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TERMO DE SECURTÍ|ZAçÃO DE CRÉDTTOS TMOBTUÁRtOS

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo):

HABITÂSEC SECURITIZADORA S.A,, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ns 2.894, 5e andar, coniunto 52, CEP 01451-000, inscritâ no

Cadastro Nacionalda Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ MF,, ) sob o ne 09.304.427 /OOOL-

58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora");

Na qualidâde de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10s da Lei ns 9.514 e da lnstrução CVM ne

583:

ouvElRA TRUST DISIRIBUIDORA DE ríTUtOS E VATORES MOBIUÁR|OS S.A,, instituição financeirâ,

com filiâl na Cidade e São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua loaquim Floriano, 1052, 13a andar, sala

1.32 parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0004-34, neste ato representada

na forma de seu Estatuto Social ("ACC!!9-EjC.WÉ!b");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente lermo de Securitízoçõo de Créditos

lmobiliários ("Termo de Secu ritizacã o" ), para vincular os Créditos lmobiliários aos Certificados de Recebíveis

lmobiliários da 123! Série da li Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com o ârtigo 8e da Lei

ns 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução dâ CVM ne 414, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, a lnstrução da CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais

disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigides.

cúusurA PRTMETRA - DEFTNTçôEs

1.1. Dg[!!igÕgs: Para os fins deste Termo de Securitização, âdotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

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

neste Termo de Securitização, terão o significado previsto âbaixo ou nos Documentos da Operação

(abaixo definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as

referências contidas neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou documentos

significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor,

conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados.

Adouirente Terceiro adquirente do(s) lmóvel(is);

"ARente Fiduciário" OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBITIÁRIOS
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S.A., acima quâlificada;

"Alienacão Fiduciária de

lmóveis":

Alienações fiduciárias em garantia a serem constituídas sobre os lmóveis,

nos termos dos lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis;

,,ANBIMA,,
ASSOCTAçÃO BRASTIEtRÂ DAS ENTTDADES DOS MERCADOS FTNANCETRO

E DE CAPITAIS, associação privada com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, ns 8501, 2le andar,

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 34.27 7.171/OOO7 -

62;

"Assembleia Geral de Titulares de

cRt"

Assembleia gerâl de tituleres de CRI a ser realizada em conformidâde com

a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Banco Liqu idante" ITAÚ UNIBANCO S.4., instituição Íinanceira, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,

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

ne 60.701.1.90/0001-04, responsável pela liquidação financeira dos CRI;

Boletins de Subscricão Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os Titulares dos CRI

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

condições deste Termo de Securitização e dâ Oferta;

"83" A 83 S.A. - BRASIT, BOLSA, BAtCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM, iNStitUiçãO

devidamente autorizadâ pelo Banco Central do Brasil para a prestação de

serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e liquidação

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

Antônio Prado, ne 48, Centro, CEP 01010-901;

"cct": A Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real, contando,

apenas, com a Barentia fidejussória prestâda no âmbito das Debêntures,

sob a forma escritural, emitida pela Cedente, nos teÍmos do §39 do artigo

18 da Lei ne 10.931/04 e da Escritura de Emissão de CCl, representativa dos

Créditos lmobiliários;

"Cedente" ou "Fiduciante" LUCERNA EMPREENDIMENTOS IMOBITIÁRIOS LTDA., SOCiCdAdC

empresária limitada, com sede na cidade de São Pâulo, Estado de 5ão

Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, ne 223, conjunto 24, sala 6, Vila Olímpia,

CEP 04.551-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 09.017.23510001-60, com

seus atos constitutivos arquivados perânte a Junta Comercial do Estado de

b
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São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.221.6t1.737;

"cEÍtP2t" Tem o siSnificado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

,,CNPJ/MF,, Cadastro Nacionel dâ Pessoa Juridicâ do Ministério da Fazenda;

LOgtqo Ltv Lei ne 10.406, de 1.0 de janeiro de 2002, conforme alterada, ou outra

legislação que venhe a substituí-la;

"Códiao de Processo Civil": Lei ne 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-la;

Condicões Precedentes São as condições precedentes para que a Emissora realize o pagamento do

Preço de Aquisição Líquido, conforme previstas na Cláusula 3.4 do Contreto

de Cessão;

"Conta do Patrimônio

Seoarado"

Conta corrente ne corrente ne 341.31-8, Agência ne 7307mantida junto ao

Banco ltaú-Unibanco 5.4., de titularidade da Emissora;

"Contrato de Cessão": O lnstrumento Porticulor de Controto de Cessõo de Créditos lmobiliórios e

Outros Avenços, celebrado, neste data, entre a Cedente, na qualidade de

cedente, e Emissora, na qualidade de cessionárie, a Devedora, na qualidade

de devedora e interveniente anuente, e os Fiadores e Elisabete Leme Da

Silva Nicolau, nâ quâlidade de interveniente anuentes, por meio do qualos

Créditos lmobiliários serão cedidos pela Cedente à EmissoÍa;

"Contrato de Distribuicão": O Controto de Dístribuição Público com EsÍorços Restritos, sob o Regime de

Melhores Esforços, de Certificodos de Recebíveis lmobíliórios do 123s Série

do 19 Emissdo do Hdbitosec Securitizodoro S.Á., celebrado, nestâ datâ,

entre a Securitizadora e o Coordenador [íder, conforme definido abaixo,

na qualidade de coordenador lider, para reger a forma de distribuição dos

CRI;

"Coordenador [íder" É A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTUIOS E VATORES

MOBltlÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de

distribuição de valores mobiliários com sede na Rua Gomes de Carvalho,

ne 1195, 4e andar, Vila Olímpia, CEP 04.547 -OOO, na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, inscÍita no CNPJ/MF sob o ne 02.671.74310001-19;

),

1109355v17 11725

Páginâ 5 de 73



Créditos lmobiliários Os direitos de crédito decorrentes das Debêntures, representados pele CCl,

com valor total de pÍincipal, de RS10.O00.000,00 (dez milhões de reais),

acrescido de iuros, conforme previsto na Escritura de Emissão de

Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por

força da Escriturâ de Emissão de Debêntures, incluindo a totalidade dos

Íespectivos acessórios, tâis como encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honoráÍios e dema is encargos

contratuais e legâis previstos na e relacionados à Escritura de Emissão de

Debêntures;

"cRr": Certificados de Recebíveis lmobiliários da 123ê Série dâ li Emissão da

Emissora, emitidos com lâstro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Íermo de Securitização, nos termos do artigo 8e da Lei

ne 9.5L4/97;

"CRl em CiÍculacão", para fins de

quórum:
Todos os CRI subscritos e integralizâdos, excluídos aqueles mantidos em

tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora e pela Emissora, e os de

titularidâde de sociedades por elas controladas;

,,CVM,, A Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei ne 6.385, de

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

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de SetembÍo, ne 111,

Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 29.507.878/0001-08;

"Data de Desembolso": É a data do desembolso dos recursos decorrentes do pagamento do Preço

de Aquisição Líquido, conforme definido no Contrato de Cessão;

"Data de Pasamento" Cadâ data de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo ll

deste Termo de Securitização;

"Data de Emissão" 11de dezembro de 2018;

"Data de Vencimento Final": A data de vencimento dos CRl, qual seja, 29 de dezembro de 2022;

"Debêntures" As 10.000 (dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da

espécie quirografária, com garantia fideiussória adicional emitidas pela

Devedora por meio da Escritura de Emissão de Debêntures;

"Devedora" CEGG EMPREENDIMENTOS lMOBltlÁRIOS 5.A., sociedade por ações de

/
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câpitalfechado, com sede nâ cidâde de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Fidêncio Ramos, na 223, andaÍ 2, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, inscritâ

no CNPJ/MF sob o ne 03.785.9 49/OOO7-32, com seus atos constitutivos
arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.361.008;

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

República Federativa do Brasil;

Documentos da ODeracão Os documentos que integram a operação de securitização dos Créditos

lmobiliários, quais sejam (i) a Escritura de Emissão de Debêntures e o
boletim de subscrição; (ii) a Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de

Cessão; (iv) o lnstrumento Particular de Alienâção Fiduciária de lmóveis;

(v) o presente Termo de Securitização; (vi) os boletins de subscrição dos

CRl, conÍorme firmados por câde titular dos CRI; e (vii) o ContÍato de

Distribuição;

"Emissora" HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima qualificâda;

tsmtssao: 1234 série da le emissão de CRI da Emissora;

"Empreendinento l\lvo" : O empreendimento denominado "Yila Carrão", localizado na Av.

Guilherme Giorgi, ne 1245, objeto da matrícula ns 119.159 do 9e Cartório

de Registro de lmóveis de São Paulo - SP;

"Escritura de Emissão de CCl": O lnstrumento Porticulor de Emissõo de Cédulo de Crédito lmobiliório

lntegrol, Sem Gorontia Reol com Gorontio Fidejussório e ,ob o Formo

Escritural ÍiÍmado, nesta data, pela Cedente;

"Escritura de Emissão de

Debêntu res"

O lnstrumento Pdrticulor de Escriturd do 1s (primeird) Emissão de

Debênturcs Simples, Nõo Conversíveis em Ações, do Espécie Quirogrofório,

com Gorontio Fidejussórid Adicionol, em Séríe Único, poro Colocoçdo

Privodo, do CEGG Empreendimentos lmobiliários 5.Á., celebrado, nesta

data, entre a Devedora, a Cedente, na qualidade de debenturista iniciâ1, e

os Fiadores;

"Escritu rador" ITAÚ CORRETORA DE VATORES S.A., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, ne3.5OO, 3e andaÍ, CEP04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o

ns 61.194.353/0001-64, responsável pelâ escrituração dâ Emissora;

,^"
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"Evento de Vencimento

Antecioado":

Tem o significado que lhe é atÍibuído na Cláusula 6.1 da Escritura de

Emissão de Debêntures;

"Fiadores": Em conjunto, CEGG PARTICIPAçÕES S.4., sociedade por ações de câpital

fechado, com sede na cidade de São Pâulo, Estado de São Pâulo, nâ Rua

Fidêncio Ramos, n0 223, andar 2, conjunto 21, Vila Olímpia, CEP 04.551-

010, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 79.740.522/OOO7-17, com seus atos

constitutivos arquivados perante a IUCESP sob o NIRE 35.300.458.419,

CEGG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., sociedade empresária

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Ruâ

Fidêncio Ramos, n0 223, conrunto 21, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, inscÍita

no CNPJ/MF sob o ne 05.857.118/0001-54, com seus atos constitutivos

arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.218.458.575, GUSTAVO tEME

DA SIIVA NICOIAU, brasileiro, casado sob o regime da comunhão pârcial

de bens, economista, portâdor dâ cedula de identidade RG ns 23.635.446-

2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministerio da Fazenda

("CPFlMF") sob o ne 186.787.498-90, residente e domiciliâdo nâ cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Fidêncio Ramos, ne

223,2e andaÍ, Vila Olímpia, CEP 04551-010, ELISABETE LEME DA SItVA

NICOIAU, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens,

pedâgoga, portadorâ da cédula de identidade RG ns 4.385.031-5, inscrita

no CPF/M F sob o ne 275.626.448-15, com endereço comercial na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, ne 223,2e andar,

Vila Olimpia, CEP 04551-010,C4R[OS ATBERTO NICOLAU, brasileiro,

casado sob o regime da comunhão universal de bens, tabelião, portador da

cédula de identidade RG ne 3.585.210-0, inscrito no CPFIMF sob o ns

215.609.198-68, residente e domiciliado na cidâde de São Paulo, Estâdo de

São Paulo, com escritório na Rua Fidêncio Ramos, ne 223, 2e andat, Vila

Olímpia, CEP 04551-010;

"Fianca" A fiança outorgada pelos Fiadores nos termos da Escritura de Emissão de

Debêntures;

"Fundo de Despesas" O fundo de despesas a ser constituído pela Devedora, no montante de

RS3.000,00 (três mil reais), para fins de arcar com as Despesas;

"Fundo de Reserva" Fundo de reserya a ser constituído pela Devedora em montante suficiente

para cobrir as seguintes despesas: (i) valor equivalente a 3 (três) parcelas

de Remuneração, com base na Última Taxa Dl (conforme definido na

Escritura de Emissão de Debêntures) divulgada pela 83; e (ii) valor

L
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equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e IPTU

dos lmóveis, conforme previsto no Contrato de Cessão;

,,IGP-M" Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas ("tGY");

"lmóveis" lmóveis, de propriedade da Fiduciante, que serão objeto da Alienação

Fiduciária de lmóveis, conforme identificados no Anexo ll do lnstrumento

Particular de Alienação FiduciáÍia de lmóveis;

,,INCC,,: índice Nacional de Custo da Construção;

ul ão Custodiante" OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUTOS E VATORES MOBITIÁRIOS

S.4., acima qualificada;

"lnstrucão CVM ne 414" lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada,

que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstrucão CVM na 476" lnstrução da CVM ne 476, de 16 dejaneiro de 2009, conforme alterada, que

regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restritos;

"lnstrucão CVM ne 539" lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada,

que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos,

serviços e operações ao perfil do cliente, bem como define lnvestidores

Qualificados e lnvestidores Profissionais;

"lnstrucão CVM ne 583" lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada,

que dispõe sobre o exercício de função de agente fiduciário;

O lnstrumento Patticulot de Alienoçdo Fiduciário de lmóveis em Gdrontio e

Outros Avenços, celebrado, nesta data, entÍe a Fiduciante, na qualidade de

fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduciária, e a Devedora, na

qualidade de interveniente anuente;

"lnvestidores Profissionais" Tem o significado que lhe é âtribuído na Cláusula 3.3.1 deste Termo de

Securitização;

"lnvestidores qualificados" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.5 deste Termo de

Securitização;

i
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"tPc{ltgGE'i Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado
pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

,,IUCESP,,: Junta Comercial do Estedo de São Paulo;

"Juros Remuneratórios" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste

Termo de Securitização;

"lei ne 6.404/76", Lei ns 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"Lei ne 9.574197": Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterâda, que regula o

Sistema de tinanciamento lmobiliário;

"Lei ÍI910.93U04": Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme âlterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bâncário, alterâ

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

dezembro de 7964, 4.72A, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 10 de

ianeiro de 2002, e dá outras providências;

,,M 
DA,,: Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

Obriqacões Ga rantidas (i) da obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes

das Debêntures, com valor total de principal de RS10.000.000,00 (dez

milhões de reais), acrescido de juros, conforme previsto na Escritura de

Emissão de DebêntuÍes, bem como todos e quaisquer outros encargos

devidos por força da Escritura de Emissão e do Contrato de Cessão,

incluindo a totalidade dos Íespectivos acessórios, tãis como encarSos

moratórios, multas, penalidades, indenizâções, despesas, custas,

honorários e demais encar8os contratuais e legais previstos e relacionados

às Debêntures, e (ii) de quaisquer outrâs obÍigações, pecuniárias ou não,

incluindo, sem limitação, declarações e garantias prestadas pela Devedora

e/ou pela Fiduciânte e/ou pelos Fiadores, nos termos dos Documentos dâ

Operação;

"oÍefta" Os CRI serão ob.ieto de oferta pública e distribuídos com esforços restritos,

em conformidade com a lnstÍução CVM ne 476, estando, portanto,

automaticamente dispensada de istro de distribuição na CVM, nos
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termos do artigo 6s da referida lnstrução;

"Patrimônio Separado" Patrimônio constituído mediante a instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, pelâ Conta do

Patrimônio Separado e pela Alienação Fiduciária de lmóveis, incluindo

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

ns 9.574/97: (i) constituem patrimônio destacado do patrimônio da

Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patrimônio da Emissora âté que

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

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

pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações

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

ser instituídos ao longo do prazo do CRl, que tenham como base de cálculo

eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Sepârado; (ivl estão isentos de

qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora; (v) não

são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiâdos que sejam, e só responderão,

exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI; e (vi) só responderão

pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetados;

"Prazo de Colocação" Prazo de colocação dos CRl, contado do início da Oferta até a ocoÍrência

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

totalidade dos CRI pelos investidores; ou (ii) encerramento da Oíerta a

exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Prgçs !s trqui5içis": Tem o significâdo que lhe é âtribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Preco de Aquisicão Líquido": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Reaime Fiduciá rio" Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários, representados

pela CCl, a Conta do Patrimônio Separado e e Alienação Fiduciária de

lmóveis, o Fundo de Despesas e o Fundo de Reserva, nos termos do artigo

9s da Lei nP 9.514/97;

"Ressate AnteciDado Facultativo

das Debêntu res"

É o resgate antecipado Íacultativo das Debêntures, que somente poderá

ser exercido pela Devedora, a seu exclusivo critério, após 24 (vinte e

quatro) meses contados da Data de Emissão das Debêntures;
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"Taxa Dl" Variação acumulada das tâxâs médias diárias dos Depósitos

lnteíinanceiros - Dl de 1 (um) dia, over e\trc-gtupo, expressas na forma
percentual ao ano, com base em um aÍo de 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário

disponível em sua páginâ na tnternet (b$p/!g!glg.çgup.ç9!O.bl);

"Titulares dos CRl": Os investidores subscritores e detentores dos CRl, conforme o caso;

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

Termo de SecuÍitizâção.

L.2. Todos os prâzos equiestipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado

de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui previstâ não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o

primeiro Diâ Útilsubsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o parágrafo terceiro do

artigo 22 do Estatuto Sociâl da Emissora, consolidado em data de 27 de abril de 2018, mediante deliberação

tomada em Assembleia Geral Ordinária, também realizâda em 27 de abril de 2018, cuje ate foi devidamente

registrada perânte a Junta Comercial do Estado de São Paulo em data de 11 de maio de 2018, sob o número

233 .257 I 78-7 .

cúusur.A SEGUNDA - oBJETo E cRÉDrros rMoBruÁRros

2.1. Obieto: Pelo presente Termo de Securitização, â Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, â totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, cedidos à Emissorã pela Cedente,

sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 123a Série da le Emissão da

EmissoÍa, cujas características são descÍitas nâ Cláusula 3.1 deste Termo de Securitização.

2.1.1. O valor integral da subscrição e integralização dos CRl, que será equivalente ao Preço de

Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e somente será liberado pela

Emissora à Cedente nos termos da Cláusula 3.1. do Contrato de Cessão.

2.2. Créditos lmobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram

vinculâdos à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, de sua titularidade,

com saldo devedor de RS10.000.000,00 (dez milhões de reais), na Data de Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do

afti1o 23, parágrafo único, da Lei nq 10.931/04, através da declaração contida no Anexo V deste

Termo.

2.3. Características dos Créditos lmobiliários: As características dos Créditos lmobiliários, re
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pela CCl, vinculados e este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo

I deste Termo de Securitização.

2.4. Vinculacão dos Créditos lmobiliários aos CRI: Os paBamentos recebidos pela Emissora em virtude dos

Créditos lmobiliários representados pela CCI serão computados e integrârão o lestro dos CRI até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos íelativos aos pagamentos dos Creditos lmobiliários representados pela

CCI estão expressamente vinculados âos CRI por forçe do Regime Fiduciário, constituído pelâ Emissora em

conformidade com o presente Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção,

desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Emissorâ. Neste sentido, os

Créditos lmobiliários Íepresentados pela CCl, a CCl, a Alienação Fiduciária de lmóveis, a Conta do Patrimônio

Separado, o Fundo de Despesas e o Fundo de Reserva:

(a) constituem Patrimônio Sepârâdo, não se confundindo com o patrimônio comum de Emissora em

nenhuma hipótesê;

(b) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora âté o pagamento integral da

totalidade dos CRI;

(c) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da edministração nos termos

deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão,

incluindo mas sem se limitar a (il emolumentos dâ 83 relativos tanto à CCI quanto aos CRI; (ii)

remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta; (iii) remuneÍação ã ser paga à lnstituição

Custodiânte; (iv) remuneração e eventueis reembolsos de despesas devidos ao Agente Fiduciário;

(v) despesas relativas a registro de ativos nos sistemas da 83, e atualização da clâssificação de

risco dos CRl, se houver; e (vil averbações em cartórios de registro de imóveis e títulos e

documentos, quando for o caso;

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

(e) não podem ser utilizados na prestação de Barantias e não podem ser excutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(f! somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários representados pela CCI Íoi adquirida pela EmissoÍa através da

celebração do Contrato de Cessão e de transferência realizada através da 83, sendo que todos e quaisquer

recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários representados pela CCI serão depositâdos diretamente na

Conta do Patrimônio Separado, mediânte Transferência Eletrônica Disponível (ÍED) ou por outra forma

permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.
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2.6. A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a formâ escriturâl e e Escritura de

Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido a CCI devidamente registrada

nâ 83, na forma prevista nos parágrafos 3'e 4' do artigo 18 da Lei ne 10.931/04. A transfeÍência da CCI do

Cedente para a Emissora será realizada por meio de negociação na 83, conforme previsto no Contrato de

Cessão.

2.7. Administrâcão Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividades relãcionadâs à administração dos

Créditos lmobiliários representados integralmente pela CClserão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas

atividades, principalmente, mes sem limitâção: o cálculo e envio de informação à Devedora previamente às

suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes das Debêntures, bem como o saldo

devedor atualizado das Debêntures, além do recebimento, de Íorma direta e exclusiva, de todos os

pagamentos que vierem a ser efetuados por conte dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela

CCI na Conta do Patrimônio Seperado, deles dando quitâção.

2.A. Preco de Aouasicão e Preco de Aouisicão Líouido: O preço de aquisição a ser pâgo pelâ cessão da

totalidâde dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrâto de Cessão e mediante os procedimentos

estabelecidos no Contrato de Cessão é de RS10.000.000,00 (dez milhões de reais) ("Preco de Aquisicão").

Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas Flot e ao Fundo de Despesas, conforme

previsto pela Cláusula 3.1.2. e Anexo ldo Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição líquido a ser recebido pela

cessão da totalidade dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão será de RS9.763.718,93 (nove

milhões, setecentos e sessenta e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e três centavos) ("PEsg_dg

Aquisicão Líquido"

2.E.1. Nos termos do Contrato de Cessão, o pagamento do Preço de Aquisição será realizado

mediânte o cumprimento pela Devedora das Condições Precedentes e deduzido das despesas e custos

relacionados com a Emissão e descritas no Contrato de Cessão.

2.9. Destinacão dos Recursos dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das Debêntures

e representados pela CCI destinam-se exclusivemente ao desenvolvimento imobiliário residencial do

Em preendimento Alvo.

2.9.1. Qualquer eventual alteração com relação à destinação dos recursos obtidos com as

Debêntures, incluindo, mas não se limitando, ao Empreendimento Alvo e aos percentuais dos recursos

a serem destinados aos serviços do Empreendimento Alvo, conforme descrição prevista no Anexo là

Escritura de Emissão de Debêntures, deverá ser precedida de aditâmento à Escritura de Emissão de

Debêntuíes que deverá ser levado a arquivamento na JUCESP, na forma da legislação aplicável, e ao

Termo de Securitização, bem como a qualquer outro Documento da Operação que se Íaça necessário,

sendo certo que tais alterações serão realizadas diretamente pela Devedora e as demais partes dos

Documentos da Operação e, para tanto, dispensarão aprovação por parte dos titulares dos CRl.
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2.9.2. Observado o disposto na cláusulâ 3.5.3 da Escritura de Emissão de Debêntures, o Agente

Fiduciário dos CRI deverá verificar, ao longo do prazo de duração dos CRI ou até a comprovação da

aplicação integral dos recursos oriundos da Escritura de Emissão de Debêntures, no mínimo

trimestralmente, a partir desta data (inclusive) e até a alocação total do valor totâl dâ Emissão, o

efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio das Debêntures pâra o
Empreendimento Alvo, exclusivamente por meio de declaração na forma descrita no Anexo lll à

Escritura, devidamente assinado pelos representantes legais da Devedora acompanhada do

cronograma físico financeiro do Empreendimento Alvo, bem como do contrato sociâl da proprietária

do Empreendimento Alvo. Pâra os fins do disposto na presente Cláusula, o Agente Fiduciário dos CRI

limitar-se-á, tão somente, a verificar a declaração prevista no Anexo lll à Escritura de Emissão de

Debêntures que demonstrem a correta destinação dos recursos descritos na declaração acima. O

Agente Fiduciário dos CRI não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade,

veracidade ou completude das informações financeiras constantes dos eventuais documentos

enviados pela Devedora, tais como notas fiscais, faturas e/ou comprovantes de pagamento e/ou

demonstrativos contábeis da Emissora objeto da destinação dos recursos, ou aindâ quâlquer outro

documento que lhe seja enviado com o fim de complementâr, esclerecer, retificâr ou râtificer es

informações do mencionado Íelatório.

2.9.3. Sempre que solicitado por escrito por Autoridades (conforme abaixo definido), para fins de

atendimento as NoÍmas (conforme abaixo definido) e exigências de órgãos reguladores e

Íiscalizadores, em até 10 (dez) Dias Úteis do recebimento da solicitação, ou em prazo menor, se assim

solicitado por qualquer Autoridade ou determinado por NoÍma, a Devedora se obriga a enviar ao

Agente Fiduciário dos CRI cópia dos contratos que deram origem, notas fiscais e seus arquivos no

formato "XML" de autenticação das notas fiscais, fâturas, extrâtos bancários, demonstrativos

contábeis da Devedora, relatório de evolução das obras elaborado por empresâ especiâlizada e/ou

documentos relacionados ao presente financiamento imobiliário destinado ao Empreendimento Alvo.

2,9.4. A Devedora somente poderá realizar a alienação ou qualquer forma de transferência dos

Empreendimentos Alvo caso, até o momento da reÍerida alienação ou transferência, tenha sido

comprovada a destinação da totalidade dos recursos poÍ ela obtidos por meio de presente emissão

de Debêntu res.

2.9.5. O descumprimento das obrigações dispostas na Cláusula 3.5 dâ Escritura de Emissão de

Debêntures (inclusive das obrigações de fazer e respectivos prazos e valores previstos nesta Escíitura

de Emissão de Debêntures) poderá resultar no vencimento antecipado das Debêntures, na forma

prevista do inciso (b) da Cláusula 6.1 da Escritura de Emissão de Debêntures.

2.9.6, Uma vez utilizada a totalidade dos recursos das Debêntures para os fins aqui previstos, o que

será verificado pelo Agente Fiduciário dos CRI através da declaração da Devedora e nos termos da

Cláusula 2.9.2 da Escritura de Emissão de DebêntuÍes, a Devedora ficará desobrigada com relação às

comprovações de que trata a CláUsula 2.9.2 da Escritura de Emissão de Debêntures, exceto se em
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razão de determinação de Autoridades for necessária qualquer comprovação âdicional

2.9.7. Pa,a fins do disposto acima, compreende-se por "Autoridade": qualquer pessoa natural,
pessoã.iurídica (de direito público ou privado), personificada ou não, condomínio, "trust", veículo de

investimento, comunhão de recursos ou qualquer organização que represente interesse comum, ou

grupo de interesses comuns, inclusive previdência privadâ pâtrocinede por quelquer pessoa iurídica
("Pessoa"), entidade ou órgão: (i) vinculâdâ(o), direte ou indiretamente, no Brasil e/ou no exterior, ao

Poder Público, incluindo, sem limitação, entes representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e/ou

Executivo, entidades da administração pública direta ou indireta, autarquias e outras Pessoas de

direito público; e/ou (ii) que administre ou estera vinculada(o) a mercados regulementados de valores

mobiliários, entidades autorreguladoras e outras Pessoas com poder normativo, fiscalizador e/ou

punitivo, no Brasil e/ou no exterior, entre outros.

2.9,8. Compreende-se por "Norma":qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento, norma

administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular e/ou qualquer tipo de determinação, na

forma de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de órgãos ou entidades governamentais,

autarquias, tribunais ou qualquer outra Autoridade, que crie direitos e/ou obrigações.

2.LO. Garantias da Operacão

2.10.1, Alienacão Fiduciária de lmóveis: Em garantia do fiel, pontual e integrâl cumprimento dãs

Obrigações Garantidas, será constituída pela Fiduciante, a Alienação tiduciária de lmóveis, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos do lnstrumento Perticuler de Alienação Fiduciária de

lmóveis, exceto, ne presente detâ, com releção às hipotecas constituídas em determinadas unidades

imobiliárias, conÍorme identificades no lnstrumento PaÍticulaÍ de Alienação Fiduciária de lmóveis e

identificadas na Cláusula 17.1, alínea (u) deste Termo de Securitização.

2.10.2. Garantia Fideiussória: Em garantia do Íiel, pontual e integral cumprimênto dâs Obrigeções

Garantidas, íoi outorgada Fiança pelos Fiedores no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures.

cúusurA TERcETRA - rDENÍFrcAçÃo Dos cRr E FoRMA DE DtsrRrBUtçÃo

3.1. Características dos CRI Os CRI obieto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, possuem as seguintes características

(a) Emissão:1r;

(b) Série:123ê;

(c) Quantidade de CRI: 10.000 (dez mil);
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(e)

(d) Valor Globâl da Série: RS10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(e) ValoÍ Nominal UnltáÍlo: RS1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(f) Atuâllzação Monetária: Não há;

Juros Remuneratórios; 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxâs médias diárias

dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, over exta-gÍupot expressas na forma
percentual ao ano, com base em um âno de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

calculadas e divulgadas pela 83 no informâtivo Diário disponível em suâ página na lnternet

htt ceti com. br ("Taxa Dl"), acrescida de spreod (sobretaxa) de 4,00% (quatro

inteiros por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

Úteis, calculados de forma exponenciâl e cumulativa pro roto temporis por Dias Úteis

decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures desde

a primeira Data de lntegralização dos CRl, eté a dâta do seu efetivo pagamento ("JUIg§

Remuneratórios" );

(h) PeÍiodlcidade e FoÍma de Pagamento da Amortização: De acordo com a tabela constante do

A!eIq[! deste Termo de Securitização, observadas as hipóteses de amortização extraordinária

e resgate antecipado dos CRI previstas neste Termo de Securitização e nos demais

Documentos da Operação;

(i) Pêriodicidade de pagamento de Juros Remuneratórios: Mensalmente, de acordo com a

tabela constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;

ül Regime Fiduciário: Sim;

(k) Ambiente de Depósito EletÍônico, DistÍibuição e Negociação; 83;

(l) Data de Emissão: 11 de dezembro de 2018;

(ml Local de Emissão: São Paulo - 5P;

(n) Data de Vencimento Final:29 de dezembro de 2022;

(ol Prazo de vencimento: 1.479 (mil, quatrocentos e setenta e nove) dias da Dâtâ de Emissão;

(p) Tâxa de Amortização: de acordo com a tabela de amortização constânte do A!§I9]! deste

Termo de Securitização;
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(q) GaÍantias; Alienação Fiduciária de lmóveis de lmóveis e Fiança;

(Í) coobrigação de EmissoÍa: Não há;

(s) Carência: Não há;

(tl Subordinação: o CRI será emitido em uma única série;

(u) Data do Primeiro Pagamento de JuÍos Remuneratórios: 30 de ,aneiro de 2019;

(v) Data do PrimeiÍo Pagamento de Amortização Programada: 30 de dezembro de 20L9; e

(wl Forma: escriturel

1.2. Resistro dos CRI: Os CRI serão depositados para:(i) distÍibuição pública no mercado primário por meio

do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MAA"), administrado e o peracio na lizado pela 83, sendo a

distribuição liquidada financeirâmente de ecordo com os procedimentos da 83; e (ii) negociação no mercado

secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do CET|P2l - Títulos e Valores

Mobiliários (CEI)!A"1, administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas

financeiremente e os CRI custodiados eletronicamente na 83. A distribuição será intermediada pelo

Coordenador Líder, nos termos do artigo 2e da lnstrução CVM ns 476.

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

as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensade de registro de

distribuição na CVM, nos termos do artigo 6s da lnstrução CVM ne 476.

3.3.1. A Oferta é destinada âpenas a investidores profissionais, conforme deÍinidos no artigo 9-A da

lnstrução cVM ns 539, de 13 de novembro de 2013 ("lnvestidores Profissionais").

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM ne 476, o Coordenador Líder se compromete

a zelar para que os CRI obieto da Oferta sejam ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco)

lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo,50 (cinquenta) lnvestidores

Profissionais. De acordo com os teÍmos da lnstrução CVM ns 476, o Coordenador Líder deverá manter

lista de Íelação com a identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando aqueles

que eÍetivamente subscreveram os cRl, e deverá entregar à Emissore uma cópia da referida lista

quando do encerrâmento da Oferta.

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

integralizados no ato de subscrição, pelos lnvestidores ProÍissionais, de acordo com os termos dos

referidos Boletins de Subscrição, devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscrição,
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fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que

(a) estão cientes de que a oÍerta dos CRI não foi registrada na CVM;

(bl estão cientes de que os CRI ofertâdos estão sujeitos às restriçôes de negociação previstas na

lnstrução CVM no 476; e

(c) são lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM n0 539

1,4. Encerramento da Distribuicão dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando da

subscrição e integralização da totalidade dos CRl, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado de

encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.4.1deste Termo de Securitização.

3.4.1. Em conformidade com o artigo 8e da lnstrução CVM n0 476, em até 5 (cinco) dias corridos

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

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

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

protocolo em qualquer dos endereços da CVM ne cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou na

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

3.4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 06 (seis) mesês da data de seu início, o

Coordenador Líder deverá realizar a comunicação previstâ na Cláusula 3.4.1 deste Termo de

Securitizâção com os dâdos disponíveis à época, complementando-o semestrelmente até o seu

encerramento.

3.5. Nesociacão nos Mercados Resulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI poderão ser negociados em

mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores qualificados, assim definidos nos

termos da lnstrução CVM ne 539 ("lnvestidores Qualificados"), e (ii) depois de decorridos 90 (noventâ) dias

contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores ( "Período de Restricão" ), conforme

disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da lnstrução CVM ne 476 e observado o cumprimento, pelâ

Emissora, do artigo 17 da lnstrução CVM ns 476. Após o Período de Restrição e observado o disposto na

lnstrução CVM n9 476, os CRI poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados nos mercados de balcão

orga nizado.

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

ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta

pública perante â CVM, nos termos do coput do artigo 21 da Lei ns 6.385/76 e da lnstrução CVM

ne 400, de 29 de dezembro de 2003.

3.6. pgg!êIagQgg: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM ne 4].4, seguem
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como Anexo lll. A!g!9_!!, Anexo V e Anexo Vlll ao presente Termo de Securitização, declaração emitida pela

Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e pelo Coordenador [íder, respectivamente.

cúusurA QUARTA - suBscRrçÃo, TNTEGRAUzAçÃo E TTTULARtDADE Dos cRt

4.1, Subscricão dos CRI Os CRI serão subscÍitos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo

lnvestidor Profissional

4.2. lntesralizacão dos CRI:A integralização dos CRI será realizâda em moeda corrente nacional, conforme

estabelecido no Boletim de Subscrição. O CRI serão integralizados pelo seu Valor Nominal Unitário, que poderá

ser acrescido de eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro roto die,

desde a data da primeira integralização até a data de sua efetiva integralização. A integralizâção dos CRI será

realizada via 83 ou mediante crédito em conta corrente de titularidade da Emissora ou outra conta por esta

indicada.

4.1. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em nome de cada titulaÍ e

emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiâdos eletronicamente na 83. Adicionalmente, serão

admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestãdas pela 83.

cúusulA eutNTA - cÁtcuto Do sALDo DEVEDoR E JURos REMUNERATóR|oS Dos cRr

5.1. Forma de Pasamento dos CRI: A amoÍtiza ção do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros

Remunerâtórios, serão pagos nâs Datas de Pegamento dos CRI e demais condições especificadas no Anexo ll

deste Termo de Securitização, sendo (i) a primeira parcela de amortização devida em 28 de novembro de

2019; e (iil a primeira parcela dos Juros Remuneratórios paga em 28 de dezembro de 2018, conforme Cláusula

3.1 e o Anexo ll deste Termo de SecuÍitização. Os JuÍos Remuneratórios serão calculados de acordo com a

seguinte fórmula:

I -- [VNb x (Fator de ]uros - l)l

Onde

Valor da remuneração dêvida em cada data de pagâmento dos Juros Remuneratórios,

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

vNb: Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na Data da Primeira

lntegralização dos CRl, ou da última Data de Pagamento dos CRI ou incorporação de juros,

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

J:

)
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Fator de JuÍos:

Onde

FatoÍ Dl:

Onde,

N:

TDlr:

Fator Dt: fltr + rarr)

Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa (spreod),

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator de luÍos = (FatoÍ Dl x Fd.tor Spread)

Produtório equivalente a 100% (cem por cento) das Taxas Dl, desde a Data da Primeira

lntegralização dos CRl, ou a Data de Pagamento dos CRI imediatamente anterior, inclusive,

e a próxima Data de Pagamento dos CRl, exclusive, calculado com 8 (oito) casâs decimeis,

com arrendamento, apurado da seguinte forma:

k.'

k-t

Número de taxas Dl over utilizadas;

Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n.

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

a rredondamento, da seguinte forma:

1

TDlk= (r*4* ')* -1

Onde

Llc Taxa Dl divulgâda pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fâtor SDread: Sobretaxa de luros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme calculado abâixo.

rSoread
Fator spread= (T#. ,)

dtt

Soread: 4,OO ( quotro í ntei ros ) perce ntu o is;
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Dut: Número de dias úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de

Pâgâmento dos CRI imediatamente anterior, e a próxima Data de Pâgemento dos CRl, ou

data de cálculo;

Observações

(i) a "fê!ê_0.!" dêvêrá ser utilizada considerando idêntico número de casãs decimais divulgada pela

83;

(ii) o fator resultante da expressão (l + TDI à é considerado com L6 (dezesseis) ceses decimais sem

arredondamento;

( iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIl), sendo que â 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 Dl

com I (oito) casas decimais, com arredondamento;

(v) o fator resu lta nte da expressão: Fator DI x Fator Spread. deve ser considerado com 9 (nove)

casâs decimais, com arredondamento;

(v i) para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5e (quinto) Dia Útil

imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 15, a Taxa Dl considerada

será a publicada no final do dia 10 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 11, 72,13, L4 e

15 são Dias Úteis);

(vii) para os fins deste Termo de Securitização o termo "Data de Pagamento dos CRl" significa cada

datâ de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo ll deste Termo de Securitização.

o Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos cRl será calculado da seguinte forma

11i: (VNb x TAi) x AMi

Onde,

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

arredondamento.

vNb: Conforme definido anteriormente

AAi:
)"
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TAi: Taxa da i-ésima parcela de amortização, inÍormeda com 4 (quatro) casas decimais, conforme
os percentuais inÍormados na coluna "Taxa de Amortização -fAi", nos termos estabelecidos
nas tabelas constente do Anexo ll deste documento.

Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10 casâs decimais, com
arredondemento, de acordo com a seguinte condicionante:

VNb
.Se: 

-< 
l; AMí=0

AMi:

VNb
Se: ,; > l; AMi =

rVNb - SDi tt_l
\vxu x rli)

li

Onde:

sDi: Saldo devedor no i-ésimo período, conforme valor informado na coluna Saldo Devedor do
Anexo ll do pÍesente Termo de Securitização.

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

Pt= AAi+l

Onde:

Pi: Valor da i-ésima parcela bruta do CRI

AAi: Conforme definido anteriormente

Conforme definido anteriormente

5.2. Prorrosacão de Prazo: Conside ra r-se-ão prorrogados os prâzos referentes ao pagamento de qualquer

obrigação pela Em'ssora até o 19 (primeiro) Dia Útilsubsequente, caso o vencimento coincide com um dia que

não seja Dia Útil, sem que haia qualquer acréscimo aos valores a serem pa8os.

5.3. Datas de Paeamento: As datas de pagamento de Juros Remuneratórios e da amortização dos CRI

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

5.4. lntervalo entre o Receb imento e o Papamento: Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo

de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pagamentos

Íeferentes aos CRl, advindos dos Créditos lmobiliários e a realização pela Emissora dos pagamentos referentes

aos CRl.
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5.5. Substituicão da Taxa Dl: Se a Taxa Ol não estiver disponível quando dâ data de vencimento dos Juros

Remuneratórios, será utilizâdo, em sua substituição, para apuração da Taxa Dl, o percentual correspondente

à últimâ Taxâ Dl divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações

financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese de extinção ou

impossibilidade legalde utilização dâ Taxa Dl, ou de ausência de apuração ou divulgação de Texa Dl por prazo

superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180

(cento e oitenta) dias imediatamente anterior à última data em que se veriÍicar a ocorrência de qualquer

desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para epuração dos valores devidos em razão

deste Termo de Securitização, seu substituto legal ou, na sua falta, o IPCA/IBGE. No caso de extinção ou

impossibilidade legal de utilização, ausência de apuração ou divulgação do IPCA/IBGE a Emissora deverá, em

até 2 (dois) Dias Úteis contados de reÍerido evento, convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRI para

que sejâ deliberedo pelos Titulâres de CRI o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRl.

cúusur.A sExrA - AMoRTTzAçÃo ExTRAoRDTNÁRrA pARcrAr E RESGATE ANTEcrpaDo

6.1, Antecioacão dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das Debêntures e

representados pela CCl, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento ântecipâdo das

Debêntures; (li) caso a devedora exerça seu direito de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures;

(iii) caso a Devedora seja exigida a realizar a Amortização Extraordinárie Compulsória em virtude da não

verificação da Razão Mínima de Garantia, conforme previsto e definido no Contrato de Cessão; e (iv) nas

hipóteses de venda dos lmóveis. Nestes casos, a Emissora utilizaÍá os recursos decorrentes desses eventos

para a amoÍtização extraordinária parcial e proporcional, mas limitado a 98% (noventa e oito por cento) do

Valor Nominal Unitário, na próxima Data de Pagamento programado, ou, conforme o caso, caso haja a

antecipação totaldos CRl, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de recebimento dos referidos recursos

na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordináriâ parciâl dos CRl, se necessário, a Emissora

elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronogramâ de amoÍtização dos CRl, bem

como atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas Íuturas,

caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilização ao Agente

Fiduciário e atualizâção na 83, a tabela vigente.

6.1.2. Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissorâ em virtude de um Evento de

Vencimento Antecipâdo, Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, do cumprimento das

obrigações pecuniárias pÍevistas na Escritura de Emissão de Debêntures, ou da amortização

extraordinária das Debêntures, deverão ser creditados na Conta do Pâtrimônio Separado e aplicados

única e exclusivamente ao pagamento dos cRl.

'11093ssv17117/25
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6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrênciâ da antecioacão dos Créditos lmobiliários: A amortização

extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRl, em decorrêncie da entecipação dos Créditos
lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1, deste Termo de Securitização, serão realizados pelo

percentual do Valor Nominal Unitário do CRl, limitado â 98% (noventa e oito por cento), no caso de

amortização extraordinária parcial, e pelo Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antecipado total,
acrescidos de Juros Remuneratórios, na data do evento , de ÍoÍma pro roto die, conforme disposto na Cláusula

5.1 deste Termo de Securitizâção.

cúusurA sÉTrMA - oBRTGAçôES DA EMrssoRA

7.L. Fatos Relevantes acerca dos CRI e dâ própria Emissora:A Emissora obriga-se a informar todos os fatos

relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediânte publicação no jornal de publicação de seus âtos

societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretâmente âo Agente Fiduciário por meio de

comun icação por escrito,

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

subsequente à integralização dos CRl, bem como a colocá-lo à disposição dos Tituleres dos CRI e enviá-lo ao

Agente Fiduciário até o 25s (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos

lmobiliários aos CRl.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo devedor dos CRI;

(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos Titulares dos CRI no mês;

(e) Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

(f) Valor nominal remanescente dos Créditos lmobiliários;

(g) Valor da Razão Mínima de Garantia, conforme definida no Contrato de Cessão;

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;

(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado;

0) lnformações sobre a Alienação Fiduciárie de lmóveis (quantidade de unidades alienadas

fiduciariamente por lmóvel (prenotadas ou registradas), região do empreendimento do imóvel

alienado fiducia ria me nte, função do imóvel (residencial ou comercial), valor em Íeais do imóvel

alienado fiduciariamente);

(k) lnformações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e dâs Debêntures realizadas no

mês de referência; e

(l) lnformações sobre os lmóveis vendidos, incluindo descrição do lmóvel e valor da venda.

)"
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7,1. Responsável pela Elaboracão dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serão preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora

7.3.7. A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRl, além

da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo de

Securitizâção.

7.4. Fornecimento de lnformacões Relativâs aos Créditos lmobiliários A Emissora obriga-se a fornecer aos

Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da

respectiva solicitação, todas as informaçôes relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estâs esteiam

disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conÍorme o caso.

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

em 5 (cinco) dias úteis contados da data de soliciteção fundamentada deste, a todes as informações e

documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; (ii) encaminhar eo Agente

Fiduciário, na mesmâ deta de suas publicações, os atos e decisões da Emissore destinados aos titulares

dos CRI que venham a ser publicados; e (iiil informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos

eventos que se.iam de seu conhecimento, que peÍmitam â antecipação dos Créditos lmobiliários,

conforme previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização, imediatamente após tomar

conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos

de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser

tomadas pela Emissora.

7.5. Relatório Anual: A Emissora obr iga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à Íealização do relatório anuâ1, conforme lnstrução CVM ns 583, que

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

Emissora em até 30 (trintâ) dias corridos antes do encerramento do prazo para d is pon ibilização ne CVM. O

referido organogramâ do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas,

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

7.6, A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretrâtável, a cuidar para que as operações

que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e

perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer

responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes â que o não

respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuâção

do Agente Fiduciário.

7 ,7. A Emissora neste ato declara que

(al é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a Íorma de sociedade
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(bl

(cl

(d)

(e)

(f)

(cl

(hl

(i)

por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste

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

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

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

e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os demais Documentos

da Operação de que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em

seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandâtários, tiverâm os poderes

legitimâmente outorgâdos, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

é legítimâ e única titulâr dos Créditos lmobiliários Íepresentados pela CCI e da Alienação

Fiduciária de lmóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

foram contratados escritórios especializados para avaliar os Créditos lmobiliários

Íepresentados pela CCl, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontÍam-se

livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real,

ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissorâ e existência de qualquer Íato que impeça

ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização e os demais

Documentos da Operação de que se.ia parte;

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a existência

do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão;

observado o disposto no item "(e)" âcima e nas condições enunciadas nos demais

Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos

administrativos ou ações judiciais, pessoâis, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a

Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários

Íepresentados pela CCI e/ou a Alienação tiduciária de lmóveis, ou, ainda que indiretamente,

o pÍesente Termo de Securitização;

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

existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitadâ por nenhuma

autoridade governamental reÍerente aos lmóveis;

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exeÍceí plenamente suas funções; e
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U} este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte

constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os

seus termos e condições.

7.7.1. A Emissora compromete-se â notificâr imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer das

declarações aqui prestadas tornem-se total ou paÍcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

cúusutÂ orrava - REGTME FrDUctÁRto E ADM|N|STRAçÂo Do pATRTMôNro sEpaRADo E pRtoRtDADE

NOS PAGAMENTOS

8.1. Resime Fiduciário: Na Íorma do art igo 9e da Lei ne 9.514/97, a Emissora institui, em caráter irrevogável

e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representâdos pelâ CCl, â Conta do Patrimônio

Separado, o Fundo de Despesas e a Alienação Fiduciária de lmóveis, constituindo referidos Créditos

lmobiliários lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de Securitização na

lnstituição Custodiante, será registrado conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei ns 10.931/04.

A.2. Conta do Patrimônio Separado: A arrecada ção dos Créditos lmobiliários ocorrerá diretamente na

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

patrimônio comum da Emissora, âte que se complete o resgate da totalidade dos CRl.

8.3. lsencão de Acão ou Execucão: Na forma do artigo 11 da Lei ns9.5l4/97, os Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, a Alienação Fiduciária de lmóveis e os recursos porventura mantidos na Conta do

Patrimônio Sepârado e no Fundo de Despesas estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da

Emissora, não se prestando à constituição dê Barantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora,

por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, peles obrigações inerentes aos CRl,

ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória

ne 2.758-35/2007.

8.4. Patrirrmioio-Selalalle: Os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, a Alienação Fiduciária de

lmóveis e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Sepârado permanecerão separados e segregados do

patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos CRl.

8.5. Administracão do Patri mônio Seoerâdo: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,

ordinâriamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua

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

amortização do principal, iuros e demais encargos acessórios dos CRl.

8.6. Declaracões da Emissora Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução CVM na 414,

a Emissora declara que:
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(a) com relação à CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela lnstituição

Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades da Emissora,

da seguinte forma: à Emissora câberá: (i) o controle da evolução dos Créditos lmobiliários; (iil o
controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Pâtrimônio Separado; e (lll) a emissão,

quando cumpridâs as condições estabelecidas, dos respectivos termos de liberâção de gârantias.

A.7. Tributos: Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remuneração da Emissora

descrita na Cláusula 2.4, item (c) deste Termo de Securitizâção serão suportâdos pela Devedora, inclusive os

tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagâmentos, que deverão ser

ajustados parâ que a Emissora receba o valor devido livre de quaisquer tributos incidentes ne fonte (gross-

upl.

8.7.1. A Tâxa de Administrâção, conforme definidâ na Cláusula 12.1 deste Termo de Securitização,

será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônio Separado, e paga a paÍtir do 1e (pÍimeiro) Dia

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

cRt.

8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora à Emissora, incidirão multa moratóÍia de

2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como ju ros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

cdlculado pro roto temporis, se necessário.

8.8, Guarda da Escritura de Emissão de Debêntures: A Emissora será responsável pela guarda de 1(uma)

via original da Escritura de Emissão, recebendo a lnstituição Custodiante 1 (uma) cópia simples da Escritura

de Emissão de Debêntures.

8.9. Ordem de Prioridade de Paeamentos. Os valores recebidos em Íazão do pagamento dos Créditos

lmobiliáÍios, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação antecipada ou

realização da Alienação Fiduciária de lmóveis, deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de

prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponiveis após o

cu mprimento do item anterioÍ:

(a) Pagamento das despesas da operação ou recomposição do Fundo de Despesas;

(b) Retenção dos valores necessáÍios à recomposição do Fundo de Reserva;

(c) Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme definido neste Termo de Securitização,

referente ao período transcorrido; e

(d) Amortização do saldo do valor Nominal unitário dos CRl, conÍorme definido na cláusula 5.1
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deste Termo

8.9,1. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes paÍa

pagamento da Remuneração referente âo período transcorrido, a Emissora notificará a Devedora para

que em até 2 (dois) Dias Úteis deposite recursos necessários para cumprimento deste obrigação.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiênciã do Patrimônio SeDarado A Emissora somente responderá por pre.iuízos ou

insuÍiciência do Patíimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legâl ou

regulamentar, negligência ou administrâção temerárie reconhecidos por sentença condenatórie transitada

em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11, Aolicacão de Recursos da Conta do Patrimônio Seoarado: Os recursos disponíveis na Conta do

Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, serão

aplicados nos termos previstos pele Cláusule 8.12 deste Termo de Securitização. Os pagamentos referentes

aos valores a que fazem ius os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medidâ êm que existam

recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

A.LZ. lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do PatÍimônio Separado estarão âbrângidos pela

instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Pâtrimônio Separado, sendo certo que poderão ser aplicados

pela Emissora, ne quelidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em títulos, valores

mobiliários e outros instÍumentos financeiros de renda fixa de emissão do ltaú Unibanco S.A. , Banco Bradesco

S.A., Banco Citibank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica FedeÍâl e Banco Santander (Brasil) 5.4. Os

recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integrarão o Patrimônio Separado. A

Emissora não terá qualquer responsabilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicâções,

demandas, danos, tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre

outros, qualquer responsabilidade por demoras (nâo resultante de transgressão deliberada) no investimento,

reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas

demoras.

cúUsUtA NoNA . AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. Aqente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua

nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma

Íemuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declaracões do Asente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente

Fiduciário declara

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

condições, bem como a função e incumbências que lhe são atribuídas;
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(bl não se encontrar em nenhumâ das situaçóes de conflito de interesse previstas nos artigos 5e

e 5e, inciso (vii) da lnstrução CVM n0 583, conforme consta no Algpv! deste Termo de Securitização;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é

atribuída, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei 6.404/76 e Seção ll do Capítulo ll da lnstrução CVM ne

583;

(d) prestar serviços de agente Íiduciário nâs emissões da Securitizadora descritas no Anexo Vll

deste Termo de Securitização;

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

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

para tanto;

(fl assegurâ e assegurârá, nos termos do § 1'do artigo 6e da lnstrução CVM ne 583, tratamento

equitativo a todos os Titulares dos CRI em releção e outros titulares de certificados de recebíveis

imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada, Controladora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vll, em que venha atuar na

qua lidade de agente fiduciário;

(C) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedorâ que o impeça de exercer suas

funções de forma diligente; e

(hl ter ânalisedo e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação, além

de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora

e contidas no Termo de Securitização, observada a existência de ônus reais (hipotecas) com relação à

determinadas unidades imobiliárias em favor de terceiros, descritos na Cláusula 17.1deste TeÍmo de

Securitizâção. No mais, verlficará a constituição e exequibilidade das garantias quando do registro das

Alienações Fiduciárias de lmóveis na medida em que forem registradas iunto aos Cartórios de Registro

de lmóveis competentes e do Contrato de Cessão quando do registro nos cartórios de Títulos e

Documentos das sedes das partes, nos prazos previstos nos Documentos da Operação. Por fam,

segundo convencionados pelas partes no contrato de Alienação Fiduciáriâ de lmóveis, os lmóveis são

suficientes em relação ao saldo devedor dos CRI na datâ de assinatura deste Termo de Securitização.
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9.3. lncumbências do Asente Fiduciário: lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principâlmente

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;

(b) zelar pela proteção dos direitos e int€resses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício

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

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

(c) verificâr a regularidade da constituição da Alienação Fiduciária de lmóveis, bem como o valor

dos bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade;

(dl examinar proposta de substituição de bens dados em gârantia, maniÍestando sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

(e) intimar, conforme o caso, a Emissora, a Devedora e a Fiduciante a reforçar a gerantiâ deda,

na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(f) manter etualizâdâ a releção dos Titulares dos CRI e seus endeÍeços mediante, inclusive, gestão

,unto à Emissora;

(gl exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumides nesta

operação, a administração do Patrimônio Separado;

(hl promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula 1.0.1 deste

Termo de Securitização;

(i) renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de

interesses ou de qualquer outra modâlidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da

assembleia que deliberará sobre sua substituição;

Ul conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das inÍoÍmações relativas às garantias

e a consistênciâ das demais informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no

sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

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

dos cRl, bem como inclusão dos créditos lmobiliários afetados ao Patrimônio separado, caso a

Emissora não o faça nâs hipóteses de substituição ou liquidação do Patrimônio Separâdo;
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(m) notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contado a partir da ciência

de eventual inadimplemento, pela EmissoÍa, de quaisquer obrigações financeiras assumidas neste

Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas contratuais

destinadas a proteger o interesse dos Tituleres de CRI e que estabeleçam condições que não devem

ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências parã os Titulares dos CRI e âs

providênciâs que pretende tomar a respeito do assunto;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

(o) disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercâdo, o cálculo do Valor Nominal

Unitário dos CRl, reâlizado em conjunto com a Emissora, através de seu website;

(p) acompanhar a prestação das inÍormações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares de

CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(ql fornecer à Emissora declaração de encerramento, no prezo de 5 (cinco) Dias Úteis após

satisfeitos os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime tiduciário;

(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRl, conforme prevista no

Termo de Securitização, respeatadas outrâs regras relacionadas às assembleias gerâis constantes da

Lei ne 6.404/76;

(sl comperecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a aÍim de prestar informações que lhe

forem solicitâdas;

(tl fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente

daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

(u) divulgâr em sua página na rede mundial de computâdores, em até 4 (quatro) meses após o

fim do exercício socialda Emissora, relatório anualdescrevendo os fatos relevantes ocorridos durante

o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo o estâbelecido no Anexo 15 da

lnstrução CVM ne 583.

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbito da emissão dos CRl, o

Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de

Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRl.
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9.4. Remuneracão do Acente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribu ições, o Agente Fiduciário receberá

da Emissorâ, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo desempenho dos deveres e

atribuiçôes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, durante o período de

vigência dos CRI ou até a liquidação integrâl dos CRl, (i) à título de implantação, será devida parcela única de

RS2.sOO,OO (dois mil e quinhentos reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de

integralização dos CRI; (ii) à título de honorários pela prestação dos serviços, serão devidas parcelas mensais

de RS1.083,00 (mil e oitenta e três reais) cadâ, para o acompanhamento padrão dos serviços de Agente

Fiduciário, devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após â pÍimeira deta de integralização dos CRI e as demais a

serem pagâs nos meses subsequentes até o resgate total dos CRI; e (iii) RS1.000,00 pelâ verificação da

destinação dos Íecursos de que trata a Cláusula 3.5 da Escritura de Emissão, devida a cada trimestÍe a contar

da primeira verificação até a utilização total dos recursos oriundos da Escritura de Emissão. As parcelas

descritas nos itens "ii" e "iii" acima serão atualizadas enualmente pela variação âcumulada do IGP-M, ou na

falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilizâção, pelo índice que vier â substituí-lo, calculadas pro

rate die, se necessário, inclusive â remuneração (flat e recorrente).

9,4.1. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.1, deste Termo de Securitização, continuará

sendo devida e calculada pro roto die, mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário

âindâ esteja exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9,4.2. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação das

condições dos CRI após â Emissão, ou da perticipâção em reuniões ou conÍerências telefônicas, antes

ou depois da Emissão, bem como atendimento à solicitâções extraordinárias, serão devidas ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor de RS550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de

trabalho dedicado a tais fatos, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos documentos da

emissão durante a estrutureção da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de

garantias, (iii) participação em reuniões internas ou externas ao escritório do Agente Fiduciário,

formais ou virtuais com a EmissoÍa e/ou com os Titulares de CRI ou demais partes da Emissão;

(iv) análise a eventuais aditamentos aos documentos da operação; e (v) implementação das

consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após comprovação

da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horâs" à Emissora. Entende-se por reestruturação

das condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) da garantia, (ii) prazos, taxa e Íorma de

pâgamento e remuneração; (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado e/ou resgate

antecipado; (iv) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditâmentos âos documentos da

operação. Os eventos relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos

cRt.

9.4.3. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários ou da Emissora com relação às suas

obrigações assumidas neste Termo de securitização, todas âs despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser,

sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesas incluem
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os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas

iudiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da

inadimplência, enquanto repÍesentânte dos Titulares dos CRl. As eventuais despesas, depósitos e
custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações ,udiciais serão igualmente suportadas pelos

Titulares dos CRl, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na

hipótese de a Emissora permanecer em inadimplênciâ com relação ao pagamento destes por um
período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos

Titulâres dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

9,4.4. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício da

função do Agente Fiduciário, tais como, exem plif i€ativa me nte: publicações em geral (por exemplo,

edital de convocação de Assembleia Gerâl dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Gerel dos Titulares

dos CRl, anúncio de comunicação de disponibilidade do relâtório anual do ABente Fiduciário, entre

outros), notificações, extrâção de certidões, fotocópias, despesas com viagens e estâdias, transportes

e alimentação de seus agentes, contratação de especialistâs, tais como auditoria e/ou fiscalização,

contatos telefônicos efou conference col/, assessorie legal ao Agente Fiduciário, bem como custâs e

despesas cartorárias em geral e relacionadas aos teÍmos de quitação e acompanhamento das

Alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme o caso, necessárias ao exercício da função do Agente

Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será,

sempre que possível, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

9.4.5. O pagamento das despesas acima Íeferidas será realizado mediante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comproventes

pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que

possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualidade de administradora do

Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9.5. Encareos das Remunera cões: No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações

previstas nas Cláusulas âcima, o valor em âtraso estará sureitâ à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre

o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em

atraso sujeito ao Íeajuste pelo IGP-M, o qualincidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento,

calculado pro roto dê se necessário.

9.5.1. As remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela variação acumulada do IGP-

M, ou nâ felta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na impossibilidade de sua utilização,

pelo índice que vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até es datas de pagamento

seguintes, calculadas pro-roto die, se necessário.

9.5,2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(lmposto SobÍe Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social),
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CSLL (Contribuição Socaal sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham

a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nâs alíquotas vigentes nas datas de cada

pagamento.

9.6. Substituicão do Asente Fiduciário: O Agente tiduciário poderá ser substituído 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, contado da ocorrência de qualquer desses

eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que sera eleito o novo agente fiduciário.

9.7. Destituicão do Asente Fiduciário: O Agente FiduciáÍio poderá ser destituído:

(a) pele CVM, nos termos da legislação em vigor;

(b) por deliberação em Assembleie Gerel de Titulares de CRl, independentemente da ocorrência

de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3
(dois terços) dos TitulaÍes dos CRI; ou

(c) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, observado o quórum previsto no

item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 dâ Lei 9.51.4197 ou

das incumbências mencionadas na Cláusula 0 deste Termo de Securitizeção.

9.8. Deveres, Atribuicões e ResDonsa bilidades do Asente Fiduciário Eleito em Substituicão: O agente

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 deste Termo de

Securitização e da Cláusula 9.7 acima assumirá integralmente os deveres, atribuiçôes e responsabilidades

constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

9.9. Substituicão Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser

objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

9.10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos CRI em Circul ação, estes

poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária

9.11, Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

respon sa bilidade paÍâ os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como

aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, inclusive a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstâs nesse

Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI

reunidos em Assembleia Geral.
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9.12. Atuacão Vinculada; O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre ã orientâção acerca de quâlquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulârês

dos CRl, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem

transmitidas pelos Titulares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer res ponsa bilid ade

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos

Tituleres dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzides perente a

Emissora, independe nteme nte de eventuais prejuízos que venhâm a ser causados em decorrêncie disto aos

Titulares dos CRI ou à Emissore. A âtuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo dâ lnstrução CVM ne 583,

conforme alterada e dos artigos aplicáveis dd Lei ne 6.404176, estando este isento, sob qualquer forma ou

pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9.13. Presuncão de Veracidade: sem preruízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente

Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido não Íoram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob

qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão

sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação âplicável.

9.L4. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a

devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após a sua renúncia.

cúusurÁ DEz - LrqurDAçÃo Do pATRTMÔNro SEpARADo

10.1. Liouidacão do Patrimônio SeoaÍado: Caso seja veriÍicada: {i} a insolvência da Emissora, com relação às

obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas na Cláusula 10.4

abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediâta e transitoÍiamente a

administrâção do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários e os recursos porventura

mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado, nas hipóteses

em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assunção da administração do

PatÍimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocacão da Assembl eta Gera Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRl,

na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei ne 9.514/97 para

fins de deliberação das novas normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário ou administração por nova securitizadora.

10.3. Deliberacão Pela Liouidacão do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de Titulares de CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade
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econômico-f inanceira.

10.4. Eventos que Enseiam a Assuncão da Administracão do Patrimônio Separado oelo Asente Fiduciário:
Além da hipótese de insolvência da Emissorâ, com relação às obrigações assumidas nesta operação, a critério
da Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo:

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigâções não pecuniárias

previstâs neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidâção do Patrimônio

Separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da

verificação da mora ou do inadimplemento. Sendo certo que a liquidação do Patrimônio Separado

dependerá de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das obrigações

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessâ hipótese, â liquidação do

Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de verificação da mora,

caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4,1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada,

ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil.

CúUSUtA oNzE - ASSEMBTEIA GERAL

LL.L Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares de CRl.

LL.2. Convocacão: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente Fiduciário,

(ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em

Circulâção.

11,3. Formâ de Convocacão: Observado o disposto na Cláusula 11.2 deste Termo de Securitizâção, deverá

ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda

vez que a EmissoÍa, na qualidade de titulâr dos Créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos

estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operação, paÍa que os Titulares dos CRI

deliberem sobre como a Emissora deverá exerceÍ seu direito frente à Devedora.

t1.4. Prazo Dara Realizacão: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser
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realizeda com no mínimo 20 (vinte) dias a contâr de data da primeira das 3 (três) publicações do edital relativo

à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dies a contar da primeira das 3 (três) publicaçôes do edital
relativo à segunda convocação, caso â Assembleia de Titulares dos CRI não tenha sido realizada na primeirâ

convocação.

11.5. Manifestacão da Emissora e do Asente Fiduciário: Somente após definição dâ orientação pelos

Titulares dos CRI em Assembleia Geralde Titulares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer

seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista nos

Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de

Titulares de CRl, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente Fiduciário
poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não

será interpretado como negligência em relação âos direitos dos Titulares dos CRl, não podendo ser imputada

à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.

11.6. Responsabilidade da Emissora: A Emissora não prestârá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer

juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se

conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado

e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente

dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

LL.l. Lesislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRl, no que couber, o disposto na

Lei ne 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de

acionistas.

11.8. lnstalacão: A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a

presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em

segunda convocação, com qualquer número.

11.9. Votos: Ceda CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleiâs Gerais de Titulares dos CRl,

sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou não.

11.10. Quóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em

conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.11. Presenca da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da EmissoÍâ nas

Assembleias Gerais de Titulares de CRl.

11.12. Prestacão de lnformações: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares

dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informaçôes que lhe forem solicitadas, sendo que ã Emissora, o

Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a Devedora), para
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participar das Assembleias Gerais de Titulares de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for

relevânte pera â deliberâção de ordem do die. Sem preiuízo da Íeferida faculdade, a Devedorâ e/ou suas

partes relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titulares dos

CRI a respeito dâ respectiva matéria em discussão.

11.13. Presidência: A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a

tenhâ convocâdo, Íespectivamênte: (i) ao Agente Fiduciário; Íii) ao Diretor da Emissore; ou (iii) ao Titular dos

CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

11,14. Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou nos

Documentos da Operação, todâs as delibeÍeções serão tomadas por mâiorie simples dos CRI presentes na

Assembleia GeÍal de Titulares de CRl, seja em pÍimeira ou em segunda convocação.

11.15. Quóruns Qualificados: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou nos

Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação: (i) às

datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagâmento da amortização de principal;

(ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRl, os Juros Remuneratórios dos CRl, a amortização de

principal e o Valor Nominal Unitário; (iiil ao prazo de vencimento dos CRI; (ivl âos Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado e às condições de realização do Resgate

Antecipado Facultativo das Debêntures; (vi) aos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, que possa

impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (viil à Alienação Fiduciária de lmóveis que possam comprometer

sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem limitação, a substituição da referida

Alienação Fiduciária de lmóveis, exceto no caso da definição da ordem e da forma da excussão da Alienação

Fiduciária de lmóveis; (viil) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulares de

CRI; (ix) realização de qualquer amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (xl qualquer

alteração às previsões referentes à amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (xi) qualquer

liberação específica com relação a um inadimplemento da Devedora (sempre considerando que qualquer

liberação de um evento, numa dâtâ específica, não significa liberação de fatos posteriores); e (xiil eventual

deliberação acerca do investimento adotado para os recursos da Conta do Patrimônio Separado, conforme a

Cláusula 8.12 deste Termo de Securitização, deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia

de Titulares dos CRI por Titulares de CRI que representem, maioÍia simples dos CRI em circulação e em

qualquer convocâção subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos

CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titulares dos CRl, desde que os presentes em qualquer

Assembleia Geral de Titulares dos CRl, em segunda convocação, representem, no mínimo,50% dos CRI em

circulação.

11.16. Disgensa oara lnstalacão: lndependentemente das formalidâdes previstas na lei e neste Íermo de

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

comparecerem todos os Titulares dos CRl, sem preiuízo das disposições relacionadas com os quóruns de

deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.
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11.17. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulâres dos CRI

sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i)quando tal alteração decorrer exclusivamente da

necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentâres ou exigêncaas da

CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro,

de digiteção ou âritmético; e (iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora e do Agente

Fiduciá rio, tâis como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não ha.ia qua lquer

custo ou despesâ adicional para os Titulares do CRl.

11.18. Encâmin hamento de D cumentos para a CVM:As atas lavradas das Assembleias Gerais de Titulares

de CRI serão encaminhedas somente à CVM vie Sistema de Envio de lnformações Periódicas e Eventuâis - lPE,

sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será necessária, exceto se a Assembleia Geral

de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso.

CúUSUtA DOZE - DESPESAS DA EMIssÃo

Lz.L, Em virtude da securitização dos Créditos lmobiliários representados pelâ CCl, bem como diante do

disposto na Lei na 9.574/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que estabelecem as obrigações da

Emissora, será devido à Emissora, durante o todo o período de vigência dos CRl, taxa de administrâção, no

valor de RS3.000,00 (três mil reais) ao mês, atualizada anualmente pelâ variâção acumulada do IGP-M, ou na

falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substitui-lo, calculadas pro

roto die, se necessário, a ser paga à Emissora no le (primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrição e

integralização dos CRl, e as demais na data de verificação dos meses subsequentes até o Íesgate total dos CRI

"Taxa de Administra cão"

L2.L.L. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuârá sendo devida, mesmo ãpós o

vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Créditos lmobiliários

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

atuação da Emissora.

12.1.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneÍação prevista nesta Cláusula,

estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em

atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) âo mês, incidentes sobre o

valor em atraso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valores reÍeridos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestâção desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição âo PÍograma de lntegração Social),

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidiÍ sobre a remuneração da Emissora, nas
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âlíquotas vigentes ne data de cada pagamento

12.1.4. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham

a incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos edificâdos nos respectivos lmóveis, poderá

a Emissora fazê-lo, com recursos do Petrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos

Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRl, ficando a Devedora obrigada a

reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de âté 05 (cinco) Dias Úteis após recebimento de

notificação encaminhada pela Emissora e/ou pelo ABente Fiduciário, sob pena de, sobre tais quantias,

incidir os encârgos moratórios previstos no Contrato de Cessão e nos lnstrumentos Pârticulares de

Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme aplicável. As deliberações tomâdas pelos Titulares dos CRI

nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum deÍinido na Cláusula 11.14 deste

Termo de Securitização.

12.2. Despesâs do Pâtrimônio Separado: São despesas de responsa bilid a de do Patrimônio Separado

(al as despeses com a gestão, cobrança, contabilização (registro contábil independente),

auditoria, realizaçáo, administração, custódiâ e liquidação dos Créditos lmobiliários e do PatÍimônio

Separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos lmobiliários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escÍiturador, lnstituição

Custodiante, Agente Fiduciário, contâdores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com

pÍocedimentos legais, incluindo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbênciâ, incorridas para

resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou

relacionados a realização dos Créditos lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de

sucumbência, o Agente FiduciáÍio poderá solicitar garantia aos Tituleres dos CRl. Tâis despesas

incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiÍos, depósitos, custas e taxas

judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente

Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou aindã que lhe causem

prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulâres dos CRl, ou

Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia

Geraldos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRl, anÚncio de comunicação de

disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extÍação de

certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, viagens e estadiâs, contatos

telefônicos efou conÍetence coll, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário e da

Emissora, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio

Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas pÍeviamente pela Emissora;

1109355v17 117/25

Página 42 de 73



(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de

cálculo receites ou resultados apurados no âmbito do Petrimônio SepaÍado;

(e) as eventuais tâxâs e tributos que, a partir da Dâta de Emissão dos CRl, venham a ser criados

e/ou maiorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência âlterada, questionada ou

reconhecida, de forma e representar, de forme absoluta ou relativa, um incremento da tributâção
incidente sobÍe os recursos do Patrimônio Sepârado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(f) as perdas, denos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbltrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou

indiretamente, da emissão dos CRl, exceto se teis perdas, danos, obrigações ou despesas Íorem

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administradores,

empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
proferida pelo juízo competente;

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

Titulares dos CRI; e

(h) demais despesas previstas em lei, na regulâmentação aplicável, ou neste Termo de

Securitização.

12.1. Eundo de Dlspesas As despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado serão pagas

diretamente pela Devedora ou descontadas diretamente do Fundo de Despesas. Nos termos do Contrato de

Cessão, a Devedora deverá recompor, mensâlmente, em até 5 (cinco) dias contados da notificação da

Cessionária neste sentido o Fundo de Despesas, acompanhada da comprovação de pâgamento das Despesas

incorridas no mês imediatamente anterior.

12.4. DesoesasSuoortadas pelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a Íesponsa bilidade da Emissora se

limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei ne 9.5L4/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2 deste Termo de Securitização, tais despesas serão

suportadâs pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados por cada um deles mediante aporte de

recursos do Patrimônio Separado.

12.4.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários, representados

pela CCI que remunera aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo de Securitização.

12.5. Respo nsa bilid a des dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas 72.2 e 12.4 acima, são

de respo nsa b ilidad e dos titulares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na
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descrição da Cláusula 12.L deste Termo de Securitização;

(bl todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titulares dos CRl, observadâ a Cláusula 12.5.1e 72.4.2 desteTermo de Securitização; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas não se

limitando, àqueles mencionâdos na Cláusula 13.1deste TeÍmo de Securitizeção

12.5.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra entidade que

opere no Sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de Securitização,

os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciâis ou extrajudiciais, necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Tituleres dos CRl, deverão ser, sempre que possível,

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

CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

12.5.2. Aoorte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com as obrigações

de eventuais aportes de recursos na contâ do Patrimônio Separado, para custear eventuais despesas

necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haia recursos suficientes no Pâtrimônio Separado

para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a compenseção de eventual

remuneração a que esse Titular dos CRI inadimplente tenha direito com os valores gãstos pela

Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas

despesas.

t2.6. Recursos Excedentes após Paqamento das Despesas: Se, âpós o pâgamento da totalidade dos CRI e

dos custos do Patrimônio Separado (incluindo-se o reembolso aos Titulâres dos CRI de quaisquer valores

aportados pelos mesmos conforme disposto no item 12.5(b) acima, sobejarem Créditos lmobiliários seja na

forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser Íestituídos pela Emissora à Devedora,

conÍorme sua proporção sobre os Créditos lmobiliários à época, sendo que os créditos na forma de recursos

líquidos de tributos (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à

Emissora os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

cúusutA TREzE -TRATAMENTo TRtBUTÁRto ApucÁvEt Aos flÍutAREs Dos cRr

13.1. Tratamento Tributário Apl áveleos Titulares dos CRI : As regras gerais relativas aos principais tributos

aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abâixo mencionados

são de res po nsa bilidade dos Titulares dos CRl. Cada Titulares dos CRI deve avaliar os impactos tributários

relativos ao seu investimento em CRl, não devendo considerar unicamente âs informações contidas abaixo,

Recomendamos que cada TitulaÍes dos CRI consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve

estar sujeito na qualidade de Titular dos CRl, levando em consideração as circunstâncias especiÍicas de seu

investimento.

/,/
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13.1.1. lnvestidores Residentes Ou Domiciliados no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras estão

sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido nâ Fonte ("IBBE"), a ser calculado com base na

aplicação de alíquotas regressivâs, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos

tributáveis: (a) até 180 dies: alíquote de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 2O%; (c) de 361 a

720 dias: alíquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: alíquota de 15%. Este prazo de aplicâção é contado

de dâtâ em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo le da

Lei ne 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei ns 8.981., de 20 de janeiro de L995).

Não obstente, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoa iurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeirâ,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários

e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercântil ou

investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forme descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tÍibutadas com bâse no

lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando

o direito à dedução do IRPJ apurado em cada período de apuração (aÍligo76,lda Lei ne 8.981, de 20

de ja neiro de 1995 e artigo 70, I da lnstrução Normativa ns 1.585/2015). O rendimento também deverá

ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e

adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente

a RS240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, paÍa pessoas jurídicas

não financeiras, corresponde a 9%.

A partir de 1e de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas iurídicâs não Íinanceiras

tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas

de 0,65% e 4/o, respectivamente (Decreto ne 8.426, de lq de abril de 2015).

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de investimento,

seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar

abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, corretoras e distÍibuidoras de títulos e

valores mobiliários e sociedades de arrendamento meÍcantil, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstente a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI

por essas entidades, via de Íegra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ,

à alíquota de 15% e adicional de 1O%; pela CSLL, à alíquota de 20% entre 1e de setembro de 2015 e

31. de dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à alíquota de l7%, e à alíquota de

15% a pdílir de 1e de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da Lei ns 7.689, de 15 de dezembro
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de 1988, e das eltereções trezidas pela Lei ne 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras

de fundos de investimentos estão isentas de lmposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei ne

9.532/971. Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadâs entidades definidâs em lei,

os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao

PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivemente.

Pera es pessoas físicas, desde 1" de ianeiro de 2OO5, os rendimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste enual), por força do artigo 3',
inciso ll, da l-ei ns 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa

no ertigo 55, parágrafo único, da lnstrução Normativa da RFB ne 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal
isenção abrange, ainda, o ganho de capitel auferido na alienação ou cessão dos CRl.

Pessoas jurídicas isentâs terâo seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou

seie, o imposto não é compensável, conforme previsto no ârtigo 76, inciso ll, da Lei ne 8.981., de 20 de

janeiÍo de 1995. A Íetenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidedes imunes está

dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagâdora, nos teÍmos do artigo 71

da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei ne 9.065, de 20 de junho de

1995.

13.1.2. lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em CRI

no país de acordo com as normas previstâs na Resolução CMN nQ 4.373, de 29 de setembro de 2014,

os rendimentos auferidos estão suieitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para

o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação fâvorecida,

assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferioÍ a 20yo ot)

cuia legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas

jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a

não residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas

"JuÍisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo le da lnstrução Normativa da

Receita Federal do Brasil ns 1.037, de 04 de junho de 201.0.

Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior em

investimento em CRl, por sua vez, são isentos de tributação, inclusive no caso de investidores

residentes em lurisdição de Tributação Favorecida.

13.1.3. lm Dosto sobre Ooera cões Financeiras ÍlOF)
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lmposto sobre Ooeracões Financeiras de Câmbio

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercedos financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução CMN

ne 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio de operações simultáneas, incluindo âs

operações de câmbio relacionâdas âos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto ne 6.306, de

14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e

cinco por cento), relâtivâmente a operações de câmbio ocorridâs âpós estâ eventuâl alteração.

lmoosto sobre Ooeracões Financeiras com Títulos e ValoÍes Mobiliários

As operaçóes com CRI estão sureitas à âlíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto ne 6.306, de 14

de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer câso, a elíquota do |OF/Íitulos pode ser

majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, âté o percentual de L,sO% ao dia,

relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

CúUSUtA QUATORzE . PUBLICIDADE

L4.l Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os atos e fatos

relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações para as respectivas

Assembleias Gerâis de Titulâres de CRl, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a

Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com âs referidas publicações, serão

arcadas pelo Patrimônio Separado.

L4,2, As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentaÍes, por meio do sistema de envio de

informações periódicas e eventuais da CVM.

cúusurA eurNzE - REGrsrRo Do rERMo DE sEcuRrflzAçÃo

15.1. Resistro do Termo de Securitiza cao : O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição

Custodiante em até 1 (um) Diâ Útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei ne 10.931/04, ocesião

em que a lnstituição Custodiante emitirá a declaração constante do A!§Iqy a este Íermo de Securitização.

cúusur.A DEzEssErs- Nofl FrcAçôEs

16.1. Comunicâcões: Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário seÍão consideradas

válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o Agente
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Fiduciário venham a indicâr, por escrito, durante a vigência deste TeÍmo de SecuÍitização

Poro o Emissoro

HAETTASEC SECURTTTZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Fariâ Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52,

São Paulo, SP - CEP 01451-000

At.: Mercos Ribeiro do Valle e Controladoria e Bâckoffice

e-mail: mrvalleíôheb itasec.com.br mon ito ra mento@ ha bitasec. com. br:

Tel.:55 (11)3074-4900

Poro o Agente Fiduciário

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS S.A.

Rua Joaquim Floriano, ne 1.052, 13s andar, sâlâ 132 - parte

São Paulo, SP - CEP 04.534-004

At.:Antonio Amaro e Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira

e-mail: gerl.agente@oliveiÍatrust.com.br

Tel.: (21) 3514-0000

L6.2. Consideracão das Comunicacões: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços

mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações Íeitas por fac-símile ou correio eletrônico serão

consideradas recebidas na dâta de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de

indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser

encaminhados para os endereços acima em âté 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança

de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicâdâ tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário

caso tenham seus endereços alterados.

cúusurÁ DEzESSETE - Rrscos

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

inde pen de nte mente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta Cláusula, são incorporados a este

Termo de Securitização todos os fatores de risco relacionados: (i) à Devedora; (ii) ao controlador, direto ou

indireto, ou ao grupo de controle da Devedora; (iiil às controladas e coligadas da Devedora; (iv) aos setores

da economia nos quais a Devedora atua; (vl à regulação dos setores em que a Devedore atua; (vi) às questões

socioa m bie nta is; que sejam divulgados pela Devedora, de tempos em tempos, em seu Formulário de

Referência, elaborado e atualizado, nos termos da lnstrução CVM ns 480, de 7 de setembro de 2009. O

Formulário de ReÍerência meis etuel da Devedora na data deste Termo de Securitização é o "Formulário de

Referênciâ - 2e Trimestre de 2077. Adicionalmente, estão descritos a seguiÍ os riscos, não exaustivos,

relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:

(a) ualidad

)
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cãoecidede dâ Emissorâ de honrar uas obrisac ões decorÍentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos

Créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio deste Termo de Securitização, no

qual foi instituído o Re8ime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Creditos lmobiliários

representam créditos detidos pela Emissorâ contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído

em favor dos Titulares dos CRI não conta com quâlquer gârantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montântes devidos depende

do pagamento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situâção econômico-financeirâ da

Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio SepeÍado de honrar suas

obrigações no que tange o pagâmento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos

Titulares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integrâlmente o investimento realizado.

Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de

recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRl.

(b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionâdo e Descont inu ida de; As fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos lmobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem

ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo

causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento dos referidos

recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial

ou extraiudicialdos Créditos lmobiliários, incluindo e excussão das Alienaçôes Fiduciárias, caso o valor

recebido não seia suficiente para saldâr os CRl, â Emissora não disporá de quâisquer outras fontes de

recursos parâ efetuar o pagamento de eventuais saldos aos titulares dos CRl.

(c) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de CRI no Brasil a presenta baixa

liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI

que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo

desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para

negociáJos no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI

até a Data de Vencimento Final.

(d) Risco da existência da Aus ncia de Fundo de Reserva: A ausência de fundo de reserva

representa um risco ao pegamento dos CRl, posto que a insuficiência de pagamentos, a mora e/ou o

inadimplemento por parte da Devedora podeÍá impactar direta e negativamente nâs obrigações da

Emissora perante os Titulares dos CRl.

(e) Credores Privilesiados
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agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estâbeleçâm a

afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa fisica ou jurídica não produzem

efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto

às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que

"desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas

do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenhâm sido obieto de separação

ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recu rsos dele decorrentes, não obstante

serem obieto do Patrimônio Separâdo, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabâlhistas e

previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários dê pessoas

físicas e rurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas

de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo Srupo econômico

existentes em tais casos. Ceso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares

dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos lmobiliários, em câso de

falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos lmobiliários não venham a ser suficientes para o

pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

(fl Risco da não realizacão da carteira de ativos : A Emissora é uma compa nhia emissorâ de títulos

representativos de créditos imobiliários, tendo como obreto sociel a aquisição e securitização de

créditos imobiliários através da emissão de CRl, cuios patrimônios são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma,

qualquer atraso ou falta dos Créditos lmobiliários pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetar

negetivamente e capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRl. Na hipótese

de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e administração

dos Créditos lmobiliários e dos demâis direitos e acessórios quê integram o Pãtrimônio Separado. Em

Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do

Patrimônio Separado ou optaÍ pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento

dâs obrigações da Emissora perante os Titulares dos CRl.

(c) Falência. recuoeracão iudiciâl oue traiudicial da Emissora : Até que os CRI tenhâm sidox

integralmente pagos, a Emissora poderá estar suieita a eventos de falência, recuperação judicial ou

extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Petrimônio

Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especialas fiscais,

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, pÍincipâlmente em razão da

falta de jurisprudência significativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(h) Me nutencão do Resist ro de Comoanhia Aberta: A sua atua ção como Emissora de CRI depende

da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações

societárias. Caso a Emissora não atenda eos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua
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autorização poderá ser suspensa ou mesmo câncelâda, afetando assim, as suâs emissões de CRI

(i) Crescimento da Emissora e de seu Caoital: O capital atual da Emissora poderá não ser

suficiente para suas futuras exigências operâcionais e manutenção do crescimento esperado, de

forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Não se pode assegurar

que haverá disponibilidade de capital no momento em que e Emissora necessitar, e, caso haja, âs

condições destâ captâção poderiam afetar o desempenho da Emissora.

ü) A lmportância de uma EquiDe Qualificada: A perda de membros da equipe operacional da

Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso

relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da

Emissora provém basicamente da secuÍitização de recebíveis, que necessita de uma equipe

especielizadâ, para originâção, estruturâção, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacionale mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes

da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de

resultado.

(k) lnexistênciâ de Jurisprudênciâ FiÍmada Acerca da Securitizacão: Toda a a rqu itetura do modelo

financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações

estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em razão

da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que

tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

Titulares dos CRl, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer

as disposições contidas nos documentos destâ operação.

(t) Risco de Estrutura: A presente emissão de CRltem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico

e iurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de pârte a parte, estipulâdos através de

contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange às

operâções de CRl, poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em razão do dispêndio de

tempo e recursos.

(ml Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da tâxa de juros pode reduzir a

demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por titulos que

tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inÍeriores aos praticados no mercado após a elevação

da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

(n) Risco Íributári : Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou maioração

de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a
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incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos.

ainda que reletivos e operâções já efetuâdâs.

(o) Alteracões na leeislacão tributária do Brasil Doderão afetar adversamente os resultados

racron is da Emissora O Governo Federal regulârmente implementa alterações no regime fiscal,

que afetam os participântes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuia

arrecadação é associeda a determinados propósitos governamentais específicos. Algumes dessas

medidas poderão resultar em aumento da cârBa tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,

influenciar sua lucratividâde e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há

garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as

obrigações assumidas junto aos Titulares dos CRI por meio dos CRI se ocoÍÍerem alterações

significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(p) Risco em Funcão da Disoensa de Repistro da Oferta: A Oferta dos CRl, está automaticemente

dispensada de registro perante a CVM nos termos do ârtigo 60 da lnstrução CVM ne 476, de forma
que as informações prestadas pela Devedora, pelos Fiadores, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário

não Íoram objeto de análise pela referida autarquia federal.

(q) Risco de Amortizacão ExtraordináÍia ou Ressate Antecipado: Os CRI poderão estar suieitos, na

forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extÍaordináíia parcial ou

resgate antecipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de

reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos

cRr.

(r) Risco da necessidade de realizacão de aoortes na Conta do PatÍimônio Separado

Considerândo que a res po nsa bilidade da Emissora se limitâ ao Patrimônio Separado, nos termos da

Lei na 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com âs despesas dâ Emissão,

tais despesas serão suportadas pelos Tituleres dos CRl, na proporção dos CRI tituledos por cada um

deles mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 12.5 deste Termo

de Securitização.

(sl Risco de ausência de Quórum oara deliberacão em Assembleia Gera l: Determinadas

deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem

aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação pode não

ser aprovada, o que poderá impactar os CRl.

(t) Risco referent à limitecâo do escooo da auditoria real zada:A auditoria iurídica realizada na

presente emissão de CRI limitou-se, exclusivamente, a identificar eventueis continSências

relacionadaS a parte dos lmóveis, à Devedora, a Cedente, assim como eventuais riscos envolvidos na
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constituição das Alienações Fiduciáriâs de lmóveis. A não realização de auditoriâ jurídica completa,

incluindo outros aspectos fora do escopo acima descrito, não confere a segurança desejâda com

relação à total âusêncie de contingências envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis objeto
da operação, podendo, eventuâlmente, ocasionar preiuízo aos Tituleres dos CRl.

(u) Risco dê lnsuficiência da Garantla Reâl lmobiliária: Possíveis varia ções no mercâdo imobiliário
poderão, eventualmente, impacter o valor de mercado dos lmóveis objeto das Alieneções Fiduciárias

de lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no

mercado imobiliário estão vinculadas predomina ntemente, mas não exclusivamente, à relação entre

a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência

e adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários. Por

fim, nâ deta de assinatura deste Termo de Securitização, existem ônus reais (hipotecas e alienações

fiduciárias) com relação à determinadas unidades imobiliárias em favor de terceiros, conforme

identificadas no lnstrumento PaÍticular de Alienação Fiduciária de lmóveis. Dessa forma, tâis fatos

podem impactar negâtivamente a excussão das referidas unidades em garantias, caso elâs não sejam

liberadas até a constituição em fâvor da SecuritizadoÍa.

(v) Risco de não constituição da Alienação Fiduciária de lmóveis: Na presente data, as garantias

outorgadas nos termos do lnstÍumento Particular de Alienação Fiduciáriâ de lmóveis não se

encontram devidamente constituídas e exequíveis, na medida em que os Íeferidos contratos não

foram registrados no cartórios competentes. Os prazos para obtenção dos referidos registros

encontram-se especificados nos respectivos instrumentos, desta forma, existe o risco de atrasos dado

à burocracia e exigênciâs cartorárias ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição

das referidas gerentiâs. Assim, teis fâtos podem impactaÍ negativamente a devida constituição e

consequente excussão das referidas gaÍantias caso as condições acima não sejâm implementedas.

(wl Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

alheios ou exógenos, tais como moratóÍia, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos

CRl, alteração na política econômica, decisões iudiciais etc.

cLAUSUtA DEZOTTO - D|SPOSTçôES FTNAtS

18.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitização.

Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberâlidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio

que caiba âo Agente Fiduciário e/ou aos Íitulâres dos CRI em razão de qualquer inadimplemento das

obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma

renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de

quaisquer outras obrigações assumidas pelâ Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante

a qualquer outro inadimplemento ou atÍaso,

L
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1a.2. O presente Termo de Securitização é firmado em caÍáter irrevogável e irretratável, obrigando a

Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com o

consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário, mediante eprovação

dos Titulares dos CRl, exceto se disposto de outra forma acima, atuando por seus Íepresentantes legais ou

procuradores devidamente autorizados.

18.4. A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o pÍesente Termo de Securitização

constitui título executivo extrajudicial nos termos dos artigos 784, 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

18,5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em qualquer

aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui contidas não

serão âfetâdas ou prejudicadas â quâlquer título.

1E.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos preiuízos que lhes causar por culpa

ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da quâl não ceiba meis

recursos.

cúusutA DEzENovE - ctAsstFtcAçÂo DE Rtsco

19.1 Os CRI obieto desta emissão não serão objeto de ânálise de classificação de risco

cúusutA vrNTE - FoRo

zO.L. EgIg: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarce de São Paulo, Estado de São Paulo,

como o único competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de

Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

20.2. Execucão Específica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requerer a

execução específice das obrigações aqui assumidas, conforme estabelecem os artigos 536,806,815 e 501 do

Novo Código de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)

testemun has.

5ão Paulo, 11de dezembro de 2018

(Restante desta página foi intencio na lm ente deixado em branco)
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pÁGtNA DE ASSINATURAS Do rERMo DE sEcuRtflzAÇÃo DE cRÉDlros tMoBtLtÁRtos DA 123e sÉRtE DA 7s

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIO, DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO

EM 77 DE DEZEMBRO DE 2078.

//La«
No

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissoro

e: MÂÂcos RrBErno oo vALLE NEÍo
RG 325-2

Vicente oguelra
RG:8 6
CPF 076.8n.148-07

Bnrna Souza Noet
PÍodJradora

ome:

go
fe",

C
CPF 3t!.418-ó7

- /./

TESTEMUNHAS:

TRUST DISTRIBUIDO

Nome:

sonta Regtna$fló9ézes
ProcuradoÍt

Renato Gouveia Borgonovê
RG:í9,896.765-2

cPF:í57.7t6.178-57

DE TÍTUtos E vA nri rúosrLrÁRros s.

Age e Fiduciário

Nome:

Ca

Nome:

RG ne:

CPFlMF ns:

Nome:

RG ne:

CPF/MF ns
Mara Cristina Lima

RG:23.199.917-3
CPF | 148.236.208-28
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ANEXO I

AO TERMO OE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|rOS tMOBtLtÁRtOS DA 123ê SÉR|E DA 1! EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Característicos dos Créditos I mobitiórios

cÉDu[a DE cnÉDlÍo tMoBtUÁRro -cct TOCAT E OAÍA OE EMISSÃO: SÃO PAULO, 11 DE DEZEMBRO DE 2018

SÉRIE NICA NÚMERO 07/2018 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMTSSOR

LUCERNA EMPREENDIMENTOS IMOEItIÁRIOS I.TOA

CNPJ/MF: 09.017.23510001-60

ENDEREçO: Rua Fidêncio Ramos, ne 223, conjunto 24, sala 6
crDA0€ São Paulo UF 5P

2. rNSr[UtCÃO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAT: OTIVEIRATRUST DISTRIEUIDORA DE TÍTUIOS E VAI,ORES MOBILIÁf,IOS S.A.

CNPI/MF: 36.113.876/0004-34
ENDEREçO: Rua Joaquim Floírano, 1052, 13r andar, sala 132 parte

CEP 04.5311-004 CIDADE SP UF 5P

3. DÉVEDOR

RAZÂO SOCIAL OU NOME: CEGG EMPREENDIMENTOS IMOBIIIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF OU CPtlMF: 03.785.949/0001-32
ENDEREçO: Rua Fidêncio Ramos, ne 223, ander 2

CEP 04.551-010 CIDADE SP UF SP

E-MAIL gustavo.nicoleu@cetg.com.bí ê ângelâ@ceg8.com.br

4. TíTUIO O lnstíunento Poíticulor de Esc tuío do 1e Enissõo de Debênturcs Sinples, Não Convesiveis em Ações, do Espécie

QuirogtoÍório, Com Gdrontio Fidejussótio Adiciondl, efi Sétie Único, poto Colocoçõo Ptivodo, do CEGG Empteendimentos tmobiliórios
5.Á., celebrado, nesta data, entre a CEGG Empreendimentos lmobiliários S.A., Lucerna Emprêêndimentos lmobrliários Ltda., CEGG

Particrpações S.4., CEGG Construtora E lncorporadora Ltda., Gustavo Leme Da Slva Nrcolau, Ehsabete leme Da Silvâ Nicolau, Carlos

Albêrto Nicolau e E/,irdnqelo Stlvo Peíeiro Nicolou.

5. var.oR Dos cRÉDrTOs rMOBtLrÁRros: R510.OoO.OOO,oO (dez milhôes de reais)

6. IDENTIFICAçÃO DO EMPREENDIMENTO ALVO:

EMPREENDIMENÍO Vila Caírão

MATRÍCU LA 119.159

CARÍÓRIO 9p Cartório de ReSistro de lmóveis de São Paulo - SP

L

7. COND|çÕES DE EM|SSÃO

Prazo Totâl 1.478 (mil, quatrocentos e setêntâ e oito) dia5

Vâlor de Píincrpal RS10.000.000,00 (dez mrlhôes de reais)

luros Remuneratórios CDI+ 4,00% e.â

Atrasos (i) multa não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor totâl devido; e

(ii) juros de mora calculados desde â data de inadimplemento (exclu§rve) até e

data do eÍetivo pagamento (rnclusive) à taxa de 1% (um por cênto) mê5 ou Íração,

sobre o montante assim devido.

Data de vencimento Final 28 de dezembro de 2022

Localde Pagamento 5ão Paulo/SP
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T.GARANTIAS: Fiança outoítada por: CEGG PARÍlClPAçÕES S.A., sociedàd€ por àções de capital
fechado, com sede nâ cidade de São Paulo, Estado de 5âo Paulo, na Rue Fidêncio
Ramos. ne 223, ander 2, conrunto 21, Vilâ Olímpiâ, CEP 04.551-010, inscrite no
CNPI/MF sob o ne L9.140.522/0OO7-17, com seuJ atos constitutrvos arquivados
perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.458.419; CEGG CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA., sociedade empresáriâ limitàda, com sede ne cidede de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, ns 223, conjunto 21, Vila
Olímpia, CEP 04.551-010, inscritâ no CNPJ/MF sob o ne 05.857.118/0001-54, com
seus atos constitutivos arqurvâdos perante a JUCESP sob o NIRE 35.218.45E.575;
GUSTAVO LEME DA SItVA NICOLAU, brãsileiro, câsedo sob o regime dà comunhão
paícialde bens, economista, portádor da cédula dê identidede RG ne 23.635.446-
2, inscrito no CPF/MF sob o ne 186.787.498-90, residente e domiciliado na cidade
dê São Paulo, Estâdo de São Pâulo, com escritório na Rua Fidêncio Remos, n9 223,
2e andar, Vilà Olímpia, CEP 04551-010; E[|SAB€TE LEME DA SILVA NICOLAU,

brasileira, casada sob o regime da comunhão universâl de bens, pedegoga,
portadora da cédula de rdentidade RG ne 4.385.031-5, inscritâ no CPF/MF sob o
ne 215.626.448-15, com endereço comercial na cidade de Sâo Paulo, Estado de

São Paulo, na Ruâ Fidêncio Ramos, ns 223, 2p ândâr, Vile Olímpiâ, CEP 04551-010;
CARLOS ALBERTO NICOLAU, brasileiro, casado sob o regime da comunhão
univeísel de beírs, tabelião, portador da cédulã de identidade RG ne 3.585.210-0,
inscíito no CPFlMF sob o ne 215.609.198-68, resrdente e domiciliado na cidâde
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escíitóíro na Rua Fidêncio Ramos, nQ 223,
2e andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010

,[
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ANEXO II

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DA 123r SÉR|E DA 1â EMTSSÃO DE

CERTIFICÂDOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Cronogfomo de Amoftizoçõo de Principot e Juros Remunerotótios

Período
Dates dê Patamento

de Rêmuneração
Saldo Devedol
Unitário (Soil

Taxa de
Amortização (TAi)

Pagamento de
JuÍos

Emlssãô,, :,',:,:: 
:.. :.17 I 12 I 2õ lL:,:',a, R51.Ô@,00

7 30101120t9 Rs1.000,00 0,0000% Sim

2 27 /0212079 Rs1.000,00 0,0000% Sim

28103/20L9 Rs1..000,00 0,0000% Sim

4 2910412079 Rs 1.000,00 o,oooo% Sim

5 30/Os/2019 R51.000,00 0,0000% Sim

6 27106/2Ot9 Rs1.000,00 0,0000% Sim

7 3Ol07l2ot9 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

8 29/08/2019 Rs1.000,00 0,0000% Sim

9 27/09/2019 Rs1.000,00 0,0000% Sim

10 30/10/2019 Rs1.000,00 0,0000% Sim

t7 281t7/20t9 Rs1.000,00 0,0000% 5im

Rs1.000,00
'-r10;oo0o%

Sim

13 3010712020 Rs900,00 0,0000% Sim

t4 2710212020 Rs900,00 0,0000% Sim

15 30/03/2020 Rs900,00 0,0000% Sim

16 29/0412020 Rs900,00 0,000070 Sim

77 28/0s/2O2O Rs900,00 0,0000% Sim

18 2910612020 Rs900,00 0,0000% Sim

19 30107 /2020 R5900,00 0,0000% Sim

20 28/0812020 R5900,00 0,0000% Sim

2L 291O912020 Rs9oo,00 0,0000% 5im

22 29/tO/2O2O Rs900,00 0,0000% Sim

23 27 /L7/2020 Rs900,00 o,0000% Sim

24 :.30112/2020 Rs900,00 22,2222% Sim

25 28/07/2021 R5700,00 0,0000% Sim

26 2sl02l2O27 Rs700,00 0,0000% 5im

27 30l03l2O2t R9700,00 0,0000% Sim

28 29104/2021 R5700,00 0,0000% Sim

29 28lOs l2027 Rs700,00 0,0000% Sim
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31 291O7 /2O2t Rsss0,00 0,o000% Sim

32 30/08/2021 Rsss0,00 0,0000% Sim

33 29/09/2021 Rsss0,00 o,ooooo/o Sim

34 2a/tol2o2t Rsss0,00 0,0000% 5im

35 29/tL/2021 Rs5s0,00 0,0000% 5im

36 : 'Bqlr2l202t Rs5s0,00 l 27,27279o Sim

37 28/Ot/2022 Rs400,00 0,0000% Sim

38 24/0212022 Rs400,00 o,0000% Sim

39 30/03/2022 Rs400,00 0,0000% Sim

40 2810412022 Rs400,00 0,0000% Sim

47 30lOsl2022 Rs400,00 0,0000% Sim
.:,: 42 ..:::2910612022 Rs4oo,oo :-, 50,0000% Sim

43 2810712022 Rs200,00 0,0000% 5im

44 30l08/2022 Rs200,00 0,0000% Sim

45 2910912022 Rs200,00 o,oooovo Sim

Rs200,00 0,0000%46 28110/2022 Sim

47 29/1U2022 Rs200,00 0,0000% Sim

48 291L212022 Rs200,00 100,0000% Sim

30 29l06l2o2t Rs70o,0o 2L,42a6% Sim

I

/
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ANEXO

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtuÁRtOS DA 123r SÉR|E DA lc EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Decloroção do Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S.A,, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comíssão de Valores Mobiliários ("§Ytv!"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894, 5e andar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/M F") sob o ne 09.304 .427lOOOl-58, por seus representantes

legais ao final assinados (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 123ê Série de sua 13 Emissão ("ÇBl" e "E!oE§&", respectivamente),

que serão objeto de oferta pública de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBltlÁRtOS S.a., instituição financeira, com filial na Cidade e São Paulo, no Estado de São Paulo,

na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13! andar, sala 132 parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

36.113.876/0004-34, atua como agente fiduciário ("Asente Fiduciário" l, DEaLARA, parc todos os fins e efeitos,

que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de

ter agido com diligência pare verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações

prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo, 11 de Dezembro de 2018.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

"%".@ZZ
Nome

Cargo
},AFCOS REEIRO OO VATÚ NETO

RG. 14 656 32tZ

cPF s03 200'{1}07

Nome:

Cargo:
Viceate Postiga Nogwira
RG: 877E36
CPF:076.811.148-07
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ANEXO IV

ao TERMO OE SECURTTTZAçÂO DE CRÉDIrOS tMOBtLtÁRtOS DA 123! SÉR|E DA 1! EM|SSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Decloroção do Agente Fiduciátio

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E vatORES MOBltlÁRIOS S.4., instituição financeira, com filial

ne Cidade e São Pâulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13q andar, sala 132 parte, CEP

04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.87610004-34, neste ato, representada na forma de seu

Estatuto Social (doravante denominada simplesmente 'AgC!!CliC!qg!9"), na qualidade de agente fiduciário

dos Certificâdos de Recebíveis lmobiliários da 123ê Série da 1a emissão ("e8!" e "E!oissê-q", respectivamente),

da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por âções com registro de compa nh ia securitizadora perante

a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenide Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,

5e andâr, coniunto 52, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.4271OOO7-5a ("Emissora"),

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissorâ, a legalidade e a ausência

de vícios da operâção, âlém de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, e correção

e a suficiência das informaçôes prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da

Emissão.

São Paulo, [=] de [=] de 2018

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTUTO5 E VAI.ORES MOBITIÁRIOS S.A.

Agente tiduciário

Nome

Cargo

Nome

Cargo
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ANEXO V

AO TERMO DE S€CUR|T|ZAçÃO DE CRÉDrOS TMOBTUÁR|OS DA 1233 SÉR|E DA 1r EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 11 OE

DEZEMBRO DE 2018

Declotoçõo do t nstitu ição Custodia nte

oUvElRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.4., instituição Íinanceira, com filial

na Cidade e São Paulo, no Estado de São Paulo, nâ Rua Joaquim Floriano, 1052, 13r andar, sala 132 parte, CEP

04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0004-34, neste ato representada na Íorma de seu

Estatuto Social ("Us!!Cjçã9_e!§!9d!êdC"), na qualidade de instituição custodiante do lnstrumento Particular

de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário lntegral sem Garantia Reallmobiliária com Garântia Fidejussória

sob a Forma Escriturale Outras Avenças ("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da qual foi emitidâ 1 (uma)

Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real, com garantie fidejussória, sob a forma escritural
("CCl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da tei ne 1O.93L|2OO4, que lhe foi entregue,

para custódiâ, a Escriturâ de Emissão de CCI e que, conÍorme o Termo de Securitização (abaixo definido), sua

vinculação aos Certificedos de Recebíveis lmobiliários da 123! Série da lê emissão ("CRl" e "Emissão",

respectivamente) da Habitasec Securitizadora S.A., sociedade por ações com registro de companhia

securitizedora perente a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigedeiro

Faria Lima, ns 2.894, 5s andar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.4271OOO7-

58 ("Emissora"), foi reelizâde por meio do Termo de Securitizeção de Créditos lmobiliários da Emissão, firmado

em 11 de dezembro de 2018 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na qualidade de agente fiduciário

ermo de Se ritiza ao"), tendo sido, nos termos do Termo de Securitização, instituído o regime fiduciário,
pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários que elâ representa, nos termos

da Lei nq 9.514/1997. Regime fiduciário este ora registredo nesta lnstituição Custodiante, que declara, ainda,

que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se, respectivamente, registrado e

custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da Lei ne 10.931/2004.

São Paulo, [=] de [=] de 2018

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VATORES MOBITIÁRIOS S,A.

lnstituição Custodiante

Nome

Cargo

Nome:

Cargo:
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ANEXO VI

AO TERMO DE SECURTTIZAçÃO DE CRÉDTTOS rMOBrLrÁRrOS DA 123e SÉR|E DA la EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Decloroção de lnexistêncio de ConÍlito de lntercsses

Agente Fiduciótio Codostrodo no CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificâdo

RAZãO SOCiAI: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUTOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 1052, 13ê andar, sala 132 parte, CEP 04.534-004

Cidade / Estado: São Paulo / São Paulo

CNPJ nc: 36.113.87 6/0004-34

Representado neste ato por seu diretor estatutário: [=]

Número do Documento de ldentidade: [=]

cPF ne: [=l

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis lmobiliários - CRI

Número da Emissão: 1?

Número da série: 123ê

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 10.000 (dez mil)

Formã: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstrução CVM ne 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses que

o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete a

comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualqueÍ fato supeÍveniente que venha a alterar

referida situação.

São Paulo, [=] de [=] de 2018.

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTUtO5 E VATORES MOBITIÁRIOS S.A.

Agente tiduciário

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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ANEXO VII

AO TERMO OE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDITOS tMOBtLtÁRtOS DA 123! SÉR|E DA t! EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS OE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURIÍIZADORA S.A. CETEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Outros Emissões do Emissora nos Quols o Agente Fiducióio Atuo

Declaração acerca da existência de outras emissões de valores mobiliários, públicos ou privados, feitas pela

Emissora, por sociedade coligeda, controlada, controladora ou integrente do mesmo grupo da Emissore em
que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

Emissora: Habitasec Securltizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:48 Emissão:1

Emissora: Habitasec Securltlzádora Sá.
Ativo: CRI

Série:43 Emissão:1
Volume Íra Data de Emissão: R$ 21.937.619,60 Qtlantldade de atlvos: 65

Data de Vencimentot lO /04/2025
Taxa de luros:8,5olo aá. Da base 360
Status: ATIVO

Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período,

Garantias: (i) ReBime Íiduclárlo instlhrído sobre os créditos imobiliário oriundos do Contrato de Locação; (ii)
ÁlienaÉo Fiduciária do lmóvel ob,eto da matrícula ne 371.058 do 9e OÍÍcio de lmóveis do Rio de Janeiro; (iti) Cessão

Flduciária de Recebíveis de carüio de crédito decorrentes da exploração comercial do cmpreendimento hoteleiro
administrado pela Devedora, o qual deverá equiveler a 110olo da próxima parcela de amortização e remuDeraÉo de
CRI; (v) Fiança prestada pela Amelpar Participaçóes Ltda, sra, Eulália Balbina Lema Suar€z e Sr. Secundino Lema
Suarez, no Contrato de Cessão; (vi) Fundo de Reserva equivalentc a 4 parcelas iDtegrais imediatameÍte vinceDdas
dos CRI; e (vil) Fundo de Pcrformance equivalente a 4 parcelas integrais imediatamente yincendas dos CRl.

Emissora: Habltasec Securltlzadora S.A

Atlvo: CRI

Série:46 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: R$ 5.000.000,00 Quantidade de ativos: 5

Data de Vencimentot 12 /70/2025
Taxa de Juros: 13olo aá. na base 360.
Status: ATIVO

Ínadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no per'íodo

Garantias: (i) Regime Flduciário instltuÍdo sobre os créditos imobiliários ori[ndos das CCBS ne ESHo1 e ESH02, com
e consequente constituiçáo do Patriríônlo Separado; (ii) Cessão Fiduciária dos Direitos Crêditórios oriundos da
comercializaçâo dos Empreendimentos lmobiliários Cessão Fiduciária, quais seiam Residencial Nova Morada,
Residencial Maria Abadia, Residencial Jardins Brasil 2 e Parque Rosa Bororo, sendo certo que deverá ser mantido o
percentual d€ 140yo sobr€ o valor das obrigações garantidas (?Razão de GaÍântia?); (iii) Âval prestado por pessoas

fisicas nas CCBS (Srs. fosé Virgílio Ferreira Filho e Alldrielly Carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser
mantido na Conta Centrallzadora, equivalente a 2oo/o do valor das 12 parcelas de amortização e iuros dos CRI

imediatamente posteriores à Data de Apuração; e (v) AlienaÉo Fiduciária de Quotas representativas de 100o/o do
capital social da El Shadai Participaçõ€s e Empreendlmentos Imoblliários Ltdâ - EPP.
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Data de vencimento:20/ol /2021
Taxa de luros: 12,68010 a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no perído: Pegamento do CRI realizado fol? do anrbiente dâ 83 enl 22/02/2018, confoÍÍíte
comprovântes enviados pela Securitizâdora. Atualmente, o investidor está em tretetivas para realizaÇão de assembleia para
deliberar sobre a proposta da Devedora com relação à nova curva.

Garantias: (i) Reglme fidu.lário instituÍdo sobre os créditos imoblllários oriundos da venda de unldades comerciais
do Empreendimento construído no imóvel obieto da mâtrícula n0 4S.7SZ do 2q Registro de lmóveis de Santa
Catarina; (ii) Alienação Fiduciária de 40.000 cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401; e [iii)
Coobrigação assumida pelo Fundo de Investimento Imobillário SC 401 no Contrato de Cessão.

Volume na Dâta de Emissáo: R$ 23.206.042,74 Quantidade de ativos: 69

).

Emissora: Habltasec Securltlzadora S.A,

Âtivo: CRI

Série:49 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: R$ 13.218.554,31 Quantldade de ativos: 39

Data de Vencim ento I 13 /70 /2026
Taxa de luros: 10,4olo a.a. na base 360
Status: INADIMPLENTE

Ínadlmplementos no período: Pendente: Rating atuelizado

Garantias: (i) Regime íiduciário instituído sobre os crédltos lmoblllários oriu,ldos dos ComproDissos de Compra e

Vcnda; (ii) Âlienaçâo Fiduciária do Imóvel obieto das matrículas nq 64,662, 64.665,64,66A e 64,658 do 2e Registro
de Imóveis de Maringá; (itl) Coobrigação da Argus Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do Contrato de
Cessão, em relação ao in te8ral cumprimento das Obri8ações Garantidas; (iv) Fiança prestadâ por Jefferson NoBaroli,

Jeane Nogaroli Guioti, Frarclscolosé Nogaroli Neto, Deolinda Brioli Nogaroli e PB Participações Societárias Ltda, nos
termos do Contrato de Cessão; (v) Coobrigação da Ârgus Empreendimentos lmobiliários Ltda, nos termos do
Contrato de Cessâo, em relação a eventual descasamento dos créditos imobiliários e os pagameítos dos CRI
(?CoobritaÉo Amortização dos CRI?); (vi) Fluxo de reccbíveis excedente, correspoÍdente a 2070 dos créditos
imobiliários (?Exccdente? ou ?Overcollateral?).

Emissora: Habitas€c Securiti?ádora S.A

Âtivo: CRI

Série:53 Emissão:1
Volume na Data de Emissão: R$ 72.600.000,00 Quantidade de ativos: 242

Data de vencimento. TS /os /2029
Taxa de rurosr g,Ssyo a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - Relatório enual de gestão reíerente aos

períodos de 2016 e 2017; e - Cálculo do Índrce de Cobertura do serviço da divida.

Garantias: [i) negime nduclário instltuído sobre os créditos imobiliários oriundos do Compromisso de Compra e

Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e Venda Paralela ShoppiÍrg e do Compromisso de Compra e

Venda West Shopptng; (ii) Alienação Fiduciária da fraçáo ideal correspondente a 7,SOo/o do imóvel obieto das

matrículas É 28,6.377 a 286.534 do 9q Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (?ÂlienaÉo Fiduciária Center

Shopping?); (iii) AlienaÉo Flduciária da fraÉo idcal correspondente a 17,50olo do imóvel obieto da matÍícula 16.326

do 6q RegistÍo de tmóveis de Curitiba [?Alienaçâo Fiduciária Crystal Plaza?); (iv) Alienaçâo Fiduciária da fração ideal
correspondente a llo/o do imóv€l obieto da matrícula 14.204 do 2e Registro de Imóveis de SalvadoÍ (?Alienação

Fiduciária Paralela Shopping?); (v) Alienaçâo Fiduciária da fiação ideal correspondente a 7,5070 do imóvel obieto

das matrículas MA.74A, 1.A7,1S9 e 172.796 a 173-064 do 4q Registro de Imóveis do Rio de laÍeiro (?Âlienação

Fiduciária West Shopping?); (vi) Cessâo Fiduclária de Direitos Crcditórios orirndos da explorâçâo conrercial dos

lmóvels (?Cessão Fiduciária Direitos Creditórios?); (vii) Cessão Fiduciária.lo Valor da Cessão até a verificação dâs

Condições Precedentes B; (viii) Cash Collateral 01 equivalente a 75,04olo dos créditos decorrentes do Compromisso

11o9355v17117/25

Página 65 de 73



de venda e Compra; (ix) Cash Collateral 02 equlvalentê â 85olo dos créditos provenientes da €xploraÉo comercial
dos imóveis.

Emissora: Habitasec Securitlzadora S.A,

Ativo: CRI

Sériê:58 Emissão:1

volume na Data de Emissão: R$ 14.501.740,13 Quantidade de ativos: 48

Data de Vencimento: 14/OA/2025

),

Emissorã: Hâbitasec Securltlzádorá S.A.

Átivo: CRI

série:54 Emlssão:1

Volume na Data de Emisúo: R$ 180.000.000,00 Quantidade de atlvos: 600

Data de vencimentot 15/05/2029
Taxa de luros: 9,8S9,/o a.a. na base 360
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: Reletório anualde gestão referente aos

períodos de 2016 e 2017; e - Cálculo do indice de Col:ertura tlo servrço da dívida.

Garantlas: (i) Reglme liduclário instituído sobre os crédltos imoblllários oÍlundos do Compronrisso de comprâ e

Venda Center Shoppin& do Compromisso de Compra e venda Paralela Shopping e do Compromisso de compra e

venda west shopping; (ii) Alienação Fiduciária da ÍraÉo ideal correspondente a 22,Soo/o do imóvel obieto das
matrículas ne 286.377 a 286.534 do 9s Registro de Imóveis do Rio de ,aneiro (?Alienação Fiduciária Center
Shopping?); (iii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 52,50o/o do imóvel obieto da matrícula 16.326
do 6e Registro de lmóveis de Curitiba (?Alienação Fiduciárla Crystal Plaza?); (iv) Álienação Fiduciária da fração ideal
correspondente a 33o/o do imóvel obieto da matrícula 14,204 do 2e Registro de Imóveis de Salvador C'Alienação
Fiduciária Paralela Shopping"); (v) Alienação Flduciária da fração ideal correspondentê a 22,5oyo do imóvel obieto
das matrículas 148,7 4í,, l87.líq e 172.796 a 173.064 do 4e Registro de lmóv€is do Rio de laneiro ("AlienaÉo
Fiduciária West Shopping"); (vi) Cessão Fiduciária de Dlreitos Creditórios oriundos da exploração com€rcial dos
Imóveis ("Cessâo Fiduciária Direitos Creditórios"); [vii) Cessão Fiduciária do Valor da Cessâo âté a veriÍicação das
Condiçóes Precedentes B; (viii) Cash Collateral 01 equivalcnte a 62,020/0 dos cÍéditos decorrentes do Compromisso
de Venda c Comprai (ix) Cash Collateral 02 €quivalente a 85o/o dos créditos provenientes da exploração comercial
dos inlóveis.

Emissorai HabitasecSecurltlzadora S,A

Âtivo: CRI

Série:55 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: R$ 8.474.924,93 Quantidade de ativos: 28

Data d e Vencime n to | 20 /07 /2022
Taxa de Juros: 12olo a.a. na base 360
Status: lNÁDIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendências consolidadasr Descumprimento pecuniário, devido ao não paganrento dâ parcela

de amortização referente ao mês de setembro/17, no valor de R$ 133.318,53; Não recebinrento pelo patrimônio separado
dos valores referentes à venda dos lotes, conforme Iistado na notificação enviâdâ pela Securitizadora em 21 /09/17.novaloÍ
de R$868,476,39, devidamente acrescidos das penalidades da cláusula 1.6 do Contrato de Cessão Fiduciária; Não atendimento
do prazo estabelecido para formalização do aditâmento ao Contrato de Cessão Fiduciána pare âtualizar â relação de créditos

cedidos; Não recornposição do Vâlor Mínimo da Carantia, conforme deliberado nâ AGT realizada enr 1B/04/2017. CohorNos

termos da notificação de 09 /02/77 o,taloÍ necessário pâra a recomposição é de R$ 4.338.681,28. Verificação do cumprimento
do Valor Mínimo de Garantia referentê ao mês de fevereiro de 2018

carantias: (i) Regime Íiduciário instituído sobre os créditos imobiliários orirndos da CCB nq DOMUS 1707 lZOTSi fii)
Alienação Fiduciária de 75olo das cotas de emissão da Valência I - Pirapozinho Urbanizadora SPE Ltda; e (iil) Cessão

Fiduciária de7syo dos Dir€itos Creditórios oriundos da venda dos lotes do Empreendimento listados nos An€xos I e

ll do Cortrato de Cessão Fiduciária.
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Taxa de Juros: 11,5olo a.a, na base 360,
Statusr INADIMPLENTE

lnadimplementos no peíodo: Restam pendente as matrlculas comprovendo o registro da AIienação Fiduciária dos imóveis

Pata a Secuntizadora;

Garantias: (l) Reglme Flduclárlo IÍstltuído sobÍe os créditos lmoblllárlos decorrentes da CCB ne 24Oa/2O15; (ii)
Alienação Fiduciárla dos lmóveis de Roídoíópolis listados no Termo de Securitização, conforme aditado; (iii)
AlieDaçáo Fiduciária de Quotas da BRDU SPE Vermont Ltda; (iv) C€ssão Fiduciária de Direitos Creditórios
decorrent€s da allenação de lotes integrântes dos loteameítos ,ardim do Parque e Iardim do Parque ll, bem como
dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido Fundo de Liquidez equivalente a R$
4a0.000,00; e (v) Fiança prestada pela BRDU SPE G€nebra Ltda, RaÍira Empreendimentos e Participações S.Â., Brasil
Desenvolvimento Urbano S-4,, Rafael de Rezende Fernandez, Carolina Lopez Pontes Roitter, MaÍco Auréllo Crillo de
Brito, Denise Bernardes Grillo e ,osé Alfredo da Justa, no âmbito do Contrato de Cessão.

EÍDissora: Habitasec Securitizadora S,Á.

Ativo: CRI

Série:59 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: R$ 3.625.435,03 Quantidade de ativos: 12

Data de Vencimentot 14lOA/2025

Taxa de turos: 11,5olo a.a, na base 360
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Restam pendente as matrÍculas conrprovando o registro da l\lienaçào Fidtlciária dos imóveis
para a Securitizadorâ;

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes da CCB ne 24OA/2OlS; Íii)
Alienação Flduciária dos lmóveis de Rondonópolis listados no Termo de Securitizaçáo, conforme aditado; (iii)
Alienação Fiduciárla de Quotas da BRDU SPE Vermont Ltda; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
decorrentes da alienação de lotes integrantes dos loteameDtos lardim do Parque e Jardim do Parque II, benr como
dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá seÍ mantido Fundo de Liquidez equivalente a R$

480.000,00; e (v) Fiança prestada pela BRDU SPE Genebra Ltda, RaÍiÍa Empr€endiInentos e Participaçóes S,4., Brasil
Desenvolvimento Urbano SÁ., Rafael de Rezende Fernandez, Carolina Lopez Pontes Roitter, Marco Aurélio Grillo de
Brito, Denlse Bernardes Grillo e José Alfredo da lusta, no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: HabitasecSecuritizadora Sá
Átivo: CRI

Série:63 Emissão:1

volume na Datâ de Emissão: R$ 100.000.000,00 Quantidade de ativos: 100000

Data de vencimentot 12/17 /2025
Taxa de luros: CDI + Zo/o a.a. na base ZS2.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - 2q ao Contrâto de Cessão e Aquisrção de Crédiros lrnobiliários; - Apólice

de Seguro renovada Partage I e ll.

Garantias: (i) Regime Fiduciárlo instituÍdo sobre os créditos imobiliários decorrentes Contratos de Locação Lastro;

(ii) Fiança prestada pela PartâBe Empreendimentos e Participações S.4., nos termos do Contrato de Cessão; (iii)
Alienaçâo Fiduciária dos lmóvel Partage obieto das matrículas 138.652, 138.656 a 138.658, 185.114 a 18S.116; (iv)
Alienação Fiduciárla dos Imóvel Pratapar obieto da matrícula ne 16?.fiA; $) Alienação Fiduciária lmóvel Vinpar

obieto da matrícula ne 176,471, 776,472, 776.474; (vi) Cessão Fiduciária de direitos creditórios que sobeiarem

eventual excussão da Alienaçáo Fiduciária lmóvel Partag€ ("Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Partag€'); (vii)
Cessão Fiduciária de direitos creditórlos oriundos dos Contratos de Locação Garantia; Adicionalmente, na

ocorrência das hipóteses prevlstas na cláusula 8.7 do Termo d€ Securitização, a Cedente deverá con§tituir garáítiâ

adicional corÍespondente à (i) Carta de Fiança Bancária, contratada em alternativa à constituição do Cash Colateral,

acima do Valor Mínlmo de Cobertura lmóveis, nos termos dos Contratos de Alienaçáo Fiduciária; e/ou (ii) Cash

Colatcral, em alternativa à contratação da Carta de Fiança Bancária, acima do Valor Mínimo d€ Cobertura lmóveis,

nos termos dos Contratos de Alienaçáo Fiduciária.

T
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Emissorar Habitasec Securiti?ádora S.A.

Átivo: CRI

Série:66 Emissão:1
Volume na Data de Emtssão: R$ 8.013.192,75 Quantidade de ativos: 25

Data de Vencimentot 15/07 /2024
Taxa de rurosi 129,/o aá. na bas€ 360.
Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Falte de comprovaçâo do cálculo da Razão MÍnimâ de Garantia corresponde a 120% (cento
e vinte por cento) da PMT do CRI, referente ao nrês de março de 2017.

Garanties: (i) Regime Fiduciário sobre os Crédltos lmoblliários representados pêla CCI e suas Garantias, com a
consequente constitutção do Patrimônio S€parado, (ii) AlieDação Fiduciária de Ações ? SPE correspondente a 600/0

(sessenta por cento) das Ações de emlssão da SPE São losé dos Campos S.4., (iii) Allenação Fiduciária de Ações sobre
a totalidade das açóes de Emissão da FS Participaçó€s S.4,, (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
coÍTespondentes a 60010 (sessenta por cento) dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes da Íase IIÍ do
Empreendimento Imobiliário, (v) Cessão FlduciáÍia de Conta Centralizadora que recebeÍá os recursos
correspondentes a 60yo (sess€nta por cento) dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes da fase III do
Empreendlmento lmobiliário. Na Data de Emissão, as GaraIttias €stão constituídas, nras não registradas, seído que
os respectivos protocolos e registros são condlçóes suspensivas para o pagamento do valor da cessão no âmbito do
Contrato de Cessão, consoante item 2,3 do reÍerido contrato.

Emissorai Habitas€c Securitizadora S,A,

Âtivo: CRI

Série: 69 Emissão:1

Volume na Data de Emlssãor R$ 54.000.000,00 Quantidade de ativos: 54000

Data de Vencimentot 77 /11/2020
Taxa de Juros: CDI + 2,3o/o a.a, tabase ZS2.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Encontrâm-se pendentes os seBuintes documentos: - Instrunrento Particular de Alienação
Frduciária de lmóveis em Garantie e Outras Avenças, tendo a tIESA 43 - lnvestimentos lmobiliários [,tda. como fiduciante; -

Instrumento Particular de AlieDação Fiduciária de lmóveis em Garantia e Outras Avençâs, tendo a IIESA 45 - lnvestimentos
Imobiliários Ltda. como fiduciante; - Instrumento Perticular de Alienação Fiduciáriâ de Inróveis em Garantia e Outras
Avenças, tehdo a HESA 54 - IDvestimentos lmobiliários Ltda. como fiduciante; - lnstrumento Particular de Alienaçào
Fiduciária de lmóveis em Garanria e Outras Avençâs, tendo a HESA 70 - lnvestimerltos Imobiliários l,tda. como Íiduciante; .

lnstrumento Pârticulâr de Alieheção Fiduciária de lmóvers ern Garantia e Outras Avenças, tendo a HESA 75 - Investimentos
lmobiliários Ltda. como fiduciante; - Instrumento Perticular de Alienação Fiduciária de Imóveis ern Garânttâ e Outrâs
Avenças, tendo a HESA 81 - Investimentos Imobiliános Ltda. como fiduciante; lnstrumento Particular de Ahenâçào

Fiduciária de lmóveis em Carantia e Outras Avenças, tendo a HESA 113 - lnvêstirnentos Inrobiliános l,tda. corno fiduciânte;

Garantias: (i) Regime Íiduciário instituído sobre os créditos imobiliários representados por CCI; (ii) Alienações
Ílduciárias de Imóveis em garantia constituldas sobre os Imóveis, nos termos de cáda um dos lnstrumentos
Particulares de AlienaÉo Fiduciária de lmóveis; (iii) Fiança prestada pela Helbor Empreendimentos S.4,, nos termos
do Contrato de Cessão de Créditos lmobiliários.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Átivo: CRI

Série:79 Emissão: 1

Volume na Data de Emlssão: R$ 47.000.000,00 Quantidade dê ativos: 47000

Data de Vencimentot 10 /03/2021
Taxa de luros: CDI + 2,So/o a.a, na base 252

Statusr ATM
IDadimplementos no período: Não ocorrerem iDâdimplementos no Período
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Garantias: (i) Regime Fiduclário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB no FP 0014/17 emitlda pela caÍisa
S.4., e representado por CCI; (ii) Âlienação Fiduciárle de llÍóveis sobre os imóveis Íelacionados em cada um dos
Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóvels; e (iii) C€ssão Fiduciária de Cortas Correntes onde
serão creditados todos os recursos decorrentes das Íuturas comerciâlizeção das uDidades autônomas dos imóveis,
bem como quaisqueÍ outras r€ceitas que seiam destinadas âo pagárltento da CCB.

),

Emlssora: Habltasec Securltizadora SÁ.
Âtivo: CRI

Sérier 85 Emissâo:1

Volume na Deta de Emissáo: R$ 50.000.000,00 Quantidade de ativos: 50000

Data de Vencimentot 20/0a/2021
Taxa de Jurosr CDI + 2,75o/o a,a, na base 252.
Status: INADIMPI,ENTE

Inadimplementos no prríodo: Pendências consolidades: - Cópiâ do 1s Aditamento ao Contt?to de Cessão.; - Declareção de
Cumprirnento dâs Obrigáções referente ao 2e semestre de 2017; - Comprovação de Destrnação de Recursos; e - Comprovante
de pagamento de IPTU, condomínio e demais encargos relacronados aos Imóveis, correspondentes ao exercício de 2017.

Garantlas: Íl) Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB np 120820-1; (ii) Alienação
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo ll de cada um dos lnstrunrentos Pârticulares de Alienação Fiduciária de
lmóveis, celebrado elrtre cãda uma das Fiduciantes e a Emissora.

Emlssora: Habltasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Sérte:90 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 1

Data de Vencimentot2T /07 /2021
Taxa de Juros: CDI + 3,5o/o aÂ. na base 2SZ.

Status: ATIVO

GaÍantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliárlos oriundos da CCB nq FP FIly 01/17; (ii) Alienação
Fiduciária de Ímóveis, nos termos do Anexo ll de cada um dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciárla de
lmóveis, celebrado entre cada uma das Fiduciantes e a Emlssora; e (iii) Garântia Fideiussória prestada pclos
Fiadores os Srs. losé Roberto Teix€lra Pinto e Mauro Teixeira Pinto no âmbito do Conhato de Cessão.

Emissora: Habltasec Securltizadora S.A,

Ativo: CRI

Série:92 Emissão:1

Volume na Datâ de Emissâo: R$ 3.595.000,00 Quantidade de ativosr 3595

Data d€ vencimentot 25 /oB /2021
Taxa de Juros: l00o/o do CDI + 4olo a.a. na bâse 252.

Status: lNÁDIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendências consolidadas: - Cópia assinada do Contrato de AF de lmóveis Berrini; - Cópia

assinada do Contrato de AF de lmóveis Faria Lima; - Cópia das rnatrículas comprovando os atos dos itens 2 a 4 acirna; -

Verificações do Fundo de Reseryâ correspondentes aos nleses de outubro de 2017 a fevereiro de 2018; - Declaração da

Devedora atestando o cumprimento das obrigações;

carantlas: (i) Regime Flduciário lnstituído sob os Créditos decorrentes da CCB nq FP FUV 02/2017, representados
por CCf; (ii) AllenaÉo Fiduciária constituídas sobre os imóveis obieto das matrícvlas 168.177,16A.197,168.176,
168.189, 16a.190, 168,202 do 16c Registro de Imóveis de SP; das Matrículas 147.107 e 147.116 do 2e Registro de

lÍnóvels de Guarulhos; e Matrículas 101.180 do 8s r€glstro de Imóveis de SP e 96.400 do 5e Registro de lmóveis de

SP; (iii) Fia[ça consubstanciada p€las pessoas Íisicas Srs. Fabio Freltâs Ronrano, Guilherme Augusto SoaÍes

Benevides e Gilberto Bernardo Benevides.
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Emissora: Habitasec Securltlzadora S.A,

Ativo: CRI

Série:97 Emissão:1
Volume nâ Dâtá de Eml§são: R$ 28.000.000,00 Quantldade de ativos: 28000
Data de Vêncimentot 26/lO/2021
Taxa de luros: CDI + 3,5olo a,a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE

lnadlmplementos no perÍodo: Pendências: Comprovação do Fundo de Reserva de janeiro de Z0lB até tnarço de 2018

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB n0 FP Fllv 03177; liil Alienação
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Ánexo Il do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis,
celebrado entre a Fiduciante e a Emissora; e (iii) Garantia Fideiussória prestada pelos Fiadores os Srs. Eduardo
Antonio sahadl Ditolvo, Heloisa Hel€na Sitrantulo Ditolvo,lúlio césar da silveira Lêmos, claura Guimarães Lemos c
Cláudio rosé Sltrângulo no ámbito do Contrato de Cessâo.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Atlvo: CRI

Série:99 Emissáo: 1

Volume na Data de Emlssão: R$ 8.500.000,00 Quantidade de ativos: 8500

Data de Vencimertot 27 /12/2021
Taxa de furos: CDI + 3o/o e.a. nabase 252.
Status: ATIVO

Inadlmplementos no perÍodo: Não ocorreram inâdimplementos no período

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB nq FP FllV 01/1a; (ii) Álienaçâo
Fiduciária de lmóveis, nos termos do Anexo II do lnstrumento Particular de Âlienação Fiduciária de Imóveis; (iii)
Garantia Fideiussória consubstanciada por pessoas ÍIsicas, delinidas na cláusula 1.1 do Termo de Securitizaçâo; e
(iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Habltasec Securltizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:100 Emissão:1
Volume na Data de Emissáo: R$ 4.300.000,00 Quarltidade de ativos: 1

Data de vencimento. 2s / 11 I 2020

Taxa de luros: CDI + 3,5olo a.a. na base 2S2.

Stâtus: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendências consolidadâs: - Contlato de Cessâo regrstrado no RTD/Santos; - Alienaçâo
Fiduciária registrada nos Registros de lntóveis competentes, assim como as matrículas atualizedas contendo a AIienação
Fiduciária; - Registro da CCI: FP FllVO4/2017; - Conrprovação da manutenção do Fundo de Reserua referente âo mês de

março.

Garantias: (i) Regime Flduclário instltuÍdo sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI; (tt) Alienação
Flduciária de lmóveis de propriedade da Viareggio SPE Empreend imentos imobiliários Ltda., conforme identificados
no Ánexo I de cada um dos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) fiança
consubstanciada por pessoas físicas no âmbito do Contrato de Cessão; e (iv) Fundo de Reserva constituído atÍavés
da retenção de parte do Preço de Aquisição LÍquido, na Íorma da cláusula 2.9.3 do Termo de Securitização.

Emissora: Habitas€c Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:107 Emissâo:1

Volume na Data de Emissão: R$ 25.000.000,00 Quantidade de ativos: 25000

Data de Vencimentot 25102/2022

Taxa de Juros: CDI + 60/0 a.a. oa base 252,
Status: ATIVO

),
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Inadimplementos no período: Não ocorreram inâdimplementos no período

Garantias: (i) Alienaçóes Fiduciárias de lmóveis de propriedade da TRIUNFO BAHIA EMPREENDIMENTOS
IMOBTLIÁRIOS SPE LTDA, ê a LISBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA,, em conjunto, registrados sob as matrículas
identiÍicadas no Anexo Il de cada um dos Instrumentos Particulares de Álienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia
Fidejussória consubstanciada por pessoes físicas; e (iii) Fundo de Reser-va curo valor total deverá cobrir o montante
equivalente às seguintes despesas, a ser recalculado mensalmentê (a) valor equivalente a 3 (três) meses de luros
RemuÍeratórios, com base na últlma Taxa DI (conform€ deÍinido no Termo de Securitização) divulgada pela 83; e
(b) valor equivalente a 6 (seis) meses de despesÍrs relacionadas a condomínio e IPTU dos Imóveis obieto das
Alienaçóes Fiduciárias.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativor CRI

Série:108 Emissão:1

Volume na Data de Emissáo: R$ 5.600.000,00 Quantidade de ativos: 5600

Dâta de vencimênto: 2s / 02 /2022
Taxa de Juros: CDI + 3,75o/o a,a, nabase ZSZ

Status: ATIVO

Inadlmplementos no p€ríodo: Não ocorreram inadimplementos no perlodo.

GaÍantlas: (i) Allenaçôes Flduciárias de Imóvels d€ proprledade da cHÁcÁRA SÂNTA MÔNICA SPE PARTICIPAÇÔES E

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registrados sob as matrículas identificadas no Anexo I do lnstrumeDto
Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia Fideiussória consubstanciada por p€ssoas físicas; e (iii)
Fundo de Reserva cuio valor totâl deverá cobrir o montante equivalentê as seguintes despesas, a ser rccalculado
mensalmente (a) 3 [três) meses de Juros Remuneratórios, com base na última Taxa DI (conforme deÍinido abaixo)
divulgada pela 83; e (b) 6 (seis) meses de despesas relacionadâs a condomÍíio e IPTU dos Imóveis.

Emissora: HabitasecSecurltlzadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 111 Emissão: -t

Volume na Dâta de Emissão: R$ 90.000.000,00 Quantidade de ativos: 90000

Data de Vencimento't 30/06/2022
Taxa de furos: CDI + 3o/o a.a.labase 252.
Status: ATIVO

Inadimplementos no período: Não ocorreram inedimplementos no periodo

Garantias: Regime Fiduciárlo€ Patrimônio Separado; eAlienação Fiduciáriade Imóveis,livr€se desembaraçados de
quaisquer ônus.

Emissora: Habitâsec Securiti?ádora S,A

Átivo: CRI

Série: 114 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 16.000.000,00 Quantidade de ativos: 16000

Data de vencimentot 25/o? /2022
Taxa de Juros: 100o/o do CDI.

Status: ÂTlVo

Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no periodo

carantias: (i) Regime Fiduclário e Patrimônio Separado; (ii) Alienação Fiduci ária de Imóveis, livres e

desembaraçados de quaisquer ônu$ (iii) Fiadores, representados por três pessoas Íisicas, que garântem o PoÍtüal
e integral cumpÍimento das Obrigações Garantidas; e (iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Hebitâsec Securiti?zdora S.A.

Átivo: CRI

Série:119 Emissão: 1

)"
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Volume na Data de Emissâo: R$ 10.000.000,00 Quantldâde de ativos: 10000

I

Data de Vencimentot 29 /09 /2022
Taxá de Juros: 100o/o do CDI + 5olo a,a. na base 252.
Status: ATIVO

Inadimplementos no perÍodo: Náo ocorreram inadimplementos no período

Garantias: Reglme Fiduciário e Patrimônio Separado; Âlienações Flduciárias de lmóveis sobre imóveis llvres e
desembaraçádos de quaisquer ônus; Fiadores, sendo estes 5 pessoas íísicas, assumindo a responsabilidade pelo
pontual e integral cumprimeíto das Obrigações Garantidas; Fundo de Reserva, cuio valor totál deverá cobrir o
montante, apurado mensalmeúte, equivalente a 3 parcelas de luros Remuneratórios e 6 nleses de despesas
relacionadas a condomínio e IPTU dos Imóveis.
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ANEXO V

ao rERMo oE sEcuRtTtzAçÂo DE cRÉDlTos tMoBluÁRtos DA 123! SÉR|E OA la EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 11 DE

DEZEMBRO DE 2018

Dectardção do Coordenodor Líder

cM cÁPlTAt MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíTUIOS E VATORES MOBTUÁR|OS LTDA., instituição finenceirâ

com sede na Rua Gomes de Carvalho, ne 1195, 4e andar, Vilâ Olímpia, CEP 04.547-000, na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, inscrite no Cadestro Nâcionel da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("ç!P,:ME")

sob o ne 02.671.7431OOOL-79, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, (doravante

denominado "§994!9339!91"), na qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados

de Recebíveis lmobiliários da 123ê série da 1! emissão ("Emissão"), em que a HABIÍASEC SECURITIZADORA

S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de

São Paulo, Estâdo de São Peulo, na Avenida BriBâdeiro Faria Lima, ne 2.894,5e ander, conjunto 52, CEP 01451-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 09.304.427 /OOO7-58 (doravante denominada simplesmente "Emissorâ")

atua na quelidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissão, que serão objeto de

oferta pública de distribuição e a oLlvElRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtos E vAtORES MOBIUÁRIOS S.A.,

instituição financeira, com filial na Cidade e São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052,

13a andar, salâ 132 parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.87610004-34, atua como

agente fiduciário ("Aqente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vicios da operação, além de ter aBido com

diligência para assegurer a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas

pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Peulo, [=] de [=] de 2018

CM CAPITAT MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTU[OS E VA[ORES MOBITIÁRIOS ITDA.

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo:
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