira possui como função regular a oferta de moeda no país e muitas vezes é
influenciada por fatores externos ao controle do governo federal, tais como os movimentos dos
mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos,
principalmente dos Estados Unidos.

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, uma vez
que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva, os investimentos se retraem
assim, via de regra, eleva o desemprego e aumenta os índices de inadimplência.
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(v) Ambiente Macroeconômico Internacional. O valor dos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras no mercado é influenciado pela percepção de risco do Brasil e
outras economias emergentes, e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na
economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros
países emergentes, especialmente na América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos
títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países
possam diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reações dos investidores
aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos
títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em resultado da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam o
desempenho econômico e financeiro do pais como também economia dos países desenvolvidos como
os Estados Unidos interferem consideravelmente o mercado brasileiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados emergentes em
anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos e
causam uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de dólares norte-
americanos do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentassem custos mais altos para
captação de recursos, tanto nacionalmente, como no exterior, impedindo o acesso ao mercado de
capitais internacional. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados
internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionarem uma redução ou falta de
liquidez para os CRI.

RISCOS RELATIVOS À EMISSÃO DOS CRI

(i) Risco Tributário. O governo federal com frequência altera a legislação tributária sobre
investimentos financeiros. Atualmente, por exemplo, pessoas físicas possuem isenção no pagamento
de imposto de renda sobre rendimentos de CRI.Alterações futuras na legislação tributária poderão
eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRIpara os investidores. Hoje, os rendimentos auferidos
por investidores estão isentos de IRRFe de declaração de ajuste anual de pessoas físicas. Porém, tal
tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRIe pode ser alterado ao longo do
tempo. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando
aliquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI,ou ainda a criação de novos tributos aplicávets

aos CRI poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos Investidor';.
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Ademais, existe divergência sobre a tributação aplicável aos ganhos obtidos pelos Investidores em

caso de alienação, havendo certas correntes que defendem a tributação segundo a escala

decrescente aplicável aos investimentos de renda fixa, e outras que defendem a alíquota de 15%.De

qualquer forma, dependendo da interpretação que se firmar com relação ao assunto, o Investidor

poderá sofrer uma tributação maior ou menor em eventuais ganhos que obtenham na alienação de

seusCRI;

(ii) Capacidade da Devedora de honrar suas obrigações. A amortização integral dos CRIdepende

fundamentalmente no pagamento pontual dos Créditos Imobiliários por parte da Devedora. A

Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade das

Devedora de honrar com as suas obrigações devendo cada Investidor procurar obter o máximo de

informações acerca da Devedora (incluindo acerca da situação patrimonial e do setor de atuação)

antes de obter pelo investimento do CRI. A incapacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela

Devedora pode impactar negativamente no fluxo de recebimento dos CRI

(iii) Baixa Uguidez no Mercado Secundário: Em função de sua natureza, os CRI distribuídos no

mercado de capitais brasileiro são valores mobiliários pouco homogêneos, uma vez que possuem alto

valor nominal e longos prazos de vencimento, sofrendo a concorrência dos títulos públicos e privados

de curto prazo. Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no

Brasil apresenta baixa liquidez ou nenhuma ltquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no

futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses

valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Titulares de CRI

poderão encontrar dificuldades para negocíá-Ios no mercado secundário, devendo estar preparados

para manter o investimento nos CRIpor todo o prazo da Emissão;

(iv) Riscos de Insuficiência da Alienação Fiduciaria das Quotas: No caso de inadimplemento dos

Créditos Imobiliários por parte da Devedora, Securitizadora terá que iniciar o procedimento de

execução judicial da Alienação Fiduciaria das Quotas. Não há como assegurar que a Alienação

Fiduciaria das Quotas, quando executada, será suficiente para recuperar o valor necessário para

amortizar integralmente os CRI. Casoisso ocorra os Titulares dos CRIpoderão ser afetados;

(v) Risco em Função da Dispensa de Registro: A Emissão, distribuída nos termos da Instrução

CVM n° 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as

informações prestadas no âmbito dos Documentos da Oferta Pública Restrita não foram objeto de
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análise pela referida autarquia federal;

(vi) Risco de Estrutura: A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta
forma e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro
no que tange a operações de certificados de recebíveis imobiliários, em situações de stress poderá
haver perdas por parte dos Investidores Qualificados em razão do dispêndio de tempo e recursos para
eficácia do arcabouço contratual; e

(a) Demais Riscos: Os CRIestão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da
Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais. Os CRItambém 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.

65
PMKA 466842v _1 312/2



ANEXOV - DECLARAÇÃODA EMISSORAPREVISTANO ITEM 15 DOANEXO 111 DA INSTRUÇÃOCVMN°

414

HABITASECSECURITIZADORAS.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de SãoPaulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894,5° andar, cj. 52, CEP01451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social

("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 70a

Série de sua 1a Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta pública de

distribuição, nos termos da Instrução CVMn° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em

que a PlANNER CORRETORADE VALORESS.A., instituição financeira habilitada à prestação dos

serviços de distribuição de valores mobiliários nos termos da regulamentação aplicável, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 10° andar,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.806.535/0001-54, atua como instituição intermediária líder

("Coordenador Uder") e a VÓRTX DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS lTDA.,

instituição financeira com sede na Cidade de SãoPaulo, Estado de SãoPaulo, RuaFerreira de Araújo,

n° 221, cjs. 94 e 95, Pinheiros, CEP05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88,

atua como agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com o Coordenador Uder e o Agente Fiduciário, a legalidade e ausência de

vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, consistência,

correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários da Emissão.

SãoPaulo, 21 de novembro de 2016.

HABITASECSECURITIZADORAS.A.

Nome:
Cargo: MARCOS RIBEiRO DO vAU.E NETO

RG. 44.858.325-2
CPf.308.200.418-07

Nome:
Cargo: Vicante Postlga Nogueira

RG: 877836
CPF: 016.811.148-07
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ANEXOVI- DECLARAÇÃODOAGENTEFIDUCIÁRIOPREVISTASNO ITEM 15 DOANEXO 111 DA
INSTRUÇÃOCVMW 41412004 ENOARTIGO 12, INCISOIX, DA INSTRUÇÃOCVMN° 28/83

VÓRTXDISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOSl TOA., instituição financeira com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, n° 221, cjs. 94 e 95,

Pinheiros, CEP05428-000, inscrita no CNPJ/MFsob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada

na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário da oferta

pública de distribuição dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 70a Série da 1a Emissão("CRI" e

"Emissão", respectivamente) da HABITASECSECURITIZADORAS.A., sociedade por ações, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 5° andar,

cj. 52, CEP01451-902, inscrita no CNPJ/MFsob o n° 09.304.427/0001-58 ("Emissora"), nos termos da

Instrução CVMn° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em que a PlANNER CORRETORA

DE VALORES S.A., instituição financeira habilitada à prestação dos serviços de distribuição de

valores mobiliários nos termos da regulamentação aplicável, com sede na cidade de São Paulo,

Estado de SãoPaulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 10° andar, inscrita no CNPJ/MFsob o

n° 00.806.535/0001-54, atua como instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), declara,

para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissorae o Coordenador Líder: (i) a

legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo

de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

SãoPaulo, 21 de novembro de 2016.

VÓRTXDISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOSlTDA.

Agente Fiduciário

Nome:
Cargo:
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ANEXOVII- DECLARAÇÃODOCOORDENADORLÍDERPREVISTANO ITEM 15 DOANEXO 111 DA

INSTRUÇÃOCVMN° 41412004

PLANNERCORRETORADE VALORESS.A., instituição financeira habilitada à prestação dos serviços

de distribuição de valores mobiliários nos termos da regulamentação aplicável, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 10° andar, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 00.806.535/0001-54, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social

("Coordenador Lider") da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 70a Série da 1a Emissão ("Emissão") da HABITASECSECURITIZADORAS.A., sociedade por ações,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO2.894,

5° andar, cj. 52, CEP01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58 ("Emissora"), nos

termos da Instrução CVMn° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, declara, para todos os

fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e ausência de vícíos da

operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e

suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitlzação de Créditos

Imobiliários da Emissão.

SãoPaulo, 21 de novembro de 2016.

PLANNERCORRETORADEVALORESS.A.

Coordenador Líder

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXOVIII - DECLARAÇÃODA INSTITUiÇÃOCUSTODIANTEDA CCINOSTERMOSDOPARÁGRAFO

ÚNICODOARTIGO23 DA lEI W 10.93112004

VÓRTXDISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOSLTOA., instituição financeira com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, n° 221, cjs. 94 e 95,

Pinheiros, CEP05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada

na forma de seu Contrato Social ("Instituicão Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante

do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário sem Garantia

Real Imobiliária Soba Forma Escritural" firmado, em 21 de novembro de 2016, entre a Emissora e a

Instituição Custodiante ("Escritura de Emissão"), por meio do qual foi emitida a Cédula de Crédito

Imobiliário identificada nesta declaração ("CCI"), emitida por meio do, DECLARA, para os fins do

parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.93112004, que lhe foi entregue para custódia a Escritura de

Emissãoe que a CCI se encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 70a Série da 1a Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da HABITASECSECURITIZADORA

S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 5° andar, cj. 52, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

09.304.427/0001-58 ("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados pela CCIpor meio do Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão, firmado entre a Emissora e a Instituição

Custodiante ("Termo de Securitizacão"), tendo sido instituído o regime fiduciário peLaEmissora, no

Termo de Securitização, sobre a CCIe os créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei

n° 9.514/1997. Regime fiduciário este ora registrado nesta instituição custodiante, que declara,

ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão, por meio da qual a CCI foi emitida,

encontram-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta instituição custodiante, nos termos do

artigo 18, § 4° e parágrafo único do artigo 23, da Lei n° 10.931/2004.

SãoPaulo, 21 de novembro de 2016.

VÓRTXDISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOSlTDA.

Instituição Custodiante

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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