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TERMO DE SECURTïZAçAO DE CRÉD|rOS tMOBrLrÁRrOS

DA 130a sÉRlE DA la EutssÃo oa HABtrAsEc sEcuRtlzADoRA s.A.

As partes abaixo qualificadas resolvem celebrar este Iermo de Securitização de Créditos lmobiliários da 1304 Série

da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. ("Termo" ou "Termo de Securitização"), de acordo com a Lei

no 9.514, a lnstrução CVM no 414 e a lnstrução CVM no 476, conforme os termos e condiçöes a seguir descritos:

I. PARTES

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por açöes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 5"andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita

no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante

denominada "Securitizadora" ou "Emissora"; e

oLtvEtRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com

filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 13o andar, sala 132 - parte,

CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, doravante denominado simplesmente "Agente Fiduciário".

(Securitizadora e Agente Fiduciário doravante denominados, quando em conjunto, como "Partes" e, individual e

indistintamente, como "Parte").

il - DEFTNTçÖES

Para os fins deste instrumento, as expressöes abaixo, no singular ou no plural, quando iniciadas por letras

maiúsculas, terão os significados que lhes säo atribuídos a seguir, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas

no corpo do presente instrumento:
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Qualquer sociedade que seja controlada, direta ou indiretamente, coligada ou

sob controle comum, ou controladora.
"Afiliadas"

"Alienação Fiduciária de lmóveis A alienação fiduciária dos lmóveis, conforme identificados no Contrato de

Alienação Fiduciária de lmóveis, sendo certo que, a partir da constituição

desta garantia nos termos da CCB e durante a vigência das Obrigaçöes

Garantidas, o valor somado de todos os lmóveis deverá sempre respeitar a

Razão de Garantia.

"Alienação Fiduciária de Quotas" A alienação fiduciária da totalidade das Quotas, nos termos do Contrato de

Alienação Fiduciária de Quotas.

Qualquer assembleia geral de Titulares dos CRI"'Assembleia Geral"

ttAvaltt A garantia fidejussória prestada pelo Avalista.

A Even Gonstrutora e lncorporadora S.A., sociedade por ações, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de Säo Paulo, na Rua Hungria, no 1.400,
"Avalista"



2o andar, Cj.21, Jardim Europa, CEP 01455-000, Säo Paulo, SP, inscrita no

CNPJ/MF sob o n0 43.470.988/0001-65.

"Banco Liquidante" O ltaú Unibanco S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São

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

no100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 60.701 . 1 90/0001 -04.

A 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM, instituição

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de

serviços de custódia de ativos escriturais e liquidação financeira, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de Säo Paulo, na Praça Antonio Prado,

no 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.346.601/0001-25.

¡3B3tt

Os boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores

subscreverão os CRI e formalizarâo a sua adesão a todos os termos e
condiçöes deste Termo.

"Boletins de Subscrição"

A Céduta de Crédito Bancário no FP1012J18, no valor de R$ 40.000.000,00

(quarenta milhões de reais), emitida pela Devedora, em favor do

Financiadora , em 12 de dezembro de 2018.

CGB

A Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real imobiliária, emitida

sob a forma escritural, para representar a totalidade dos Créditos lmobiliários

decorrentes da CCB, constante do Anexo I a este Termo.

Íccl"

"Cedentet' ou ttFinanciadort' A Família Paulista Companhia Hipotecaria, instituição financeira, com sede

na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, no 63,

Centro, CEP 11013-903, inscrita no CNPJ/MF sob o no 53j4622110001-39.

"Gessionária" ott "Emissorat' A Habitasec Securitizadora S.4., qualificada no preåmbulo deste Termo de

Securitização.

"Condição Resolutiva" A condição resolutiva definida na Cláusula 2.10. deste instrumento.

Säo as seguintes condiçöes, a serem cumpridas integral e cumulativamente,

para fins de liberaçäo de recursos à Devedora, nos termos da CCB:

(¡) a perfeita formalização dos Documentos da Operação, entendendo-se

como tal a sua assinatura (incluindo seus anexos, quando for o caso)

pelas respectivas Partes, bem como a verificaçäo da suficiência dos

poderes dos representantes dessas Partes, o reconhecimento das

firmas, e a existência das aprovaçöes societárias necessárias para

tanto;

(ii) a näo constataçäo, até a Data da Primeira lntegralização dos CRl, de

ocorrência qualquer Evento de Vencimento Antecipado;

(iii) a näo promulgação, até a Data da Primeira lntegralização dos CRl, de

"Gondiçöes Precedentes"

ï,

/

J
tr



normas legais ou regulamentares que impossibilitem a realizaçäo da

Operação;

(iv) subscriçäo e integralizaçäo dos CRI;

(v) apresentação dos atos societários da Devedora e das Garantidoras,

conforme exigidos por seus respectivos documentos constitutivos, para

aprovar a celebração dos Documentos da Operaçäo e assunçäo das

respectivas obrigaçöes ali contidas (incluindo, mas näo apenas, a
tomada da dívida pela Devedora e a constituição das Garantias pelas

Garantidoras), quais sejam (a) ata de reunião de sócios da Devedora e

(b) ata de reuniäo de sócios e ata de reuniäo do conselho de

administração das Garantidoras; todas devidamente formalizados e

assinadas pelos seus administradores ou representantes, bem como

arquivadas perante a junta comercial competente;

(vi) evidência do registro do Contrato de Cessão perante os ofícios de

registro de títulos e documentos da sede/domicílio do Financiador e da

Cessionária;

(vii) comprovaçåo de alteração do contrato social da Devedora, refletindo

(a) se aplicável, a baixa de qualquer garantia eventualmente existente

na presente data sobre as Quotas; e (b) as alterações exigidas nos

termos do Contrato de Alienaçäo Fiduciária de Quotas, para

constituiçáo da Alienaçäo Fiduciária de Quotas; e

(viii) recebimento em termos satisfatórios ao Financiador, da versão final do

parecer legal (legal opinion) do assessor legal contratado no âmbito da

Operaçäo, atestando a adequação dos Documentos da Operaçäo em

relação às normas aplicáveis.

"Conta do Patrimônio Separado" A conta corrente no 13922-5, agência no 7307 , do Banco ltaú Unibanco S.4.,

de titularidade da Emissora, ou outra conta que esta venha a indicar

oportunamente por escrito, na qual os Créditos lmobiliários e eventual

produto das Garantias serão recebidos para pagamento dos CRl.

O lnstrumento Pañicular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quofas em

Garantia e Outras Avenças, celebrado nesta data pelos quotistas da

totalidade do capital social da Devedora, na qualidade de fiduciantes, a

Cessionária, na qualidade de fiduciária e a Devedora, na qualidade de

interveniente anuente.

"Gontrato de Alienação
Fiduciária de Quotas"

O lnstrumento Pafticular de Alienação Fiduciária de Bens lmóveis em

Garantia e Outras Avenças, a ser celebrado pela Devedora, na qualidade de

fiduciante dos lmóveis, a Cessionária, na qualidade de fiduciária, nos termos

da CCB.

"Gontrato de Alienaçäo
Fiduciária de lmóveis"

"Contrato de Gessäo" O lnstrumento Pafticular de Contrato de Cessão de Créditos lmobiliários e

Outras Avenças, celebrado nesta data entre o Financiador, na qualidade de

cedente, a Cessionária, na qualidade de cessionária, a Devedora e as
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Garantidoras, na qualidade de intervenientes anuentes, por meio do qual os

Créditos lmobiliários seräo cedidos à Cessionária.

O Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços, de

Certificados de Recebíveis Imobiliarios da 130" Série da 1a Emissão da

Habitasec Securitizadora S.4., celebrado nesta data entre a Emissora e o
Coordenador Líder, por meio do qual a Emissora contratou o Coordenador

Líder para realizar a distribuiçäo pública dos CRI nos termos da lnstrução

CVM no 414 e da lnstruçäo CVM no 476.

"Contrato de Distribuição"

São, em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária Quotas e o Contrato de

Alienaçäo Fiduciária de lmóveis.
"Gontratos de Garantia"

A GM Gapital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no 1.195, 4o andar, sala 28, Ed. Madison,

Vila Olímpia, CEP 04547-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

no O2.67 1 .7 4310001 -19.

"Goordenador Líder"

"Gréditos lmobiliários" Todos (i) os direitos creditórios oriundos relacionados à CCB, no valor, forma

de pagamento e demais condiçöes previstos na CCB, bem como (ii) e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela

Cedente, por força da CCB, incluindo a totalidade dos respectivos

acessórios, tais como juros remuneratórios, encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias

e demais obrigaçöes contratuais e legais previstas na CCB (sendo os direitos

creditórios mencionados nos itens (i) e (ii), acima.

'cRl" Os certificados de recebíveis imobiliários integrantes da 130" Série da 1"

Emissäo de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissora, títulos de

crédito nominativos, de livre negociação, emitidos pela Emissora por meio

deste Termo de Securitização, de acordo com a Lei no 9.514, a Resoluçäo

do Conselho Monetário Nacional no2.517 de 29 de junho de 1998 e a
lnstruçáo CVM no 414.

"CRl em Girculação" Säo todos os CRI emitidos, exceto aqueles que sejam de titularidade (i) da

Devedora, das Garantidoras e/ou da Emissora; (ii) de empresas Afiliadas à

Devedora, às Garantidoras e/ou à Emissora; (iii) de qualquer diretor,

conselheiro, acionista ou quotista, da Devedora, das Garantidoras e/ou da

Emissora; ou (iv) de qualquer pessoa que esteja em situação de conflito de

interesses.

"Critérios de Elegibilidade" Os critérios a respeito de imóveis que devem ser atendidos para que tais

imóveis possam passar a integrar a Alienação Fiduciária de lmóveis,

inclusive para fins de reforço de garantia e para observância da Razão de

Garantia.
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A Comissäo de Valores Mobiliários"cvM"

12 de dezembro de 2018."Data de Emissão dos GRl"

A data na qual os CRI serão integralizados, a ser informada pela Emissora

no(s) Boletim(ins) de Subscriçäo.
"Data de Integralização"

A data representada pela contagem de 60 (sessenta) dias a partir da Data

de Emissão, até a qual as Condiçöes Precedentes deverão ter sido

integralmente implementadas e, consequentemente, o Valor Liberado deverá

ter sido desembolsado à Devedora.

"Data Limite de Liberação do
Valor Principal"

29 de janeiro de 2021"Data de Vencimento Final dos
cRl"

O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de2007"Decreto no 6.306"

O Decreto no 7.487, de 23 de maio de 2011"Decreto no 7.487"

O Decreto no 8.426, de 1o de abrilde 2015."Decreto no 8.426"

O Decreto-Leino 2.394, de 21 de dezembro de 1987"Decreto-Lei no 2.394"

A RAIE Rio Empreendimentos lmobiliários Ltda., sociedade limitada, com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Joao Cabral

de Melo Neto, no 400, Sala 110111104, Barra da Tijuca, CEP 22775-057'

inscrita no CNPJ/MF sob o no 19.566.988/0001-89.

"Devedora"

Qualquer dia que não sábado, domingo ou feriado declarado nacional na

República Federativa do Brasil.
"D¡a Út¡l" ou "Dias Úte¡s"

Os seguintes documentos: (i) a CCB; (ii) o Contrato de Cessäo; (iii) a

Escritura de Emissão; (iv) o Contrato de Alienaçäo Fiduciária de lmóveis

(quando celebrado); (v) o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; (vi) o

Termo de Securitização; (vii) o Contrato de Distribuiçäo; (viii) o(s)

Boletim(ins) de Subscrição dos CRI; e (ix) quaisquer aditamentos aos

documentos aqui mencionados.

"Documentos da Operaçäo"

"Emissão" A 130" Série da 1" Emissão de CRI da Emissora

O empreendimento imobiliário descrito e caracterizados no anexo ll da CCB'

sob a forma de incorporaçåo imobiliária, nos termos da Lei no 4.591' de 16

de dezembro de 1964, conforme alterada.

"Empreendimento Alvo"

O lnstrumento Particular de Emlssão de Cédula de Crédito lmobiliário

tntegrat sem Garantia Real lmobiliária sob a Forma Escritural, por meio do

qual a Securitizadora emitiu a CCl.

"Escritura de Emissäo"
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O sistema interno da Devedora e/ou das Garantidoras, proprietários dos

lmóveis, para acompanhamento de vendas e cobrança com dados que

reflitam todos os detalhes sobre as vendas dos lmóveis, incluindo, mas não

apenas, valores, partes, datas e condições das vendas.

"Espelho de Vendas"

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

de São Paulo, Estado de Säo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

no 3.500, 30 andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 61 . 1 94.353/0001 -64.

A CCB poderá ser considerada vencida antecipadamente e desde logo

exigível, de acordo com o estabelecido na CCB, tornando-se imediatamente

exigível o saldo não amortizado das Obrigaçöes Garantidas, acrescido dos

juros remuneratórios e de todos os encargos contratuais e legais incidentes

até então, até a data do efetivo pagamento do saldo devedor, calculados de

forma pro rata die, na hipótese de ocorrência de qualquer dos seguintes

eventos:

(i) realizaçäo pela Devedora ou Garantidoras, a qualquer juízo, credor ou

classe de credores, de pedido de recuperação judicial, recuperação

extrajudicial, autofalência, plano de recuperação judicial e/ou plano de

recuperação extrajudicial, independentemente de ter sido obtida

qualquer forma de resposta ao referido pedido;

(ii) insolvência ou pedido de falência, não elidido no prazo legal, da

Devedora e/ou Garantidoras;

(iii) extinçáo, liquidaçäo ou dissolução da Devedora e/ou Garantidoras;

(iv) näo pagamento, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a data em que

tal pagamento tornar-se exigível, de qualquer obrigaçäo pecuniária da

ccB;

(v) não pagamento ou vencimento antecipado de quaisquer obrigaçöes

da Devedora e/ou Garantidoras, exceto obrigaçöes em valor individual

ou agregado inferior a R$5.000.000,00 (cinco milhöes de reais) ou seu

equivalente em outras moedas;

(vi) redução de capital social da Devedora e/ou Garantidoras, conforme

aplicável, sem observância do disposto no parágrafo 3o do artigo 174

da Lei no 6.404, e/ou alteração que implique a concessão de direito de

retirada aos sócios da Devedora e/ou Garantidoras, exceto se tal

redução for para absorçäo de prejuízos acumulados;

(vii) distribuição pela Devedora e/ou Garantidoras, conforme aplicável, de

dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou a realizaçäo

de quaisquer outros pagamentos a seus quotistas, o reembolso de

despesas e custos do desenvolvimento do Empreendimento Alvo

eventualmente suportados pelas quotistas da Devedora;

(viii) cessão, promessa de cessäo ou qualquer forma de transferência ou

"Eventos de Vencimento
Antecipado"
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(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

promessa de transferência a terceiros, pela Devedora e/ou

Garantidoras, conforme o caso, das obrigaçöes a serem assumidas

em qualquer dos Documentos da Operaçåo;

se qualquer dos Documentos da Operaçäo, ou qualquer uma de suas

disposiçöes, desde que tais disposiçöes possam resultar em um

impacto adverso relevante e irreversível nos CRl, forem descumpridas

e/ou declaradas inválidas, nulas ou inexequíveis;

caso a Devedora ou Garantidoras, pratiquem quaisquer atos ou

medidas, judiciais ou extrajudiciais, que objetivem anular, cancelar ou

invalidar algum dos Documentos da Operaçäo;

ocorrência das hipóteses mencionadas nos artigos 333 e 1 .425 do

Código Civil;

protestos de títulos contra a Devedora e/ou Garantidoras, cujo valor

unitário ou agregado ultrapasse R$5.000.000,00 (cinco milhöes de

reais), salvo se (a) o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de

terceiros, desde que validamente comprovado pela respectiva parte

ou (b) se for cancelado ou sustado, em qualquer das hipóteses, dentro

de 15 (quinze) Dias Úteis, ou anteriormente à declaração de

vencimento antecipado nos termos da CCB;

näo cumprimento de qualquer decisão judicial, administrativa, arbitral,

mandado de penhora ou processo semelhante ou sentença judicial

transitada em julgado contra a Devedora e/ou Garantidoras em valor

individual ou agregado igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco

milhöes de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, no

prazo de pagamento estipulado na respectiva decisäo;

descumprimento pela Devedora e/ou Garantidoras de qualquer

obrigação näo pecuniária prevista em qualquer dos Documentos da

Operação, conforme aplicável, näo sanada no prazo de 15 (quinze)

Dias Úteis da comunicação do referido descumprimento enviada à

Devedora pelo Financiador, pelo Agente Fiduciário e/ou por qualquer

terceiro, sendo que esse prazo näo se aplica às obrigaçöes para as

quais tenha sido estipulado prazo específico de cumprimento ou

saneamento;

cisåo, incorporação, aquisiçäo ou fusäo da Devedora e/ou

Garantidoras, bem como a realizaçäo de qualquer outra forma de

reorganizaçäo societária que tenha a Devedora e/ou Garantidoras

como objeto, que resulte na alteraçäo de controle da Devedora e/ou

das Garantidoras, exceto se previamente aprovadas pelo Financiador

ou, conforme o caso, a Cessionária, de acordo com decisäo dos

Titulares dos CRl, reunidos em Assembleia Geral;

alteração do objeto social da Devedora e/ou das Garantidoras que

modifique as atividades atualmente praticadas de forma relevante, ou

que modifique ou agregue a essas atividades novos negócios que
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(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

tenham prevalência ou que possam representar desvios significativos

e relevantes em relaçäo às atividades atualmente desenvolvidas;

caso as declaraçöes feitas pela Devedora e/ou Garantidoras em

qualquer dos Documentos da Operação provem-se falsas, incorretas,

enganosas e/ou inconsistentes;

náo renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das

autorizaçöes, concessões, subvençöes, alvarás ou licenças, inclusive

as ambientais, exigidas para o regular exercício das atividades

desenvolvidas pela Devedora para a construção dos Empreendimento

Alvo, que afete de forma significativa o regular exercício das

atividades desenvolvidas pela Devedora ou a construção do

Empreendimento Alvo, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias

a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogaçäo ou

suspensão, a Devedora comprove a existência de provimento

jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da

Devedora e/ou a construção do Empreendimento Alvo até a

renovação ou obtenção da referida licença ou autorização;

caso o uso dos recursos disponibilizados à Devedora não respeite a

destinação de recursos estabelecida na CCB e/ou caso a Devedora

deixe de prestar contas ao Agente Fiduciário da destinaçáo de

recursos, nos termos exigidos pela Cláusula Segunda da CCB;

não pagamento pela Devedora e/ou Garantidoras das despesas da

Operaçäo nos respectivos prazos estipulados nos Documentos da

Operaçäo;

caso a Alienação Fiduciária de lmóveis que deverá recair sobre os

lmóveis näo seja constituída, com o correspondente registro do

Contrato de Alienaçäo Fiduciária de lmóveis perante o cartório de

registro de imóveis competente, até 31 de março de 2020;

(xxii) caso os contratos de Garantias adicionais que eventualmente venham

a integrar a Operaçäo deixem de ser registrados perante as

autoridades e cartórios competentes, nos prazos estipulados para

tanto nos respectivos instrumentos;

(xxiii) não cumprimento, a qualquer momento, da Razão de Garantia, desde

que tal descumprimento não seja devidamente sanado nos termos da

ccB;

(xxiv) (a) alienaçåo de ativos ou de participações societárias pela Devedora,

exceto por substituição de ativos para fins de manutençäo e/ou

reparaçäo destes; ou (b) desapropriação, confisco ou outra medida de

qualquer autoridade governamental ou judiciária que implique perda

de bens da Devedora, que, individual ou conjuntamente, em qualquer

dos casos (a) e/ou (b), representem, em montante individual ou

agregado, 10o/o (dez por cento) do ativo total da Devedora, conforme

o caso, apurado em suas últimas demonstrações financeiras
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divulgadas, exceto pela venda de unidades em estoque da Devedora

e/ou alienaçäo de participaçäo societária em sociedades de propósito

específico constituídas para e destinadas ao desenvolvimento de

empreendimentos imobiliários;

(xxv) descumprimento, em qualquer aspecto material, pela Devedora e/ou

pelas Garantidoras de leis, regulamentos, normas administrativas,

regras de autorregulação (inclusive o Normativo SARB no 14, de 28

de agosto de 2014 da Febraban) e determinações dos órgãos

governamentais, autarquias ou tribunais, desde que aplicáveis à

condução de seus negócios, em especial dos termos da legislação

ambiental e trabalhista em vigor, adotando as medidas necessárias

para preservar o meio ambiente, atender às determinações dos

órgãos municipais, estaduais e federais, evitar e corrigir eventuais

danos ao meio ambiente e aos seus trabalhadores decorrentes das

atividades descritas em seu objeto social; ou

(xxvi) existência de decisåo judicial por violação de qualquer dispositivo

legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de

corrupção ou de atos lesivos à administraçáo pública, incluindo, sem

limitação, a Lei no 12.846 , o FCPA, a OECD Anti-Bribery Convention

e o IJKBA, conforme aplicável, pela Contratante e ou suas Afiliadas,

bem como näo constarem no Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas - CEIS ou no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP.

"FCPAtt O Foreign Corrupt Practices Act of 1977

O financiamento imobiliário concedido à Devedora nos termos da CCB"Financiamento lmobiliário"

Säo, quando mencionadas em conjunto, o Aval, a Alienação Fiduciária de

lmóveis e a Alienação Fiduciária de Quotas, bem como toda e qualquer outra

garantia adicional eventualmente constituída para cumprimento das

Obrigaçöes Garantidas.

"Garantiastt

Säo: (i) a Even Gonstrutora e lncorporadora S.A., acima qualificada, na

qualidade de Avalista e na qualidade de fiduciante da totalidade das Quotas

do capital social da Devedora de sua propriedade; (ii) a Evenpar

Participaçöes Societárias Ltda., acima qualificada, na qualidade de

fiduciante da totalidade das Quotas do capital social da Devedora de sua

propriedade; (iii) a Devedora, na qualidade de fiduciante dos lmóveis; e (iv)

qualquer outra parte que venha a constituir garantias para fins de assegurar

a quitação das Obrigações Garantidas.

"Garantidoras"

O Índice Geral de Preços - Mercado - IGPM, apurado e divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas - FGV.

..IGPM/FGV''

As unidades autônomas do Empreendimento Alvo, conforme identificadas no

Contrato de Alienaçäo Fiduciária de lmóveis, e sobre as quais a Devedora
"lmóveis"

Y
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deverá constituir a Alienaçäo Fiduciária de lmóveis, bem como todo e
qualquer outro imóvel que venha a integrar as Garantias.

¡¡loFrt O lmposto sobre Operaçöes de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a

Títulos e Valores Mobiliários.

O sistema de envio de lnformaçöes Periódicas e Eventuais - lPE, da CVM"lPE"

A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.4.,
qualificada no preâmbulo deste Termo de Securitizaçäo.

"lnstituição Custodiante" e

"Agente Fiduciário"

"lnstruçäo GVM no 400" A lnstrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

"lnstrução CVM no 409" A lnstruçäo da CVM no 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.

A lnstrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada"lnstruçäo CVM no 414"

"lnstruçäo CVM no 476" A lnstrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada

A lnstruçäo da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada."lnstrução CVM no 539"

A lnstruçäo da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada."lnstruçäo CVM no 583"

A lnstrução Normativa da Receita Federal Brasileira de no 1.037, de 4 de
junho de 201 0.

"lnstrução Normativa no 1.037"

A lnstrução Normativa da Receita Federal Brasileira de no 1.530, de 19 de

dezembro de2014.
"lnstrução Normativa no 1.530"

A lnstruçäo Normativa da Receita Federal Brasileira de no 1.585, de 31 de

agosto de 201 5.
"lnstrução Normativa no 1.585"

"lnvestidor(es)" ou "Titular(es)
dos CRl"

Os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos da presente

Emissão.

Os investidores profissionais, conforme definidos no aftigo 9o - A da lnstrução

CVM no 539.
" lnvestidores Profissionais"

Os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9o - B da lnstruçåo

CVM no 539
"lnvestidores Qualificados"

Os juros remuneratórios dos CRI estabelecidos na Cláusula 4. 1 ., abaixo."Juros Remuneratórios"

"Lei no 6.385" A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1 976, conforme alterada"Lei no 6.404"

"Lei no 8.668" A Lei no 8.668, de 28 de junho de 1993, conforme alterada

Y
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A Lei no 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada"Lei no 8.981"

"Lei no 9.065" A Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, conforme alterada.

"Lei no 9.249" A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada.

"Lei no 9.307" A Leino 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada

"Lei no 9.430" A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme alterada.

A Lei n0 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada"Lei no 9.514"

A Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, conforme alterada"Lei no 9.532"

"Lei no 9.718" A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, conforme alterada.

A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada."Lei no 9.779"

A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, conforme alterada"Lei no 10.637"

A Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada."Lei no 10.833"

A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada"Lei no 10.931"

A Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada"Lei no 11,101"

"Lei no 11.033" A Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada

A Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, conforme alterada"Lei no 11.053"

A Lei no 12.431 de 24 de junho de 201 I , conforme alterada"Lei no 12.431"

"Lei no 12.844" A Leino 12.844, de 19 de julho de 2013, conforme alterada

A Medida Provisória no 2.1 58-35, de 24 de agosto de 2001"Medida Provisória no 2158-35"

A Medida Provisória no 2.189-49, 23 de agosto de 2001"Medida Provisória no 218949"

Todas as obrigaçöes, presentes e futuras, principais e acessórias,

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora por força da CCB

e suas posteriores alteraçöes e ainda as obrigaçöes assumidas pela

Devedora nos demais Documentos da Operação, o que inclui o pagamento

dos Créditos lmobiliários, bem como de todas as despesas e custos com a

eventual excussäo das respectivas garantias incluindo, mas não se limitando

a, penalidades, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou

extraordinárias, além de tributos, e ainda as despesas do patrimônio

separado dos CRl.

"Obrigações Garantidas"

r
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"OECD Anti-Bribery Convention" A Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in lnternational

Buslness Transactions.

A distribuição pública dos CRl, com esforços restritos de colocação, a ser

realizada em conformidade com a lnstruçäo CVM no 476, a qual está

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos

do artigo 6o da lnstruçäo CVM no 476.

"Oferta Restrita"

A ordem de prioridade na aplicação dos recursos decorrentes do pagamento

dos Créditos lmobiliários e/ou da excussåo das Garantias, conforme o caso,

nos termos da Cláusula 7.5., abaixo.

"Ordem de Prioridade de

Pagamentos"

aa Operaçäo" A presente operação estruturada, que envolve a emissäo dos CRI e a

captaçäo de recursos de terceiros no mercado de capitais brasileiro, bem

como todas as condiçöes constantes da CCB e dos demais Documentos da

Operação.

O patrimônio constituído, após a instituiçäo do Regime Fiduciário, pelos

Créditos lmobiliários, representados pela CCl, pelas Garantias, e pela Conta

do Patrimônio Separado. O Patrimônio Separado näo se confunde com o

patrimônio comum da Emissora e destina-se exclusivamente à liquidação dos

CRI a que está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de

administração e obrigaçöes fiscais.

"Patrimônio Separado"

A colocação dos CRI deverá ocorrer em até 6 (seis) meses contados a partir

da Data de Emissão dos CRl, podendo ser encerrada quando da ocorrência

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

dos CRI pelos lnvestidores; ou (ii) encerramento da Oferta Restrita, a

exclusivo critério da Emissora.

"Ptazo de Colocação"

É o preço pelo qual cada um dos CRI será integralizado, sendo certo que'

preço de integralizaçäo de cada um dos CRI (A) será deduzido de eventuais

amortizações que possam vir a ocorrer entre a Data de Emissão dos CRI e a

data de sua efetiva integralizaçäo, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio

no momento da subscriçäo, por conta de variaçöes nas condiçöes de

mercado vigentes à época da efetiva colocação, e (B) corresponderá ao Valor

Nominal Unitário na Data de Emissão dos CRl, acrescido dos Juros

Remuneratórios, conforme a Cláusula 4.1., abaixo, calculados pro rata die,

desde a Data da Primeira lntegralizaçäo dos CRI até a data de sua efetiva

integralização.

"Preço de lntegralizaçäo"

As quotas de emissäo da Devedora representativas de 100% (cem por cento)

do seu capital social, e detidas pelas Garantidoras.
"Cluotas"

Os lmóveis, a partir da constituição da Alienaçäo Fiduciária de lmóveis até a

quitação das Obrigaçöes Garantidas, deverão representar, no mínimo, 150%

(cento e cinquenta por cento) do valor total das Obrigaçöes Garantidas.

"Razão de Garantia"

V
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"Relatório Trimestral" O relatório de acompanhamento do direcionamento de todos os recursos

obtidos por meio da CCB ao Empreendimento Alvo, na forma do anexo lll da

CCB, a ser entregue trimestralmente pela Devedora ao Agente Fiduciário.

As sociedades integrantes do grupo econômico da Devedora, bem como

respectivos sócios, acionistas, quotistas, conselheiros, diretores,

procuradores, funcionários, e quaisquer terceiros, incluindo assessores ou

prestadores de serviço agindo em seus respectivos benefícios.

aa Representantes ,,

É o regime fiduciário instituído pela Emissora, na forma do artigo 9o da Lei

no 9.514, sobre os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, as

Garantias e a Conta do Patrimônio Separado. Os créditos e recursos

submetidos ao Regime Fiduciário passarão a constituir o Patrimônio

Separado.

"Regime Fiduciário"

A Resolução do Conselho Monetário Nacional de no 4.373, de 29 de setembro

de 2014.
"Resolução CMN no 4.373"

"Saldo Devedor da Operação" O saldo nåo amoftizado das Obrigaçöes Garantidas, acrescido dos juros

remuneratórios e de todos os encargos contratuais e legais incidentes até

então, até a data do efetivo pagamento do saldo devedor, calculados de

forma pro rata die.

A curva de amortização dos CRl. lnicialmente, a tabela vigente é a tabela

constante do Anexo ll a este Termo, que poderá ser alterada ao longo da

operaçäo para refletir eventuais alterações no fluxo de amortizaçäo dos CRl.

"Tabela Vigente"

A taxa média diária de juros dos Dl - Depósitos lnterfinanceiros de um dia,

over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base252 (duzentos

e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgada diariamente pela B3 no informativo

diário disponível em sua página na lnternet (http://trwvw.cetip.com.b0 .

"Taxa Dltt

O UK Bribery Act 2010..UKBA''

O valor a ser pago pela Emissora ao Cedente, pela cessäo dos Créditos

lmobiliários, no montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhóes de reais)'

na Data de Emissão dos CRl, observadas as condiçöes previstas no Contrato

de Cessão.

"Valor da Cessão"

O valor desembolsado à Devedora nos termos da CCB."Valor Liberado"

"Valor Nominal Unitário" O valor nominal unitário dos CRl, conforme previsto no item (v) da Cláusula

2.1., abaixo.

A eventual obrigaçäo da Devedora de resgatar integralmente o Saldo

Devedor da Operação, na hipótese de ocorrência de qualquer dos Eventos

de Vencimento Antecipado, conforme deliberado pelos Titulares dos CRl.

"Vencimento Antecipado"

V
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Sem prejuízo do disposto acima, os termos iniciados em letras maiúsculas independentemente da sua utilização no

singular ou no plural, conforme o ceso, que não tenham sido definidos acima, teräo o mesmo significado a eles

atribuído na CCB.

III - CONSIDERAçOES PRELIM¡NARES

(A) a Devedora emitiu em favor do Financiador, a CCB, por meio da qual o Financiador concedeu financiamento

imobiliário à Devedora, na modalidade de limite de crédito, e por meio da qual a Devedora se obrigou, entre outras

obrigaçöes, a pagat ao Financiador os Créditos lmobiliários;

(B) o Financiador cedeu à Securitizadora os Créditos lmobiliários, por meio do Contrato de Cessåo, sendo certo

que a Securitizadora, por sua vez, obterá os recursos necessários ao desembolso do Valor do Principal à Devedora,

por conta e ordem do Financiador;

(C) em ato subsequente, a Securitizadora emitiu a CCl, representativa dos Créditos lmobiliários, por meio da

Escritura de Emissäo;

(D) para viabilizar a Operação, a Securitizadora vinculará a CCI e os Créditos lmobiliários por ela representados

aos CRl, os quais serão objeto da Oferta Restrita, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição,

e serão destinados a investidores profissionais, conforme definido no artigo 9o-A da lnstruçáo CVM no 539;

(E) a Devedora reconhece expressamente, que a manutenção da existência, validade e eficácia da CCB e deste

Contrato, de acordo com os seus termos e condiçöes, é condição essencial da Operaçäo, sendo que a pontual

liquidaçäo, pela Securitizadora, das obrigaçöes assumidas nos CRI encontra-se vinculada ao cumprimento, pela

Devedora, de todas as suas respectivas obrigaçöes assumidas na CCB, neste Contrato e nos demais Documentos

da Operação; e

(F) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as Cláusulas

deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção säo pautadas pelos princípios da igualdade, probidade,

lealdade e boa-fé.

IV - CLÁUSULAS

GLÁUSULA PRIMEIRA - oBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁR¡OS

1.1 . A Emissão regulada por este Termo de Securitizaçäo é realizada consoante o que autoriza o parágrafo 3o do

artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, mediante deliberação tomada em assembleia geral ordinária e

extraordinária, também realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata foi devidamente registrada perante a Junta

Comercial do Estado de São Paulo, em 17 de agosto de 2015, sob o número 362.744115-4.

1.2. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação da totalidade dos Créditos

lmobiliários, representados pela CCl, bem como das Garantias, que constituem a 130u Série de sua 1a Emissäo,

conforme as características descritas na Cláusula Segunda abaixo.

1.3. A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, decorrentes da CCB, com valor nominal total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhöes de

reais), na Data de Emissäo dos CRl, cuja titularidade foi obtida pela Emissora por meio da celebraçäo do Contrato

de Cessão.

V
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1.4. Os Créditos lmobiliários encontram-se representados pela CCl, integral, emitida pela Emissora, sem garantia

real imobiliária sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931 e da Escritura de Emissão.

1.4.1. A Escritura de Emissäo encontra-se devidamente depositada junto à lnstituição Custodiante, nos

termos do parágrafo 4o do artigo 18 da Lei no 10.931.

1.4.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de Securitizaçäo, será registrado

na lnstituição Custodiante da CCl, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 10.931, através da

declaraçäo que constitui o Anexo lll a este Termo.

1.5. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos Créditos lmobiliários representados pela CCI serão

computados e integraráo o lastro dos CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos

pagamentos dos Créditos lmobiliários representados pela CCI estão expressamente vinculados aos CRI por força

do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em conformidade com o presente Termo de Securitização, não

estando sujeitos a qualquer tipo de retençäo, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras

obrigaçöes da Emissora. Neste sentido, os Créditos lmobiliários representados pela CCI:

(i) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissora em

nenhuma hipótese;

(i¡) permaneceräo segregados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento integral da totalidade

dos CRI;

(i¡i) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos termos deste

Termo de Securitizaçäo, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão, incluindo mas

sem se limitar a (a) emolumentos da B3 relativos tanto à CCI quanto aos CRI; (b) remuneração da

Emissora pela estruturação da Oferta Restrita; (c) remuneração a ser paga à lnstituiçäo Custodiante;

(d) remuneraçäo devida ao Agente Fiduciário; (e) despesas relativas ao registro de ativos no sistema

eletrônico da 83; e (f) averbaçöes/registros em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos,

quando for o caso,

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

(v) não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por quaisquer credores

da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(vi) somente respondem pelas obrigaçöes decorrentes dos CRI a que estão vinculados.

1.6. A titularidade dos Créditos lmobiliários representados pela CCI foi adquirida pela Emissora através da

celebraçäo do Contrato de Cessão, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários

representados pela CCI serão pagos diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante transferência

eletrônica disponível (TED) ou por outra forma permitida ou näo vedada pelas normas então vigentes.

1.7. Pela aquisição dos Créditos lmobiliários, a Emissora pagará o Valor da Cessão ao Cedente, na forma do

Contrato de Cessäo.

1.8. Os CRI da presente Emissão seräo objeto da Oferta Restrita e poderäo ser negociados pelo Valor Nominal

Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, conforme Cláusula 4.1., abaixo, sendo admitido ágio ou deságio,

k
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observadas as restr¡çöes da legislação e regulamentação em vigor, principalmente aquelas constantes da lnstruçäo

CVM no 476

1.9. A Emissäo regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que autoriza o parágrafo 3o do

arägo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de 30 de abril de 2015, mediante deliberação tomada

em assembleia geral ordinária e extraordinária, também realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata foi devidamente

registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 17 de agosto de 2015, sob o número 362.744115-

4.

cLÁusuLA sEcuNDA - TDENTIFIGAçÃo Dos cRl E FoRMA DE DlsrRlBulçÃo

Da ldentificação dos CRI

2.1 . Os CRI da presente Emissäo possuem as seguintes características:

(i) Emissäo: 1";

(ii) Série: 130";

(iii) Quantidade de CRI: 40.000;

(iv) Valor Global da Série: R$ 40.000.000,00, na Data de Emissão dos CRI;

(v) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (hum mil reais), na Data de Emissåo dos CRI;

(vi) Atualizacão Monetária: näo há;

(vii) Data do Primeiro Paqamento de Juros: 15 de janeiro de 2019;

(viii) Prazo de Amortizacão: 779 (setecentos e setenta e nove) dias corridos;

(ix) Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa Dl, acrescida de spread

de 3% a.a. (três por cento ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis

com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados conforme o disposto

na Cláusula Quarta deste Termo de Securitização;

(x) Periodicidade de Paqamento de Amortizacão do Valor Nominal Unitário: de acordo com a tabela de

amortizaçäo dos CRl, constante do Anexo ll ao presente Termo de Securitização;

(xi) Reqime Fiduciário: sim;

(xii) Garantia Flutuante: não;

(xiii) Garantias: as garantias descritas na Cláusula Sétima deste Termo de Securitização, quais sejam, o

Aval, a Alienaçáo Fiduciária de Quotas e a Alienaçäo Fiduciária de lmóveis, quando constituída;

(xiv) Coobriqacäo da Emissora: näo;

(xv) Subordinacão:não;
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(xvi) Sistema de Reqistro e Liquidacão Financeira: 83;

(xvii) Data de Emissåo dos CRI:12de dezembro de 2018:

(xviii) Localde Emissäo: São Paulo, SP;

(xix) Data de Vencimento Final dos CRI: 29 de janeiro de 2021;

(xx) Prazo da Emissäo: 779 (setecentos e setenta e nove) dias corridos;

(xxi) Curva de Amortizaçåo: de acordo com a tabela de amortização dos CRl, constante do Anexo ll ao

presente Termo de Securitização;

(xxii) Forma: os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido

pela 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83. Para todos os fins de direito, a

titularidade dos CRI será comprovada através de extrato emitido pela 83. Adicionalmente será admitido

extrato expedido pelo Escriturador com base nas informaçöes prestadas pela 83, enquanto os CRI não

estiverem eletronicamente custodiados na 83;

(xxiii) Classificacão de Risco: os CRI nåo serão objeto de classificaçäo de risco; e

(xxiv) Fatores de Risco: conforme Cláusula Décima Sexta deste Termo de Securitizaçäo.

2.1 . 1 . Na hipótese de extinção ou substituição da Taxa Dl, será aplicada para os CRI a mesma regra disposta

na cláusula 4.1.3. da CCB.

Da Forma de Distribuição dos GRI

2.2. Os CRI serão registrados para (i) distribuiçäo pública no mercado primário por meio do MDA, administrado e

operacionalizado pela 83, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da 83; e (ii) negociação no

mercado secundário por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociaçóes dos

CRI liquidadas financeiramente e os CRI custodiadas eletronicamente na 83.

2.3. Os CRI seräo objeto da Oferta Restrita, em conformidade com a lnstruçäo CVM no 476, sendo esta

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o, da lnstrução CVM no 476.

2.3.1 . A Oferta Restrita é destinada apenas a lnvestidores que atendam às características de lnvestidores

Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM no 539 e do artigo 3o da lnstrução CVM no 476,

respeitadas eventuais vedaçöes ao investimento no CRI ofeftado previstas na regulamentação em vigor.

2.3.2. Em atendimento ao que dispöe a lnstrução CVM no 476, os CRI da presente Oferta Restrita serão

ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos por, no máximo, 50

(cinquenta) lnvestidores Profissionais.

2.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores Profissionais, devendo estes

fornecer, por escrito, declaração no boletim de subscrição, atestando que estäo cientes que: (i) a Oferta

Restrita não foi registrada na CVM; (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restriçöes de negociação previstas

na lnstrução CVM no 476, e observado a Cláusula 2.5., abaixo. Ademais, os lnvestidores Profissionais
Y
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deveräo fornecer, por escrito, declaraçäo, atestando sua condição de investidor profissional, nos termos

definidos neste Termo.

2.3.4. O valor da Emissão näo poderá ser aumentado em nenhuma hipótese

2.4. A Oferta Restrita será encerrada quando da subscriçäo e integralizaçâo da totalidade dos CRI pelos

lnvestidores, ou a exclusivo critério da Emissora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do início da

distribuiçäo dos CRl, o que ocorrer pnmetro.

2.4.1 .Cabe ao Coordenador Líder informar à CVM, em conformidade com o artigo 7o da lnstrução CVM

no476, o início da Oferta, noprazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais

investidores, devendo referida comunicaçäo ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede

mundial de computadores e conter as informaçöes indicadas no artigo 7-A da lnstruçäo CVM no 476.

2.4.2. Acomunicaçåo de que trata a Cláusula 2.4.1 ., acima, deverá conter as informaçöes indicadas no anexo

7-A da lnstruçáo CVM no 476.

2.4.3. O Coordenador Líder deverá manter lista contendo: (i) o nome das pessoas procuradas; (ii) o número

do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (iii) a data em

que foram procuradas; e (iv) a sua decisão em relação à Oferta Restrita.

2.4.4. Em conformidade com o artigo 80 da lnstrução CVM no 476, o encerramento da Oferta Restrita deverá

ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados do seu

encerramento, devendo referida comunicaçäo ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede

mundial de computadores e conter as informaçöes indicadas no anexo I da lnstrução CVM no 476 ou por outro

meio admitido pela CVM em caso de indisponibilidade do sistema eletrônico disponível na página da rede

mundial de computadores da CVM.

2.4.5. No caso de cancelamento da Oferta e determinado lnvestidor já tenha realizado a integralizaçäo dos

CRl, a Emissora deverá em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do cancelamento da Oferta, fazer o rateio

entre os subscritores dos recursos financeiros recebidos, líquidos das despesas flat (previstas no Contrato de

Cessão de Crédito) e demais custos incorridos pelo Patrimônio Separado, nas proporçöes dos CRI

integralizados e, caso aplicável, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicaçöes obtidas com

os recursos integralizados, sendo certo que não serão restituídos aos lnvestidores os recursos despendidos

com o pagamento de tributos incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão arcados pelos

lnvestidores na proporção dos valores subscritos e integralizados.

2.4.6. Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta não será

registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM no 476. A Emissão será registrada na ANBIMA, nos

termos do artigo 1o, parágrafo 1o, do Código ANBIMA, e das normas estabelecidas na diretriz anexa à

deliberaçäo no 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de Regulaçáo e Melhores Práticas do Mercado de

Capitais da ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA.

2.5. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderão ser negociados nos

mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição dos

CRI pelos investidores.
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2.5.1. Os CRI da presente Emissäo somente poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a
menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21

da Lei no 6.385 e da lnstruçäo CVM no 400, bem como apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da

regulamentação aplicável.

2.6. Observada a Cláusula 2.5., acima, os CRI poderäo ser negociados nos mercados de balcäo organizado e não

organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da lnstrução CVM no 476.

2.6.1 . Os CRI não possuiräo classificaçäo risco

2.7. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora exclusivamente
para o pagamento à Cedente do Valor da Cessão, na forma prevista no Contrato de Cessäo.

Condições Precedentes e Resolutivas da Cessão

2.8. O pagamento do Valor da Cessåo será realizado pela Emissora à Cedente apenas após o cumprimento

cumulativo e integral de todas as Condiçöes Precedentes.

2.9. Quando verificado pela Emissora o cumprimento integral da totalidade das Condiçöes Precedentes, a

Emissora realizará a liberação, em até 02 (dois) Dias Úteis, do Valor da Cessão, sendo certo que o Valor de Cessão

será desembolsado à Devedora descontado dos pagamentos realizados na esteira do cumprimento das Condições

Precedentes e das despesas da Operaçäo, nos termos da CCB.

2.9.1 . O Valor da Cessão será pago exclusivamente com recursos oriundos da integralização dos CRI

2.9.2. Sobre o Valor da Cessäo näo caberá qualquer remuneração ou qualquer tipo de correção entre a data

de integralizaçäo dos CRI e o efetivo desembolso dos recursos para a Devedora.

2.9.3. Para fins de verificação das Condiçöes Precedentes, a Devedora deverá encaminhar à Emissora cópia

digitalizada dos correspondentes comprovantes de protocolo ou registro, conforme aplicável, em até 2 (dois)

Dias Úteis contados do momento em que o respectivo comprovante tenha sido obtido pela Devedora.

2.10. A CCB está sujeita à condiçäo resolutiva, nos termos do artigo 127 do Código Civil, consistente no

cumprimento das Condiçöes Precedentes até a Data Limite de Liberaçäo do Valor do Principal. Caso isso não

ocorra, o Financiador e a Cessionária näo teräo mais qualquer obrigaçäo de liberaçäo de recursos à Devedora.

Nessa hipótese, portanto, os recursos não serão desembolsados e Operaçäo será resolvida de pleno direito,

independentemente de qualquer interpelaçäo, aviso e/ou notificaçåo, judicial ou extrajudicial, bem como näo serão

devidos quaisquer valores entre as partes, exceto o reembolso, pela Devedora, das despesas que tenham sido

incorridas pelo Financiador.

cLÁusuLA TERCETRA - SUBSCRTçÃO e ¡nr¡eRALtZAçÃO DOS CRI

3.1. Os CRI serão subscritos e integralizados na Data de lntegralizaçäo, pelo Preço de lntegralização.

3.2. A integralizaçäo dos CRI será realizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela 83, ou mediante

crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.
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3.3. Destinacäo dos Recursos. Os recursos obtidos com a subscriçäo dos CRI serão utilizados pela Emissora para

o pagamento do Valor da Cessäo, observadas as Condiçöes Precedentes. A Devedora, por sua vez, utilizará os

recursos para a destinação prevista na CCB.

3.3.1. O Agente Fiduciário deverá verificar, ao longo do prazo de duração dos CRl, o efetivo direcionamento

de todos os recursos obtidos por meio da CCB ao Empreendimento Alvo, a partir do Relatório Trimestral e
dos documentos fornecidos pela Devedora, entre eles, o cronograma de avanço de obras do Empreendimento

Alvo, nos termos da CCB.

3.3.2. Nesse sentido, a cada 3 (três) meses a contar da data de integralização dos CRl, a Devedora deverá

apresentar ao Agente Fiduciário o Relatório Trimestral e o cronograma de avanço de obras do

Empreendimento Alvo, para fins de comprovaçäo do atendimento à destinação de recursos.

3.3.3. Uma vez atingida e comprovada a aplicação integral dos recursos oriundos da CCB em observância à

destinação dos recursos, a Devedora ficará desobrigada com relaçäo ao envio dos relatórios e documentos

acima referidos e o Agente Fiduciário ficará desobrigado da obrigaçäo de verificação da destinaçäo dos

recursos. Nessa hipótese, a remuneração trimestral do Agente Fiduciário vinculada à realizaçäo da veriflcação

aqui mencionada deixará de ser devida.

3.3.4. A Devedora se comprometeu nos termos da CCB, a disponibilizar ao Agente Fiduciário e à Emissora,

até o 60' (sexagésimo) dia anterior à Data de Vencimento da CCB, os documentos que comprovem a

aplicaçäo integral dos recursos oriundos da CCB em observåncia à destinaçäo dos recursos, incluindo, mas

não se limitando, cópia das notas fiscais, contratos de fornecedores e outros.

3.3.5. A Emissora e/ou o Agente Fiduciário não realizarão, diretamente ou por meio de consultores

contratados para este fim, o acompanhamento físico das obras do Empreendimento Alvo, estando tal

fiscalização restrita ao envio, pela Devedora ao Agente Fiduciário dos relatórios e documentos previstos nesta

Cláusula 3.3.4., acima.

3.3.6. Adicionalmente, ao disposto acima, sempre que razoavelmente solicitado por escrito pelo credor e/ou

pelo Agente Fiduciário, incluindo, sem limitaçáo, para fins de atendimento a exigências de órgãos reguladores

e fiscalizadores, a Devedora deverá encaminhar, em até 15 (quinze) Dias Úteis do recebimento da solicitação,

ou em prazo menor se assim solicitado por autoridade competente, cópia dos contratos, notas fiscais, atos

societários e demais documentos comprobatórios que julgar(em) necessários para acompanhamento da

utilizaçäo da totalidade do Valor Liberado na destinaçäo de recursos prevista na CCB.

GLÁUSULA QUARTA. cÁLculo Do SALDo DEVEDoR, JURos REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAçÃO

4.1 . Cálculo dos Juros Remuneratórios:

J = VNb x (FatorDl X FatorSpread - 1)

Onde:

J = valor unitário de juros acumulado no período, calculado com I (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal de emissão, ou da última amortização ou incorporaçäo de juros, se houver, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento
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Fator Dl = produtório das Taxas Dl over, desde a Data da Primeira lntegralizaçäo dos CRl, incorporação de
juros ou última Data de Pagamento, se houver, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com I
(oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

Føtor Dr = fl,r + rDrk)
k=\

Onde:

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

n = Número total de Taxas Dl over utilizadas, sendo "n" um número inteiro.

TDlx = Taxa Dl over de ordem k, expressa ao dia, calculada com I (oito) casas decimais, com

arredondamento, da seguinte forma:

TDIk +lDIu

100
-1

Onde:

Dl¡ = 1^r. Dl over divulgada pela 83, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), com duas casas decimais

"Fator Spread" = Fator de spread de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme fórmula abaixo:

dup
252tSnread \

FatorSpread = (,ä+ 1J

Onde

"Spread" = corresponde a 3,00 (três inteiros) a.a. com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)

dias úteis.

"dup"= corresponde ao número de dias úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRl, inclusive, no

caso do primeiro Período de Capitalizaçäo, ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, inclusive, no

caso dos demais Períodos de Capitalização, e a data do cálculo, exclusive, sendo "dup" um número inteiro.

Para fins de cálculo dos Juros Remuneratórios:

(i) a Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela 83;

(ii) o fator resultante da expressão t+ TDlk é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem

arredondamento, assim como cada produtório;

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários 1+ TDI¡, sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-

se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até

o último considerado;
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(iv) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório "Fator Dl" com
8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(v) o fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) é considerado com 9 (nove) casas decimais,

com arredondamento;

(vi) para a aplicaçäo de "Dlt," será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5o (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, 12, 13, 14 e 15 são Dias Úteis);

(vii) o termo "Data de Pagamento" significa cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios ou

incorporação, conforme Cronograma de Pagamentos constante do Anexo lll deste Termo;

(viii) o valor dos juros remuneratórios será agregado ao valor do principal desta cédula para efeito de

apuraçäo do Saldo Devedor da Operaçäo.

4.2. Cálculo da amortização mensal

AM¿ = VNb xTA¡

Onde:

AMi= Valor unitário da i-ésima parcela de amortizaçäo, calculado com I (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNb = conforme definido acima;

TAi = í-ésima taxa de amortizaçäo, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo

com a Tabela Vigente.

4.2.1 . A Tabela Vigente inicialmente será a constante do Anexo ll deste Termo e poderá ser alterada pela

Emissora para refletir eventuais alteraçöes no fluxo dos Créditos lmobiliários, sem a necessidade de

autorização dos Titulares dos CRl.

4.2.2. Na ocorrência de alteração à Tabela Vigente a Emissora deverá disponibilizar à 83 e ao Agente

Fiduciário o novo fluxo de pagamento aos Titulares dos CRl, por meio físico ou eletrônico, na forma prevista

neste Termo em até 2 (dois) Dias Úteis da alteraçäo.

4.2.3. Caso sejam necessárias alteraçöes no fluxo de pagamento em decorrência de amortizaçöes

extraordinárias e/ou resgate antecipado realizados de acordo com as condiçöes aqui definidas, näo será

necessária a realização de aditamento ao presente Termo, sendo válida para todos os fins a substituição da

tabela de amoftizaçäo disponibilizada e registrada na 83.

4.3. Considerar-se-äo prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigaçöes referentes aos

CRl, até o 1o (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem

nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
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4.4. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigaçöes referentes aos CRI devidas no mês em questão serão

prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o recebimento e disponibilizaçäo dos

recursos dos Créditos lmobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRl, sempre

decorram 1 (um) Dia Útil.

4.4.1 . A prorrogaçáo prevista na Cláusula 4.4., acima se justifica em virtude da necessidade de haver um

intervalo de pelo menos 1 (um) Dia Út¡l entre o recebimento dos Créditos lmobiliários pela Emissora e o
pagamento de suas obrigaçöes referentes aos CRl, por essa razáo nâo haverá qualquer remuneração dos

valores recebidos pela Emissora durante a prorrogação ora mencionada.

cLÁusuLA QUTNTA - AMORTTZAçAO EXTRAORDTNÁR|A E VENCTMENTO ANTECTPADO

5.1. A Emissora amortizarâ extraordinariamente de forma parcial ou resgatará antecipadamente a totalidade dos

CRI vinculados ao presente Termo de Securitizaçäo no caso de receber pagamento da Devedora destinados à

amortizaçäo antecipada parcial ou resgate antecipado total, conforme as hipóteses, termos e condições previstos

na CCB. Nesse sentido, a Emissora deverá comunicar a 83 a respeito de qualquer amortização extraordinária ou

resgate antecipado, com 3 (três) Dias Úteis de antecedência em relação à data estipulada para a referida

amortizaçåo ou resgate, conforme o caso.

5.2. A ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nos itens (i) a (iii) da cláusula 7.1 .

da CCB, acarretará a declaraçåo automática do vencimento antecipado da CCB, e consequentemente dos CRl,

independentemente de qualquer notificação, comunicação ou Assembleia Geral.

5.3. A ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nos itens (iv) a (xxvi) da cláusula

7.1 . da CCB, poderá acarretar no Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRl. Nessas hipóteses,

caberá à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário convocar, em até 7 (sete) Dias Úteis da data da ciência pela Emissora

e/ou pelo Agente Fiduciário de qualquer um dos referidos eventos, uma Assembleia Geral para deliberar sobre o

vencimento antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRl.

5.3.1. Caso Assembleia Geral mencionada na Cláusula 5.3., acima, seja instalada em primeira ou segunda

convocação, e os Titulares dos CRI decidam pela declaração do vencimento antecipado da CCB e,

consequentemente, dos CRl, em quórum suficiente para atender o mínimo exigido neste Termo de

Securitização para tanto, será formalizada uma ata de Assembleia Geral aprovando a declaração do

vencimento antecipado.

5.3.1.1. Observado o disposto na Cláusula 5.3.1 .2., abaixo, caso a Assembleia Geral convocada para

deliberação de vencimento antecipado näo seja instalada ou, ainda, se instalada em primeira ou segunda

convocação, o quórum mínimo exigido neste Termo de Securitização para declaraçäo do vencimento

antecipado não seja alcançado, a CCB e, portanto, os CRl, não seräo considerados como antecipadamente

vencida e será formalizada uma ata de Assembleia Geral constatando a não declaraçäo do vencimento

antecipado.

5.3.1 .2. A regra acima estabelecida não será aplicável para os Eventos de Vencimento Antecipado

descritos nos itens (iv) a (vi) da cláusula 7.1. da CCB. Nessas hipóteses, caso a Assembleia Geral

convocada para deliberaçäo do respectivo vencimento antecipado não seja instalada ou, ainda que

instalada em primeira ou segunda convocação, o quórum mínimo exigido neste Termo de Securitizaçäo

para declaração do vencimento antecipado näo seja alcançado, a CCB será considerada como
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antecipadamente vencida e será formalizada uma ata de Assembleia Geral constatando a declaraçäo

do vencimento antecipado de todas as obrigaçöes da Devedora constantes da CCB.

5.4. Em caso de declaração do vencimento antecipado, a Devedora efetuará o pagamento correspondente,

conforme previsto na CCB, em até 15 (quinze) Dias Úteis contados da comunicação por escrito enviada pela

Emissora informando a respeito da declaraçäo do vencimento antecipado.

cLÁusuLA sExrA - oBRrcAçörs e DEcLARAçöes on EMrssoRA

6.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão, bem como aqueles relativos à

própria Emissora, mediante publicação na imprensa, nos jornais em que costuma publicar seus atos societários,

assim como informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito no prazo

máximo de 05 (cinco) Dias Úteis de sua ocorrência.

6.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposição dos Titulares dos CRI e

enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 25o (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos

lmobiliários aos CRl.

6.2.1 . O referido relatório mensal deverá incluir:

(i) Data base do relatório;

(ii) Dados Gerais:

1. Securitizadora;

2. Emissão;

3. Série;

4. Valor lnicial Nominal por CRI na Data de Emissão dos CRI (R$);

5. Quantidade de CRI;

6. Valor lnicial Nominalda Série na Data de Emissäo dos CRI;

7. Data de Emissäo dos CRI;

8. Data de Vencimento dos CRI;

9. Atualização Monetária, e

10. JurosRemuneratórios.

(i¡i)

(iv)

(v)

Valor Atual por CRI;

Valor Atual da Série;

Lastro da Série:
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1. Valor total de fluxo recebido pela Emissora nos últimos 30 (trinta) dias corridos;

2. Valor atual total dos Créditos lmobiliários;

3. Valor atual total dos Créditos lmobiliários em atraso (acima de noventa dias corridos)

(vi) Memória de cálculo da Razäo de Garantia.

6.3. A administração, arrecadação, repasse e cobrança dos Créditos lmobiliários ficará a cargo da Emissora,
podendo esta contratarterceiros pararealizar tais funçöes, sob sua responsabilidade.

6.4. A Emissora obriga-se a informar o organograma e enviar todos os dados financeiros e atos societários
necessários à realização do relatório anual, conforme a lnstrução CVM no 583, que venham a ser solicitados pelo

Agente Fiduciário, os quais deveráo ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do

encerramento do prazo para disponibilização do mesmo na CVM. O referido organograma do grupo societário da
Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de

controle, no encerramento de cada exercício social.

6.5. Nos termos do item 15 do anexo lll da lnstruçäo CVM no 414, a Emissora responsabiliza-se pela exatidäo das

informaçöes e declaraçöes prestadas ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRl, ressaltando que analisou

diligentemente os documentos relacionados com os CRl, para verificaçäo de sua legalidade, legitimidade, existência,

exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informaçöes

disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que tais documentos encontram-se
perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritas pela Emissora neste Termo de

Securitização.

6.5.1. A Emissora declara, ainda, com relação a si, que:

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

açöes com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as aprovaçöes necessárias à celebração deste

Termo e dos demais Documentos da Operação em que seja parte, para a emissão dos CRI e ao

cumprimento de suas obrigaçöes, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários

necessários referentes à Emissora para esse fim;

(iii) os Representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da Operaçäo em

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

obrigaçöes ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

6.5.2. Quanto aos Créditos lmobiliários:

(i) é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários;

(ii) a cessão prevista no respectivo Contrato de Cessäo operou-se plena e integralmente;

(iii) a custódia da CCI será realizada pela lnstituição Custodiante;



(iv) foram contratados escritórios especializados para avaliar as Garantias e que nos exatos valores

e nas condiçöes enunciadas no Contrato de Cessão, os Créditos lmobiliários encontram-se livres

e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restriçöes de natureza pessoal e/ou real,

näo sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja

o direito da Emissora em celebrar este Termo de Securitizaçäo e os demais Documentos da

Operação em que seja parte, nas exatas condições enunciadas no Contrato de Cessão, não tem

conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou

reais, de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir
a afetar os Créditos lmobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(v) observadas as disposições do Contrato de Cessäo, a Emissora passou a ser legítima credora da

Devedora;

(vi) os Documentos da Operação consubstanciam-se em relações contratuais regularmente

constituídas, válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores

indicados no presente Termo de Securitização e seus anexos; e

(vii) a Emissora não oferece, na presente Emissão, garantias ou direito de regresso contra seu

patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da Emissora quanto

às obrigaçôes da Devedora.

6.5.3. Quanto à Emissão:

esta Emissão, incluindo a aquisição dos Créditos lmobiliários, é legítima em todos seus aspectos,

observadas as disposiçöes do Contrato de Cessão; e

(ii) todos os documentos inerentes a esta operaçäo estäo de acordo com a legislação aplicável

6.6. A Emissora compromete-se a notificar em até 5 (cinco) Dias Úteis os Titulares dos CRI e o Agente Fiduciário

caso quaisquer das declaraçöes prestadas no presente Termo de Securitizaçäo tornem-se total ou parcialmente

inverídicas, incompletas ou incorretas.

6.7. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI e/ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, no prazo

de 5 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento da respectiva solicitaçäo, todas as informaçöes relativas aos

Créditos I mobiliários.

6.7.1 . A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda documentação encaminhada à

CVM e aos Titulares dos CRl, bem como informaçöes pertinentes às lnstruçóes CVM no 476 eno 414, suas

alterações e aditamentos, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados de seu envio.

6.7.2. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário, sempre que solicitado, extratos bancários e outros

relatórios emitidos pela(s) instituição(öes) financeira(s) mantenedora(s) da Conta do Patrimônio Separado.

6.8. As atividades relacionadas à administração dos Créditos lmobiliários seräo exercida pela Emissora, nos

termos dos Documentos da Operação.

6.9. As declaraçöes exigidas do Coordenador Líder pelo item 15 do anexo lll da lnstrução CVM no 414 constam

do Anexo lV a este Termo, o qual é parte integrante e inseparável deste Termo.
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CLAUSULA SETIMA- GARANTIAS E ORDEM DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS

7.1 . Estão sendo constituídas as seguintes garantias para e presente Emissão:

(¡) Aval;

(ii) Alienação Fiduciária de Quotas; e

(iii) Alienaçáo Fiduciária de lmóveis, quando devidamente constituída nos termos da CCB.

7.2. Aval. A Avalista no âmbito da CCB outorgou o Aval de forma a garantir as obrigaçöes assumidas na CCB. O

Aval deverá ser mantido válido e em vigor até o efetivo cumprimento das Obrigaçöes Garantidas.

7.3. Alienacão Fiduciária de Quotas. As proprietárias das Quotas alienaram fiduciariamente as Quotas em favor

da Emissora, nos termos do Contratos de Alienação Fiduciária de Quotas. A Alienaçäo Fiduciária Quotas deverá

ser mantida válida e em vigor até a efetiva constituição da Alienação Fiduciária de lmóveis.

7.4. Alienacåo Fiduciária de lmóveis. A Operaçäo contará com a garantia real imobiliária representada pela

Alienação Fiduciária de lmóveis, sobre os lmóveis devidamente descritos e caracterizados no Contrato de Alienação

Fiduciária de lmóveis, observado, no entanto, que a garantia aqui mencionada deverá ser constituída até 31 de

março de 2020, em substituição à Alienação Fiduciária de Quotas, sendo certo que a Alienaçäo Fiduciária de lmóveis

deverá respeitar a Razão de Garantia. As Garantidoras, uma vez constituída a Alienaçäo Fiduciária de lmóveis,

teräo a prerrogativa de alienar qualquer unidade que integre o rol dos lmóveis, desde que mediante a anuência

expressa da Cessionária. Os recursos provenientes da alienação, venda ou transferência de qualquer um dos

lmóveis seråo obrigatoriamente depositados na Conta do Patrimônio Separado, e serão integralmente utilizados de

acordo com os termos dispostos na CCB.

7.5. Os valores recebidos em razâo do pagamento dos Créditos lmobiliários e/ou das Garantias, conforme o caso,

deverão ser aplicados de acordo com a seguinte Ordem de Prioridade de Pagamentos, de forma que cada item

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

(i) despesas do Patrimônio Separado;

(ii) Juros Remuneratórios dos CRI no mês corrente;

(i¡i) amortizaçäo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRl, de acordo com a tabela de amortizaçäo dos

CRI constante do Anexo ll a este Termo, e encargos moratórios eventualmente incorridos; e

(iv) amortizaçäo extraordinária do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRl, se houver.

7.6. Consigna-se que, de acordo com o artigo 48, parágrafo 3o, da Lei no 1 1 .101 , a Alienação Fiduciária de Quotas

e Alienação Fiduciária de lmóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

cLÁusuLA orrAVA - REctME FrDUcrÁRro E ADMTN|STRAçÃo Do pATRlMott¡o seplRADo

8.1. Na forma do artigo 9o da Lei no 9.514, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, sobre as Garantias e sobre a Conta do Patrimônio Separado.
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8.2. Os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, as Garantias, sob Regime Fiduciário, e a Conta do
Patrimônio Separado, permaneceråo separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se

complete o resgate dos CRl.

8.3. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514, os Créditos lmobiliários, as Garantias, incluindo a Conta do Patrimônio
Separado, estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição
de garantias ou à execuçäo por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só
responderão pelas obrigaçöes inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação
do artigo 76 da Medida Provisória no 2.158-35.

8.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à

manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do principal,
juros e demais encargos acessórios.

8.4.1 . Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo lll à lnstrução CVM no 414, a Emissora declara que:

(i) a custódia da via original da Escritura de Emissão será realizada pela lnstituição Custodiante;

(ii) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários säo atividades que serão

realizadas pela Emissora, cabendo-lhe: (a) o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos

lmobiliários; (b) a apuraçäo e informação ao Agente Fiduciário dos valores devidos pela

Devedora; (c) o controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio

Separado; e

(iii) a emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante acompanhamento do

Agente Fiduciário, dos respectivos termos de liberação de garantias.

8.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administraçäo temerária ou, ainda, desvio de

finalidade do Patrimônio Separado.

8.6. A Emissora fará jus ao recebimento mensal da taxa de administraçäo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste,

ou ainda na impossibilidade de sua utilizaçäo, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se

necessário. A remuneração acima prevista continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRl, caso a
Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada, remuneraçåo esta que será calculada e

devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora.

8.7. Todos os tributos e/ou contribuiçöes que incidam sobre os pagamentos da remuneraçäo da Emissora descrita

na Cláusula 8.6., acima, serão suportados pelo Patrimônio Separado, inclusive os tributos incidentes na fonte que

devem ser retidos sobre tais pagamentos, que deveráo ser ajustados para que Emissora receba o valor devido livre
que quaisquer tributos incidentes na fonte (gross-up). A taxa de administraçäo deverá ser paga a partir do 1o

(primeiro) Dia Útil subsequente à integralizaçäo dos CRI e, a partir de entäo, mensalmente na Data de Verificaçäo,

até o resgate total dos CRl. Em caso de atraso no pagamento da taxa de administraçåo, incidirão sobre o valor do

débito correção monetária pelo IGP-M, multa de 2% (dois por cento), bem como juros moratórios de l% (um por

cento) ao mês, calculado pro rata temporis.
V,
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GLÁUSULA NONA - AGENTE FIDUGIÁRIo

9.1. 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 remuneração nos termos da lei e

deste Termo de Securitização.

9.2. Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a funçåo para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuiçöes previstas

na legislação específica e neste Termo, bem como aceita integralmente o presente Termo de

Securitização, em todas as suas Cláusulas e condiçöes;

(ii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui previstas,

tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii) a celebraçäo deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas näo infringem qualquer

obrigaçäo anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(iv) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão, para verificaçäo de sua

legalidade e ausência de vícios da operaçäo, além da veracidade, consistência, correção e suficiência

das informaçöes, conforme disponibilizadas pela Emissora neste Termo de Securitizaçåo, sendo certo
que verificará a constituiçäo e exequibilidade das Garantias quando do registro dos atos societários de

outorga de Garantias prestados pelos garantidores nas Juntas Comerciais competentes, da Alienaçáo

Fiduciária de lmóveis e da Alienação Fiduciária de Quota junto aos Cartórios de Registro de lmóveis,

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes, bem como nas respectivas juntas

comerciais, nos prazos previstos nos Documentos da Operação. Por fim, segundo convencionados
pelas partes nos contratos das Garantias, os lmóveis e/ou as Quotas poderäo suficientes em relaçäo

ao saldo devedor dos CRI na data de assinatura deste Termo de Securitizaçäo, segundo o valor
patrimonial das Quotas e dos lmóveis em garantia, entretanto, não há como assegurar que na data da

excussáo de tais garantias seus valores sejam suficientes para adimplemento das obrigaçöes

constantes neste Termo de Securitizadora, tendo em vista as possível variaçöes de mercado e outros;

(v) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo 3o do artigo 66 da Lei no 6.404 e artigos 4o e

seguintes da lnstrução CVM no 583 para exercer a função que lhe é conferida; e

(vi) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1o do artigo 6o da lnstruçäo CVM no 583, tratamento

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

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

integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vl a este Termo, em que venha

atuar na qualidade de agente fiduciário;

(vii) não se encontra em nenhuma das situaçöes de conflito de interesse previstas no artigo 6 da lnstruçäo

CVM no 583, conforme declaraçäo que consta no Anexo Vll ao presente Termo de Securitização.

9.3. lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(i) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;
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(ii) proteger os dire¡tos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício da função o cuidado

e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administraçåo de seus próprios

bens;

(iii) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra

modalidade de inaptidäo e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre

sua substituição;

(iv) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funçöes;

(v) verificar, no momento de aceitar a funçäo, a veracidade das informaçöes relativas às Garantias, e a
consistência das demais informaçöes contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no sentido

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

(vi) diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização e seus eventuais aditamentos, sejam

registrados nos órgãos competentes, neste caso, registrado na lnstituição Custodiante, adotando, no

caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei.

(vii) acompanhar a prestaçäo das informaçöes periódicas pela Emissora e alertar os Titulares dos CRl, no

relatório anual, sobre inconsistências ou omissöes de que tenha conhecimento;

(viii) manter atualizada a relaçäo de Titulares dos CRI e seus endereços;

(ix) acompanhar a atuação da Emissora na administraçäo do Patrimônio Separado por meio das

informaçöes divulgadas pela Emrssora;

(x) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condiçöes doa

CRI;

(xi) verificar a regularidade da constituiçäo das Garantias, bem como o valor dos bens dados em garantia,

observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das disposições

estabelecidas neste Termo de Securitização;

(xii) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a respeito do

assunto de forma justificada;

(xiii)

(xiv)

intimar a Cedente a reforçar as Garantias, na hipótese de sua deterioraçäo ou depreciação;

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funçöes, certidöes atualizadas dos

distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas do Trabalho,

Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe o bem dado em garantia ou o domicílio

ou a sede da Emissora ou da Cedente, conforme o caso;

(xv) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do Patrimônio Separado;

(xvi) calcular, em conjunto com a Emissora, diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRl, disponibilizando-

o aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou

de seu website:
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(xvii) fornecer à Emissora relatório de encerramento dos CRl, no prazo de 5 (cinco) dias após satisfeitos os

créditos dos titulares a comproveção de quitação dos CRI em circulação à época da extinçäo do Regime

Fiduciário;

(xviii) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral, conforme prevista neste Termo de Securitizaçäo,

respeitadas as regras relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei no 6.404;

(xix) comparecer à Assembleia Geral a afim de prestar informaçöes que lhe forem solicitadas;

(xx) fiscalizar o cumprimento das Cláusulas constantes neste Termo de Securitização, especialmente

daquelas impositivas de obrigaçöes de fazer e de näo fazer;

(xxi) comunicar aos Titulares dos CRl, em até 7 (sete) Dias Úteis contados da sua ciência, qualquer

inadimplemento, pela Emissora, de obrigaçöes financeiras assumidas neste Termo de Securitização,

incluindo as obrigações relativas as Garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o

interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emissora, indicando as consequências para os titulares do CRI e as providências que pretende tomar

a respeito do assunto; e

(xxii) deverá divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim

do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante o

exercício relativos a presente Emissäo, conforme o conteúdo mínimo o conteúdo descrito no anexo 15

da lnstruçäo CVM no 583.

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissáo, o Agente Fiduciário deve usar de

toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo para proteger direitos ou defender os interesses dos

titulares do CRl.

9.3.2. Os atos ou manifestaçöes por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os

Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigaçöes para com eles, bem como aqueles relacionados

ao devido cumprimento das obrigaçöes assumidas neste instrumento, somente seráo válidos quando

previamente assim deliberado em Assembleia Geral.

9.3.3. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas deliberaçöes

societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer documento ou registro que

considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, pera se

basear nas suas decisöes.

9.3.4. Sem prejuízo 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 näo foram objeto de fraude ou adulteraçáo. Näo será ainda, sob qualquer hipótese, responsável

pela elaboraçäo de documentos societários da Emissora, que permaneceräo sob obrigação legal e
regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.3.5. O Agente Fiduciário e a Emissora não emitirão qualquer tipo de opinião ou farão qualquer juízo sobre

a orientação acerca de qualquer fato da Emissäo que seja de competência de definiçäo pelos Titulares dos

CRl, comprometendo-se tão-somente a agirem em conformidade com as instruções que lhe forem
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transmitidas pelos Titulares dos CRl, Neste sentido, o Agente Fiduciário e a Emissora não possuem qualquer
responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das
orientações Titulares dos CRI a eles transmitidas, conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas
perante a Devedora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência
disto aos Titulares dos CRl. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução CVM no 583, e
dos artigos aplicáveis da Lei no 6.404, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer
responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9.4. As remunerações do Agente Fiduciário, seräo pagas pela Devedora e/ou reembolsadas pela Devedora na

forma prevista na cláusula nona da CCB e, caso esta não efetue os pagamentos, serão de responsabilidade da

Securitizadora, por meio do Patrimônio Separado, observada a Cláusula Décima Segunda abaixo, cuja remuneração
será (i) à título de implantaçäo será no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devida em até 5" (quinto) Dia Útil após
a primeira data de integralização dos CRI; (ii) remuneraçäo semestral será no valor líquido de R$ 7.000,00 (sete mil

reais), devida em até 50 (quinto) Dia Útil após a primeira data de integralização dos CRI e as demais nas mesmas
datas dos semestres subsequentes; e (i¡i) remuneração trimestral no valor líquido de R$1.000,00 (mil reais) pela

verificaçäo da destinaçåo dos recursos de que trata a cláusula segunda da CCB, devida a cada trimestre a contar
da primeira verificaçåo até a utilização total dos recursos oriundos das CCB. Os valores acima descritos säo
acrescidos dos seguintes impostos: ISS (lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuiçäo ao

Programa de lntegraçäo Social), COFINS (Contribuiçäo para o Financiamento da Seguridade Social),CSLL
(Contribuiçäo Social sobre o Lucro LÍquido), lR (lmposto de Renda) e quaisquer outros impostos que venham a
incidir sobre a remuneraçäo do agente fiduciário, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento, bem como

os valores descritos nos itens (ii) e (iii) acima säo atualizados anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV,
ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizaçäo, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro

rata die, se necessário. Adicionalmente, serão devidos todos os emolumentos da 83 relativos aos CRI decorrente
da prestação dos serviços.

9.4.1. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Securitizadora, ou de reestruturação das
condiçöes dos CRI após a emissäo dos CRl, bem como a participaçäo em reuniöes ou contatos telefônicos
elou conference call, Assembleias Gerais presenciais ou viftuais, serão devidas ao Agente Fiduciário,

adicionalmente, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado,

incluindo, mas não se limitando, a comentários aos documentos da oferta durante a estruturação da mesma,

caso a operação não venha se efetivar, execução de Garantias, participação em reuniões internas ou externas
ao escritório do Agente Fiduciário formais ou virtuais com a Securitizadora e/ou com os Titulares dos CRI ou

demais partes da emissão dos CRl, análise a eventuais aditamentos aos documentos da operação e

implementação das consequentes decisöes tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após
comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas". Entende-se por reestruturação das
condições dos CRI os eventos relacionados à alteração das Garantias, fluxo, condições e prazos de
pagamento, remuneração, condiçöes relacionadas às hipóteses de recompra compulsória e/ou facultativa,
integral ou parcial, amortização antecipada facultativa ou compulsória, resgate antecipado, vencimento

antecipado, liquidaçäo do Patrimônio Separado e, consequentemente, resgate antecipado dos CRI e de

Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, aditamentos aos documentos da oferta, dentre outros. Os eventos
relacionados à amortizaçäo dos CRI não säo considerados reestruturação dos CRl.

9.4.2. A remuneração definida nas Cláusulas 9.4. e 9.4.1., acima, continuarão sendo devidas, mesmo após o
vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em

relaçäo à Emissäo.
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9.4.3. Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das remuneraçöes previstas na Cláusula 9.4., acima,

estará sujeita à multa moratória de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios

de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M/FGV, o qual

incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

9.4.4. O pagamento da remuneraçäo do Agente Fiduciário será feito mediante depósito na conta corrente a

ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como prova de quitaçäo do

pagamento.

9.4.5. A remuneração referida nas Cláusulas 9.4. e 9.4.1., acima, näo inclui as despesas mencionadas na

Cláusula Décima Segunda abaixo.

9.4.6. A remuneraçåo prevista nas Cláusulas 9.4. e 9.4.1., acima, não inclui as despesas incorridas na

vigência da prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente

Fiduciário, exemplificativamente, as publicaçöes em geral, como edital de convocaçäo de Assembleia Geral,

ata da Assembleia Geral, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à

disposição, bem como notificações, extração de certidöes, despesas com viagens e estadias, transportes e

alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizaçäo, entre outros,

ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, despesas com conference call e contatos telefônicos, bem como

custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitaçäo e acompanhamento das Garantias, as

quais seråo cobertas pelo Patrimônio Separado, ou, na sua insuficiência, pelos lnvestidores, mediante

pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou mediante reembolso,

a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que possível, prévia aprovação da despesa por escrito

pela Devedora e/ou Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado, e, na insuflciência

do Patrimônio Separado, pelos lnvestidores, observando-se, neste último caso, a Emissora será comunicada

sobre tais despesas, sempre que possível, previamente e por escrito, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis

para pagamento das despesas incorridas ao Agente Fiduciário.

9.4.7. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário

venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas, se

assim possível, e adiantadas pelos Titulares dos CRl. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares dos

CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias

nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRl. As

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em açöes judiciais seräo

igualmente suportadas pelos Titulares dos CRl, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese

de inadimplência com relação ao pagamento do Agente Fiduciário por um período superior a 30 (trinta) dias,

podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

9.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção, ou

liquidaçäo extrajudicial do Agente Fiduciário, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da

ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

9.6. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo Agente Fiduciário

a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos valores mobiliários que representem 10% (dez

por cento), no mínimo, dos CRI em Circulação.
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9.6.1 . Se a convocação da Assembleia Geral não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do final do prazo referido
na Cláusula 9.6., acima, cabe à Securitizadora a imediata convocaçåo. Em casos excepcionais, a CVM pode
proceder à convocaçäo da Assembleia Geral para a escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto
provisório.

9.7. O Agente Fiduciário eleito em substituição nos termos da Cláusula 9.6., acima, assumirá integralmente os

deveres, atribuiçöes e responsabilidades constantes da legislaçäo aplicável e deste Termo.

9.8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente

Termo. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis,

contados do registro do aditamento ao Termo.

9.8.1. Juntamente com a comunicação da Cláusula 9.8., acima, devem ser encaminhadas à CVM a

declaraçäo e demais informaçöes exigidas na lnstrução CVM n" 583.

9.9. Os Titulares dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto da maioria

absoluta dos Titulares dos CRI em Circulação.

cLÁusuLA DÉctMA- L¡eutDAçÃo oo pATRtMoNto SEPARADo

10.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora com relaçåo às obrigaçöes da presente Emissåo, o Agente

Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a administraçäo do Patrimônio Separado constituído pelos

Créditos lmobiliários e pelas Garantias, ou promover a liquidaçäo do Patrimônio Separado na hipótese em que a

Assembleia Geral venha a deliberar sobre tal liquidação.

10.2. Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado,

deverá ser convocada uma Assembleia Geral, na forma estabelecida na Cláusula Décima Primeira abaixo, e na Lei

no 9.514.

10.3. A Assembleia Geral deverá deliberar pela liquidaçäo do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua

administração por uma nova securitizadora, fixando, em ambos os casos, a remuneraçåo última do liquidante e/ou

da nova securitizadora e/ou do Agente Fiduciário enquanto administrador do Patrimônio Separado, bem como as

condiçöes de sua viabilidade econômico-financeira.

10.4. Além da hipótese de insolvência da Emissora com relação às obrigaçöes da presente Emissão, a critério da

Assembleia Geral, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar liquidaçäo ou näo conforme

Cláusulas 10.1. a 10.3., acima:

(i) pedido de recuperaçáo judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora, näo elidido no

prazo legal, liquidação, extinção ou dissoluçäo da Emissora;

(ii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigaçöes näo pecuniárias previstas

neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese,

a liquidaçåo do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure

por mais de 30 (trinta) dias úteis, contados do inadimplemento; ou

(iii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigaçöes pecuniárias previstas neste

Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a
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liquidaçäo do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por

mais de 20 (vinte) dias, contados da data da ocorrência do referido inadimplemento.

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.

10.5. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra. No entanto, a

Emissora convocará Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administraçäo ou liquidação do Patrimônio

Separado, bem como a nomeaçäo e remuneraçäo do liquidante.

10.6. Os pagamentos dos Créditos lmobiliários ou outros necessários à viabilização da amortização e/ou juros

remuneratórios dos lnvestidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo,

não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigaçäo da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da

Securitizadora está limitada ao Patrimônio Separado.

10.7. O Patrimônio Separado será liquidado na forma que segue:

(i) automaticamente, quando do pagamento integral dos CRI nas datas de vencimento pactuadas; ou

(ii) na hipótese de näo pagamento dos Créditos lmobiliários e não satisfaçáo de recursos na excussäo das

Garantias, e, se for o caso, após deliberação da Assembleia Geral convocada nos termos da lei, com

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em primeira convocação e 8 (oito) dias em segunda

convocação, mediante transferência da CCI e dos demais bens e direitos integrantes do Patrimônio

Separado aos Titulares dos CRl. Neste caso, a CCI e demais bens e direitos integrantes do Patrimônio

Separado serão transferidos imediatamente, em dação em pagamento, para fins de extinção de toda e

qualquer obrigaçäo da Securitizadora sob os CRl, aos Titulares dos CRl.

10.7.1. Quando o Patrimônio Separado for liquidado,ficarâ extinto o Regime Fiduciário aqui instituído. O

Agente Fiduciário deverá fornecer à Securitizadora, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a partir da extinçäo do

Regime Fiduciário a que está submetida a CCl, declaração de encerramento da operação, que servirá para

baixa junto a instituiçåo financeira custodiante da CCl, das averbações que tenham instituído o Regime

Fiduciário, se for o caso. Tal ato importará, no caso de extinçåo do Patrimônio Separado nos termos do item

(i) da Cláusula 10.7., acima. Na hipótese de extinçäo do Patrimônio Separado nos termos do item (ii) da

Cláusula 10.7., acima, os Titulares dos CRI receberäo os Créditos lmobiliários oriundos da CCI e do

Patrimônio Separado em dação em pagamento pela dívida resultante dos CRl, obrigando-se os Titulares dos

CRl, conforme o caso, a restituir prontamente à Cedente eventuais créditos que sobejarem a totalidade dos

valores devidos aos Titulares dos CRl, cujo montante já deverá estar acrescido dos custos e despesas que

tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduciário ou terceiro ou pelos Titulares dos CRI com relação à cobrança

das referidos Créditos lmobiliários derivados da CCI e dos demais Documentos da Operaçäo.

10.7.2. Caso o pagamento dos Créditos lmobiliários näo ocorrerem nos prazos previstos na CCB, os bens,

direitos e garantias pertencentes ao Patrimônio Separado, serão entregues, em favor dos Titulares dos CRl,

observado que, para fins de liquidação do patrimônio separado, a cada CRI será dada a parcela dos bens e

direitos integrantes do patrimônio separado dos CRl, na proporçäo em que cada CRI representa em relação

à totalidade do saldo devedor dos CRl, operando-se, no momento da referida daçäo, a quitação dos CRI e

liquidaçäo do regime fiduciário.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ASSEMBLEIA GERAL

11.1. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre

matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRl.

11.2. Sem prejuízo das demais atribuiçöes previstas neste Termo de Securitizaçåo, compete privativamente à
Assembleia Geral, observados os respectivos quóruns de deliberação, deliberar, dentre outros, sobre:

(i) a substituição do Agente Fiduciário;

(ii) ocorrência de inadimplência das Obrigaçöes Garantidas

(iii) a liquidação do Patrimônio Separado;

(iv) a modificaçäo dos termos e condiçöes estabelecidos neste Termo de Securitizaçäo; e

(v) a modificação das características atribuídas aos CRl.

11.3. A Assembleia Geral poderá ser convocada:

(i) pelos diretores da Emissora,

(ii) pelo Agente Fiduciário ; ou

(iii) por Titulares dos CRI representantes de, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em circulaçáo.

11.4. A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência

de 20 (vinte) dias, em um jornal de grande circulação, utilizado pela Emissora para divulgaçäo de suas informações

societárias, sendo que instalar-se-á, em primeira convocaçäo, com a presença de Titulares dos CRI que

representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulaçäo e, em segunda convocaçäo,

com qualquer número, exceto se previsto de forma distinta neste Termo de Securitizaçäo.

11.5. À presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente:

(i) ao representante da Emissora;

(ii) ao Agente Fiduciário ;

(iii) ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes; ou

(iv) à pessoa designada pela CVM.

11.6. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 11.7., abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderáo convocar

representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a

presença de qualquer dessas pessoas for relevante pa:aa deliberaçäo da ordem do dia.

11.7. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as

informaçöes que lhe forem solicitadas.
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11.8. Para os fins deste Termo, a cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituiçäo de mandatários,
observadas as disposições dos parágrafos 1o e2o do artigo 126 da Lei no 6.404, e as deliberaçöes em Assembleia
Geral serão tomadas por Titulares dos CRI representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos
CRl, observado o disposto nas Cláusulas 11.8.1 . e 11.8.2., abaixo.

11.8.1 . Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberaçäo de Assembleia

Geral serão considerados apenas os votos dos Titulares dos CRI em Circulação. Nesse sentido, o voto dos
Titulares dos CRI que näo se enquadrem na definiçäo de "CRl em Circulaçäo", bem como os votos em branco,

serão excluídos do referido cálculo.

11.8.2. As deliberaçöes tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleias Gerais no âmbito de sua

competência legal, observados os quóruns neste Termo de Securitização, seräo existentes, válidas e
vincularão a Emissora e obrigaräo todos os Titulares dos CRl, independentemente de terem comparecido à

Assembleia Geral ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais.

1'1 .9. lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada regularmente

instalada a Assembleia Geral a que comparecem todos os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições

relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO

12.1. As despesas do Patrimônio Separado serão suportadas pela Devedora e/ou pelo Patrimônio Separado,

conforme o caso, nos termos estabelecidos na CCB.

12.2. Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei

no 9.514, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas nesta Cláusula,

e caso não sejam pagas pela Devedora, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos

CRI detidos por cada um deles, podendo a Emissora, inclusive, utilizar os recursos levantados na excussäo e/ou

execução de garantias para pagamento destas despesas prioritariamente ao pagamento de amortizaçäo e

remuneração dos CRl.

12.3. Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejar Créditos

lmobiliários na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à

Devedora ou a quem esta indicar, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos deveräo ser

depositados (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) pela Emissora em conta corrente de titularidade da

Devedora ou de quem esta indicar, ressalvados os benefícios fìscais oriundos destes rendimentos.

12.4. Todas as despesas e obrigaçöes dos Titulares dos CRI deveräo ser, sempre que possível, previamente

aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos CRI e, posteriormente conforme previsto em Lei, ressarcidas à Emissora

com recursos do Patrimônio Separado.

12.5. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI näo cumpra com as obrigaçöes de eventuais aportes de recursos

na Conta Centralizadora, para custear eventuais despesas necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja

recursos suficientes no Patrimônio Separado para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a
realizar a compensaçåo de eventual remuneraçäo a que este Titular dos CRI inadimplente tenha direito com os

valores gastos pela Emissora e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas despesas.
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cLÁusuLA DÉctMA TERcETRA - TRATAMENTo TRtBUTÁRlo Rp¡-¡cÁvel Ros tNVESTtDoREs

13.1. Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados abaixo,
ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de

avaliar o investimento em CRl, devendo consultar seus próprios consultores quanto à tributação específica que

sofrerão enquanto Titulares dos CRI:

(i) lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de

recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, à

incidência do IRRF a alíquotas regressivas que variam de 1 5% (quinze por cento) a 22,5o/o (vinte e dois

e meio por cento), dependendo do prazo dos investimentos. As alíquotas diminuem de acordo com o

prazo de investimento, sendo de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) para a aplicaçäo com prazo de

até 180 (cento e oitenta) dias; 20% (vinte por cento) para a aplicação com prazo de 181 (cento e oitenta

e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) diasi 17,5o/o (dezessete e meio por cento) paraa aplicaçäo

com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias; e 15% (quinze por cento)

para a aplicação com prazo de mais de 720 (setecentos e vinte) dias (artigo 1o da Lei no 11 .033, e artigo

65 da Lei no 8.981). Estes prazos de aplicação devem ser contados da data em que os investidores

efetuaram o investimento, até a data do resgate.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoa jurídica, fundo de investimento, instituiçáo financeira, sociedade de seguro,

de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora

de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro,

residente ou domiciliado no exterior, inclusive em países com tributação favorecida.

Os investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF e do imposto de renda na declaração de ajuste

anual com relação à remuneração produzida por CRI a partir de 1o de janeiro de 2005 (artigo 30, ll, da

Lei no 11.033). Essa isenção, se estende ao ganho de capital auferido na alienaçäo ou cessão deste

ativo (parágrafo único do artigo 55 da lnstruçåo Normativa no 1.585).

Os investidores, quando forem pessoas jurídicas isentas, teräo seus rendimentos tributados

exclusivamente na fonte, não sendo compensável com o imposto devido no encerramento de cada

período de apuraçäo (artigo 76, ll, da Lei no8.981). As entidades imunes estão dispensadas da

retenção do IRRF desde que declarem por escrito esta sua condição de entidade imune à fonte

pagadora (artigo 71 da Lei no 8.981, na redação dada pela Lei no 9.065).

O IRRF, às alíquotas regressivas acima mencionadas, pago por investidores pessoas jurídicas

tributadas pelo lucro presumido ou real é considerado antecipaçäo, gerando o direito à compensação

do montante retido com o imposto de renda devido no encerramento de cada período de apuração

(artigo 76, l, da Lei no 8.981). O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ

e da CSLL.

As alíquotas do IRPJ correspondem a 15o/o (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento),

sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00
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(duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas, corresponde a 9%

(nove por cento).

As carteiras dos fundos de investimento estão isentas do imposto de renda (artigo 28, parágrafo 10, da

Lei no 9.532) e, para os fundos de investimento imobiliário, nos termos do artigo 16-4, parágrafo 1o, da

Lei no 8.668, a isenção näo abrange as aplicaçöes financeiras, que estão sujeitas a imposto de renda

na fonte, compensável com o imposto devido pelo investidor no momento das distribuiçöes feitas pelo

fundo. As aplicaçöes de fundos de investimento imobiliário em CRI não estão sujeitas ao imposto de

renda na fonte. Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituiçöes financeiras,

sociedades de seguro, entidades de previdência complementar abeftas, entidades de previdência

privada fechadas, sociedades de capitalizaçäo, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e

câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento

mercantil, há dispensa de retençäo na fonte e do pagamento em separado do imposto de renda sobre

os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos (artigo 77,l,da Lei no 8.981, na redação da Lei no 9.065

e artigo 5o da Lei no 1'1 .053). Não obstante a isenção de retençäo na fonte, os rendimentos decorrentes

de investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento,

seräotributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% (quinze porcento) e adicionalde 10% (dez porcento) e

pela CSLL, à alíquota de 20% (vinte por cento).

Em relaçäo aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra

geral, o mesmo tratamento tributário cabível em relação aos investidores residentes ou domiciliados no

País (artigo 78 da Lei no 8.981). Por sua vez, há um regime especial de tributaçäo aplicável aos

investidores externos cujos recursos adentrarem o País de acordo com as normas e condições da

Resolução CMN no 4.373, e que não sejam residentes em país ou jurisdiçäo com tributação favorecida.

Nessa hipótese, os rendimentos auferidos pelos investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência

do imposto de renda à alíquota máxima de 15% (quinze por cento) (artigo 81 da Lei no 8.981 , artigo 11

da Lei no 9.249, artigo 16 da Medida Provisória n" 2.189-49).

Com base na legislação em vigor, será considerado país ou jurisdição com tributação favorecida: (i)

aquele que näo tribute a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento), atualmente

reduzido para 17o/o (dezessete por cento) para os países que estejam alinhados com os padröes

internacionais de transparência fiscal conforme definido pela lnstruçäo Normativa no 1.530; e (ii) aquele

cuja legislaçäo näo permita o acesso a informaçöes relativas à composiçäo societária de pessoas

jurídicas, à sua titularidade ou à identificaçäo do benefìciário efetivo de rendimentos atribuídos a näo

residentes. A lnstrução Normativa no 1.037 lista as jurisdiçóes consideradas país ou jurisdição com

tributaçåo favorecida.Com relaçäo aos investidores estrangeiros 4.373, estes fìcam isentos do imposto

de renda sobre os ganhos de capital auferidos: (i) em operaçöes realizadas em bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros e assemelhadas, com exceçäo dos resultados positivos auferidos nas

operaçöes conjugadas que permitam a obtençäo de rendimentos predeterminados, e (ii) nas operaçöes

com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa (artigo 81, parágrafos 1o e 2o, "b", da Lei no8.981). Outros

rendimentos auferidos pelos investidores estrangeiros, não definido como ganho de capital (à exceção

de dividendos, atualmente isentos no Brasil), sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota

de (i) 10% (dez porcento), em relaçäo a aplicaçöes nosfundos de investimento em açöes, operaçöes

de "swap" e operaçöes realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa; e (ii) 15% (quinze

por cento), nos demais casos, inclusive aplicações/operaçöes financeiras de renda fixa, realizadas no

mercado de balcäo ou em bolsa (artigo 81 da Lei no 8.981 e artigo 11 da Lei no 9.249).
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É prevista, ainda, alíquola zero de imposto de renda a esses investidores estrangeiros 4.373 sobre
rendimentos proporcionados por CRl, a depender de alguns requisitos, todos cumulativos, a saber: (i)

remuneraçäo por taxa de juros prefixada, vinculada à índice de preço ou à Taxa Referencial - TR,

vedada pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; e (ii) prazo médio ponderado superior a

4 (quatro) anos (fórmula a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional); (iii) vedação à recompra

dos CRI pelo emissor (i.e., pela companhia securitizadora) ou parte a ele relacionada e o cedente ou

originador (p.ex., instituiçäo financeira) nos 2 (dois) primeiros anos após a emissäo (salvo conforme

regulamentação do Conselho Monetário Nacional); (iv) vedação à liquidaçåo antecipada dos CRI por

meio de resgate ou pré-pagamento (salvo conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional);
(v) inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador; (vi) se existente o pagamento

periódico de rendimentos, realização no prazo de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias; (vii)

comprovação de que os CRI estejam registrados em sistema de registro, devidamente autorizado pelo

Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas respectivas áreas de competência (viii) procedimento

simplificado que demonstre o compromisso de alocar os recursos captados no pagamento futuro ou no

reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a projetos de investimento, inclusive os

voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovaçáo (em forma a ser definida pelo Conselho Monetário

Nacional); e (ix) o projeto de investimento deve ser capaz de demonstrar que os gastos, despesas ou

dívidas passíveis de reembolso ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da

data de encerramento da oferta pública (artigo 1" e parágrafo 1o-8, da Lei n' 12.431).

A mesma alíquota zero se estende também às cotas de fundos de investimento exclusivos para

investidores não residentes que possuam no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do
patrimônio líquido do fundo aplicado em CRI e outros títulos previstos no artigo lo da Lei no 12.431 . O

percentual poderá ser de 67% (sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos a partir da oferta

pública inicial das cotas constitutivas do patrimônio inicial do fundo.

Os fundos também deverão obedecer a requisitos adicionais, a merecer menção o requisito

concernente à necessidade do fundo se enquadrar à composição de carteira em até 180 (cento e

oitenta dias) dias após sua constituiçäo, ou em 90 (noventa) dias se apenas decidir se reenquadrar

pa'a gozar do tratamento tributário.

O regime privilegiado indicado acima näo se aplica aos investimentos estrangeiros (Resoluçäo CMN

no 4.373) oriundos de país ou jurisdição com tributaçäo favorecida (conforme descrito acima), hipótese

em que os investidores externos sujeitar-se-äo às mesmas regras de tributação previstas para

investidores residentes ou domiciliados no Brasil (artigo 29, parâgralo 1o, da Medida Provisória 2.158-

35, artigo 16, parágrafo 2o, da Medida Provisória no 2.189-49, arligo24 da Lei no 9.430 e artigo 8o da

Lei 9.779, artigo 1o, Lei no 12.431 e artigo 17, Lei no 12.844). Haverá também incidência do IRRF à

alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), como antecipação, no caso de operaçöes realizadas

em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, no Brasil (artigo 78 da Lei no 8.981

c/c artigo 20, "caput" e parágrafo 1o, da Lei no 11 .033 e artigo 85, I e ll, da lnstrução Normativa no 1 .585).

É responsável pela retençäo do IRRF a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos ou

a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou crédito

dos rendimentos ao beneficiário final (artigo 6o do Decreto-Lei no 2.394, e artigo 65, parágrafo 8o, da

Lei no 8.981).
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No caso de CRI relacionados à captação de recursos destinados à implementaçäo de projetos de

investimento na área de infraestrutura, ou de produçäo econômica intensiva em pesquisa,

desenvolvimento e inovaçäo, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder
Executivo federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas
no País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, às seguintes

alíquotas: (i) 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e (ii) 15olo (quinze por cento),
quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, pessoa
jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuiçöes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) (artigo 2o, da Lei

no 12.431 e artigo 17, Lei no 12.844). Nos termos do parágrafo 7o, do artigo 2o, da Lei no 12.431, os
rendimentos produzidos pelo CRI sujeitam-se à alíquota reduzida acima, mesmo que o valor captado

não seja alocado no projeto de investimento relacionado, sem prejuízo das multas aplicáveis ao emissor

e ao cedente dos créditos originários (artigo 49, parágraÍo 9o, da lnstrução Normativa no 1.585).

(ii) lmposto Sobre Operações Financeiras - IOF

lmposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (lOF/Títulos): As operaçöes com

Certificados de Recebíveis lmobiliários estäo sujeitas à alíquota zero de lOF, na forma do aftigo 32,

parágrafo 2o, Vl do Decreto no 6.306, com sua redação alterada pelo Decreto no 7.487.

Porém, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até

o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a operações

ocorridas após este eventual aumento.

lmposto sobre Operações de Câmbio (lOF/Câmbio): lnvestimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condiçöes do Conselho Monetário

Nacional (Resolução CMN no 4.373) estáo sujeitos à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no

ingresso e no retorno dos recursos (artigo 15-8, inciso XVI e XVll do Decreto 6.306). Porém, a alíquota

do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo,
por ato do Poder Executivo, relativamente a operaçöes de câmbio ocorridas após esta eventual

alteração.

(iii) Contribuiçäo ao Programa de lntegração Social - PIS e Contribuiçäo para o Financiamento da

Seguridade Social - COFINS

As contribuiçöes para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas, assim entendido, o total das receitas na sistemática não-cumulativa, por estas auferidas,

independentemente de sua denominaçäo ou classificação contábil.

O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operaçöes em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressalvadas algumas

exceçöes, como as receitas näo-operacionais, decorrentes da venda de ativo não circulante,

classificados nos grupos de investimento, imobilizado ou intangível (artigos 20 e 30 da Lei no 9.718, e

artigo 1o da Lei no 10.637, e da Lei no 10.833).

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, sujeitas a tributação pelo PIS

e COFINS na sistemática não-cumulativa, porforça do Decreto no 8.426, estão sujeitas à aplicação das
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alíquotas de 0,65% para PIS e 4Yo para COFINS, sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas

reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). Se a pessoa jurídica for optante pela sistemática

cumulativa, näo haverá a incidência do PIS e da COFINS sobre os rendimentos em CRl, pois, nessa

sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a totalidade das receitas auferidas (o que exclui

a receita financeira). Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas, näo há

incidência dos referidos tributos.

Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras, sociedades de

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada fechadas,

sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedades

distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, à exceçäo dos

fundos de investimento, os rendimentos poderão ser tributados pela COFINS, à alíquota de 4% (quatro

por cento); e pelo PlS, à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICIDADE

14.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRl, bem como as convocações para as respectivas

Assembleias Gerais, seräo objeto de publicação no jornal no qual a Emissora divulga suas informaçöes societárias,

obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

14.2. As demais informaçöes periódicas da Emissäo e/ou da Emissora seräo disponibilizadas ao mercado, nos

prazos legais e/ou regulamentares, através do lPE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- REGISTRO DO TERMO

15.1. O presente Termo será registrado na lnstituição Custodiante da CCl, nos termos do parágrafo único do artigo

23 da Lei no 10.931.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RISCOS

16.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deveräo ser observados pelo potencial investidor.

Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentaçäo específica, entre outros,

que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente, aos Fiadores, e aos próprios CRl, objeto desta Emissäo. O

potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informaçöes que estäo descritas neste Termo, bem como

consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão

de investimento. Estão descritos a seguir os riscos, näo exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à
estrutura jurídica da presente Emissäo

Fatores Relativos ao Ambiente Macroeconômico

Política econômica do Governo Federal.

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervençöes do Governo

Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a economia do

Brasil.
ÿ,J
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As açöes do Governo Federal para controlar a inflaçäo e efetuar outras políticas envolveram, no passado,

controle de salários e preço, desvalorizaçåo da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites
sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras.

Não existe possibilidade de controle ou previsão, com significativo grau de certeza, das medidas ou políticas
que o Governo poderá adotar no futuro. Os negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de
caixa da Devedora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas e por

fatores como: (i) variação nas taxas de câmbio; (ii) controle de câmbio; (iii) índices de inflação; (iv) flutuações

nas taxas de juros; (v) falta de liquidez nos mercados financeiro e de capitais brasileiros; (vi) racionamento de
energia elétrica; (vii) instabilidade de preços; (viii) mudanças na política fiscal e no regime tributário; e (ix)

medidas de cunho político, social e econômico que possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas

governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operaçöes e o

desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modifìcaçöes por parte do Governo

Federal nas políticas ou normas que venham a aletar esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza

econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim,

tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os

resultados operacionais da Devedora, e por consequência, o desempenho fìnanceiro dos CRl.

Efe itos d a Pol ítica Anti- I nfl acioná ria.

Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflaçäo e as medidas do Governo Federal para

combatê-la, combinadas com a especulaçåo de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram para

a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo

Federal para controle da inflaçáo frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva

com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento

econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção

no mercado de câmbio e açöes para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um efeito material desfavorável

sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os Créditos lmobiliários e

as Garantias näo sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o pagamento dos

lnvestidores está baseado na realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos lnvestidores.

lnstabilidade da Taxa de Câmbio e Desvalorizacão do Real.

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizaçöes. No passado, o Governo Federal

implementou diversos planos econômicos e Íez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo

desvalorizaçöes repentinas, pequenas desvalorizaçöes periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes

variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As

desvalorizaçöes cambiais em períodos mais recentes resultaram em flutuaçóes significativas nas taxas de

câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América. Não é possível assegurar que a taxa de

câmbio entre o real e o dólar dos Estados Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais. As

depreciações do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América também podem criar pressões

inflacionárias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e a qualidade da

presente Emissão. Y



Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros.

A alta variação das taxas de juros junto aos principais agentes do mercado pode criar ambientes econômicos
desfavoráveis e, de igual modo, afetar negativamente os CRl.

Efeitos da Retracão no Nível da Atividade Econômica.

As operaçöes de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação direta com o

desempenho da economia nacional. Eventual retraçäo no nível de atividade da economia brasileira,

ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar a elevaçäo no patamar de inadimplemento

de pessoas jurídicas, inclusive da Devedora.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no balanço de

pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captaçöes de recursos, tanto

no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. lgualmente, eventual

elevaçäo significativa nos índices de inflaçäo brasileiros e eventual desaceleração da economia dos Estados

Unidos da América e/ou da China podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os

patamares de taxas de juros, elevando as despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captaçöes

de recursos por empresas brasileiras.

Fatores Relativos ao Ambiente Macroeconômico lnternacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado pela

percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa percepçåo poderá

ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as condiçöes de

mercado em outros países de mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar

o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condiçöes econômicas

nesses países possam diferir consideravelmente das condiçöes econômicas no Brasil, as reaçöes dos

lnvestidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos

títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, näo apenas problemas com países emergentes afetam o

desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvolvidos, como os Estados Unidos

da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em consequência dos problemas

econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise

imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os investidores estäo mais cautelosos na realização de

seus investimentos, o que causa uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão

de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais

altos para captaçäo de recursos, tanto nacional como estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais

internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados internacionais podem

afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente

Emissão.

Fatores Relativos a Alterações na Legislação e Regulamentação Tributárias Aplicáveis aos GRI Y/
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Os rendimentos gerados por aplicaçäo em CRI por pessoas naturais estäo atualmente isentos de imposto de

renda, porforça do aftigo 30, inciso ll, da Lei no 11.033, assim como isentos do IOF Títulos, isençöes essas

que podem sofrer alterações ao longo do tempo.

Eventuais alteraçöes na legislaçäo tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou elevando

alíquotas do imposto de renda, do IOF ou de demais tributos incidentes sobre os CRl, a criação de novos

tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicaçäo da legislaçäo tributária por parte dos tribunais e

autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus titulares.

A Emissora recomenda aos Subscritores que consultem seus assessores tributários e financeiros antes de

se decidir pelo investimento nos CRl.

Fatores Relativos à Emissora

Risco da não realizaeão da cafteira de ativos.

A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto

social a aquisiçäo e securitização de créditos imobiliários através da emissäo de certificados de recebíveis

imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal

fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais

valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigaçöes

decorrentes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir

a custódia e administraçäo dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o

Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderäo deliberar sobre as novas normas

de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidaçäo deste, que poderá ser insuficiente para o

cumprimento das obrigaçöes da Emissora perante os Titulares dos CRl.

Falência, recuperacão iudicial ou extraiudicial da Emissora.

Ao longo do prazo de duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação

judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio

Separado sobre os Créditos lmobiliários e as Garantias, eventuais contingências da Emissora, em especial

as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente em razäo

da falta de jurisprudência em nosso paÍs sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

pagamento pela Devedora dos Créditos lmobiliários.

Os CRI são lastreados pela CCl, que representa os Créditos lmobiliários, cedidos à Emissora por meio da

celebração do Contrato de Cessäo e vinculadas aos CRI por meio do estabelecimento de regime fiduciário,

constituindo Patrimônio Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares

dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo depende do cumprimento total, pela Devedora,

de suas obrigaçöes assumidas na CCB, em tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores

decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos adversos em relaçäo ao pagamento da Devedora, como

aqueles descritos neste fator de risco, entre outros, poderá afetar o pagamento dos CRI pela Emissora.
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A Emissora, no desenvolvimento normal de suas atividades, está sujeita a eventuais condenaçöes judiciais,

nas esferas cível, fiscal e trabalhista, que podem prejudicar seus níveis de liquidez com relaçäo às respectivas

obrigaçöes assumidas.

Fatores Relativos à Emissão dos GRI

Emissora de Honrar suas Obriqacões Decorrentes dos CR/.

Os CRI são lastreados pela CCl, que representam os Créditos lmobiliários. A CCI foi vinculada aos CRI por

meio do Termo, pelo qual foi instituído o Regime Fiduciário e criado o Patrimônio Separado. Os Créditos

lmobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora, que compreendem juros e outras

eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os

respectivos acessórios.

O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI näo conta com qualquer garantia flutuante

ou coobrigaçäo da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos

montantes devidos conforme o Termo depende do recebimento das quantias devidas em função dos Créditos

lmobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos

que afetem a situaçäo econômico-financeira da Devedora, como aqueles descritos nesta Seçäo, poderão

afetar negativamente o Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares dos

cRl.

Paqamento pela Devedora.

Os CRI são lastreados pela CCl, a qual representa a totalidade dos Créditos lmobiliários, tendo sido

vinculadas aos CRI por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da

Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos

conforme o presente Termo depende do cumprimento total, pela Devedora, de suas obrigações assumidas

na CCB, em tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRl. Os recebimentos

de tais pagamentos podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e

amortizaçöes dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo 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 extrajudicial dos Créditos lmobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl,

a Emissora näo disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos

aos investidores dos CRl.

Paqamento Condicionado e Descontinuidade.

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente:

(i) dos pagamentos dos Créditos lmobiliários; e (ii) da liquidaçäo das Garantias da Emissåo. Os recebimentos

oriundos dos itens acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e

amortizaçöes dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl. Após o

recebimento dos sobreditos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis

parc a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e das Garantias, caso estes não sejam
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suf¡cientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos

aos investidores.

Rrscos Financeiros.

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identiflcados em operaçöes de securitizaçäo no mercado

brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e

passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de

liquidez.

Paeamentos.

A ocorrência de qualquer evento de amortizaçäo extraordinária ou resgate antecipado dos CRl, acarretará o

pré-pagamento total da operação, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos

investidores à mesma taxa estabelecida para os CRl.

Risco de lnteqralizacão dos CRI com Áoio.

Os CRI poderäo ser integralizados pelo investidor com ágio, calculado em função da rentabilidade esperada

pelo investidor ao longo do prazo de amortizaçäo dos CRI originalmente programado. Em caso de (i)
antecipaçäo do pagamento dos Créditos lmobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação serão

imputados pela Emissora nas amortizações extraordinárias dos CRl, nos termos previstos neste Termo,

hipótese em que o valor a ser recebido pelo investidor poderá não ser suficiente para reembolsar

integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento

do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de

recursos para satisfação dos interesses dos investidores.

Rrsco de Estrutura.

A presente Emissäo tem o caráter de "operaçäo estruturada"; desta forma e pelas características inerentes a

este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e

obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a

legislaçáo em vigor. No entanto, em razäo da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no

mercado de capitais brasileiro, no que tange a operaçöes de CRl, em situaçöes de sfress, poderá haver

perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço

contratual.

Não Existe Jurisprudência Firmada Acerca da Securitizacão.

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de

rigores e obrigaçöes estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislaçäo 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 situaçöes de estresse poderá haver perdas por

pafte dos lnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer

as disposiçöes contidas nos Documentos da Operaçäo.
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A Oferta Restrita, distribuída nos termos da lnstrução CVM no 476, está automaticamente dispensada de

registro perante a CVM, de forma que as informaçöes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Líder näo

foram objeto de análise pela referida autarquia federal;

Risco de Amoftizacão Extraordinária.

Os CRI eståo sujeitos, na forma definida neste Termo, a amortização extraordinária pela Cedente, seja em

razåo de sua decisão comercial e/ou da venda, alienação e/ou transferência dos lmóveis. A efetivaçäo deste

evento poderá resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos investidores à mesma taxa

estabelecida como remuneraçäo dos CRl.

Baixa Liquidez no Mercado Secundário.

Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta 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. Dessa

forma, o lnvestidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado

secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o ptazo da Emissäo.

Restrição à Neqociacão

Os CRI sáo objeto de esforços restritos de distribuiçäo, nos termos da lnstrução CVM no 476, ficando sua

negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto no artigo 13 da citada instruçáo.

Credores Privileqiados

A Medida Provisória no2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que

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

produzem efeftos com relação aos débifos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial

quanto às garantias e aos privilégios que /hes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê

que "desfa forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do

sujeito passlvo, seu espólio olt sua /nassa falida, inclusive os que tenham sido obieto de separação ou

afetação;'

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos deles decorrentes, inclusive as

Garantias, não obstante o disposto no artigo 48, parágrafo 3o, da Lei no 1 1.101 e a constituição do Patrimônio

Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em

alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao

mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária

de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,

concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto

de realização dos Créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que os Créditos

lmobiliários näo venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles

credores.

Cabe salientar que a Emissora näo possui empregados. O objetivo é evitar que a Emissora gere contingências

trabalhistas ou previdenciárias. Neste sentido, todos os serviços necessários para o funcionamento da
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Emissora são realizados por terceiros contratados, tais como auditores independentes, contadores,

consultores jurídicos, ou pelos seus administradores estatutários.

As deliberaçöes a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria absoluta dos CRl. O
lnvestidor de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acalar decisões da maioria, ainda que se

manifeste com voto contrário ao da maioria. Näo há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência

do Titular dos CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral.

Adicionalmente, em caso de ocorrência dos Eventos de Vencimento Antecipados descritos nos itens (vii) a
(xxvi) da Cláusula 7.1 ., da CCB, caso não seja possível instaurar a assembleia ou caso näo seja possível

uma deliberaçäo dos titulares do CRI confirmando o desejo de vencimento antecipado da operaçäo, näo será

declarado o vencimento da mesma, o que poderá levar a deterioração das garantias ou da capacidade de

pagamento da presente operação.

O pagamento dos CRI está sujeito aos riscos normalmente associados à concessäo de empréstimos,

incluindo, mas não se limitando a tanto, deficiências na análise de risco da Devedora, aumento de custos de

outros recursos que venham a ser captados pela Devedora e que possam afetar os seus respectivos fluxos

de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do

principal e juros pela Devedora. Adicionalmente, Portanto, a inadimplência da Devedora pode ter um efeito

material adverso no pagamento dos CRl.

Rrsco de Crédito da Devedora.

Uma vez que o pagamento das remuneraçöes dos CRI depende do pagamento integral e tempestivo, pela

Devedora, dos respectivos Créditos lmobiliários, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser afetada

em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que

poderá afetar o pagamento dos CRl.

Risco de Ausência de Auditoria Lesal.

Exceto pela análise dos respectivos documentos constitutivos para identificação das autorizaçöes societárias

e os poderes de representação para celebrar os Documentos da Operação, näo foi realizada qualquer a

auditoria legal sobre a Devedora, as Garantidoras, as Quotas e/ou sobre os lmóveis.

Fatores Relativos à Devedora

Capacidade da Devedora de Honrar suas Obiqações

A Emissora nåo realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade da Devedora de

honrar com as suas obrigaçöes. Não obstante ser a presente emissão de CRI realizada com base em uma

operaçäo estruturada, a existência de outras obrigaçöes assumidas pela Devedora poderá comprometer a

capacidade da Devedora de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos lmobiliários. Y)
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17.1. Todas as comunicaçöes ou notificaçöes realizadas nos termos deste Termo de Securitizaçäo devem ser

sempre realizadas por escrito, para os endereços abaixo, e poderäo serfeitas por qualquer meio de correspondência
disponível, incluindo, correios, portadores ou ainda, de forma digital, por meio do envio de correio eletrônico (e-mait).

As comunicaçöes serão consideradas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços abaixo. As comunicaçöes
realizadas por correio eletrônico seräo consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento

seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A alteração de

qualquer dos endereços abaixo deverá ser comunicada aos demais por quem tiver seu endereço alterado:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,5o andar, conjunto 52,

Jardim Paulistano, São Paulo, SP

cEP 1451-902

Telefone: (1 1 ) 3074-4900
E-mail: mrvalle@habitasec.com.br e monitoramento@habitasec.com,br

OLIVEIRA TRUST D¡STRIBUIDORA DE T¡TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 1052, 13o andar, sala 132 parte,

Itaim Bibi, São Paulo,

cEP 04534-004

At.: Antonio Amaro

Tel.: (21) 3s14-0000

E-mail : qer''l .aqente@oliveiratrust.com, br; cci@oliveiratrust.com.br

17.2. Substituicão dos Acordos Anteriores. Este instrumento substitui todos os outros documentos, cartas,

memorandos ou propostas entre as Partes para os mesmos fins, bem como os entendimentos orais mantidos entre

elas, anteriores à presente data.

17.3. Sucessåo. O presente vincula as respectivas Partes, seus (promissários) cessionários autorizados e/ou

sucessores a qualquer título, respondendo a Pafte que descumprir qualquer de suas Cláusulas, termos ou condiçöes

pelos prejuízos, perdas e danos a que der causa, na forma da legislaçäo aplicável.

17.4. Neqócio Jurídico Complexo. As Partes declaram que o presente instrumento integra um conjunto de

negociações de interesses recíprocos, envolvendo a celebração, além deste instrumento, dos demais Documentos

da Operaçäo , razáo por que nenhum desses documentos deverá ser interpretado e/ou analisado isoladamente.

17.4.1 . Os direitos, recursos, poderes e prerrogativas estipulados neste instrumento são cumulativos e näo

exclusivos de quaisquer outros direitos, poderes ou recursos estipulados pela lei. O presente instrumento é

firmado sem prejuízo de outras garantias formalizadas para garantir o cumprimento das Obrigaçöes

Garantidas.

17.4.2. As Garantias seräo pafte integrante e inseparável das Obrigaçöes Garantidas, declarando as Partes

ter integral conhecimento e plena concordância com as obrigaçöes por meio delas pactuadas. Quaisquer

aditamentos às Obrigaçöes Garantidas, desde que firmados por escrito, aplicar-se-äo a todas as Garantias.

17.5. Ausência de Renúncia de Direitos. Os direitos de cada Parte previstos neste instrumento (i) säo cumulativos

com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente excluídos; e (ii) só admitem renúncia por escrito
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e específica. A tolerância por qualquer das Partes quanto a alguma demora, atraso ou omissão das outras no

cumprimento das obrigaçöes ajustadas neste instrumento, ou a não aplicaçäo, na ocasiäo oportuna, das cominaçöes

aqui constantes, näo acarretaräo o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, e tampouco

não implicará novaçäo ou modificação de quaisquer disposiçöes deste instrumento, as quais permanecerão íntegras

e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse ocorrido, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a

qualquer tempo, caso permaneçam as causas. O disposto aqui prevalecerá ainda que a tolerância ou a não

aplicação das cominaçöes ocorram repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente.

17.6. Nulidade, lnvalidade ou lneficácia e Divisibilidade. Se uma ou mais disposiçöes aqui contidas forem

consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e

exequibilidade das demais disposiçóes nåo serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título, as quais serão

integralmente cumpridas, obrigando-se as respectivas Partes a envidar os seus melhores esforços para,

validamente, obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido nulificada/anulada, invalidada ou declarada ineficaz.

17.7. lrrevoqabilidade e lrretratabilidade. Este instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando

as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por sr e por seus sucessores e cessionários, a qualquer título.

17.8. Termos. Todos os termos no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando

empregados no plural e vice-versa. As expressöes "deste instrumento", "neste instrumento" e "conforme previsto

neste instrumento" e palavras de significado semelhante quando empregadas neste instrumento, a não ser que de

outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este documento como um todo e náo a uma disposição específlca

dele. Referências a Cláusula, sub-cláusula, adendo e anexo estäo relacionadas a este instrumento a não ser que

de outra forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definiçöes a eles atribuídas neste instrumento

quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui

previstos. Adicionalmente, as palavras e as expressöes eventualmente sem definição neste instrumento e nos

Documentos da Operação, deveräo ser compreendidas e interpretadas, com os usos, costumes e práticas do

mercado de capitais brasileiro.

17.9. Aditamentos. Qualquer alteraçäo ao presente instrumento somente será considerada válida e eficaz se feita

por escrito, assinada pelas Partes, independentemente de qualquer autorização prévia.

17.9.1 . Fica desde já dispensada arealizaçâo de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correçäo de

erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, (ii) alteraçöes a quaisquer Documentos

da Operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operaçåo, (iii)

alterações a quaisquer Documentos da Operaçäo em razáo de exigências formuladas pela CVM, pela 83, por

cartórios de registros de imóveis, cartórios de registro de títulos e documentos e/ou por juntas comerciais; ou

(iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração narazâo social, endereço

e telefone, entre outros, desde que as alteraçöes ou correçöes referidas nos itens (i) a (iv), acima, não possam

acarretar qualquer prejuízo aos Titulares dos CRI ou qualquer alteração no fluxo dos CRl, e desde que não

haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares dos CRl.

17.10.Anexos. Os Anexos a este instrumento são dele parte integrante e inseparável. Em caso de dúvidas entre

este instrumento e seus Anexos prevaleceräo as disposiçöes deste instrumento, dado o caráter complementar dos

Anexos. Não obstante, reconhecem as Partes a unicidade e indissociabilidade das disposiçöes deste instrumento e

dos seus Anexos, que deveräo ser interpretadas de forma harmônica e sistemática, tendo como parâmetro a

natureza do negócio celebrado entre as Partes.
?
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17.11.Viqência. Este instrumento permanecerá válido até que as Obrigaçöes Garantidas tenham sido pagas e

cumpridas integralmente.

17.12.Quitacäo. Com a efetiva liquidação integral das Obrigaçöes Garantidas, as Partes se comprometem a fornecer

declaração expressa de liquidaçäo e quitaçäo das Obrigações Garantidas para todos os fins de direito, no prazo de

até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de liquidação integral das Obrigaçöes Garantidas.

17.13.Título Executivo. As Partes reconhecem, desde já, que este instrumento constitui título executivo extrajudicial,
inclusive para os fins e efeitos dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

17.14.Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRl, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestäo dos

Créditos lmobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitização, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis.

17.15.Leqislação Aplicável. Este instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República

Federativa do Brasil, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título.

17.16.Foro. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, como o único competente
para dirimir quaisquer questöes ou litígios originários deste instrumento, renunciando expressamente a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)

testemunhas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

(página de assrnafuras a seguir)
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(Página de assinaturas 1/2 do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 130" Série da la Emissão de
Ceftificados de Recebíveis lmoþiliários da Habitasec Secuitizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:
I¡ARÊOS RBEIRO DOVATLË NETO

RG.44.85ð,32S2

cPF.S08.200.41s07

Vïcentc Postiga Nogusira
RG:877836
CFF:076"811.148-07

Nome:

Cargo:

,/

,t



(Página de assinaturas 2/2 do Termo de Securitização de Créditos lmobitiáios referente à 130" Série da 1' Emissão de
Cerlificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., cetebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁR|OS S.A.

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Souza

Nome:

RG.:

CPF/MF:

Nome:

RG:

CPF/MF

Mara Cris na Lima
RG:23.1 99.917-3

CPF: 148 .236.208-28

Y



(Anexo I do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 130a Série da 1" Emissão de Certificados de Recebíyeis
lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Gédula de Crédito lmobiliário - GGI

%

CÉDULA DE CREDITO IMOBILIÁRIO DATA DE EMISSAO: 12 de dezembro de 2018

SERIE Even201 I NUMERO 001 TIPO DE CCI lntegral

I. EMISSORA:

Habitasec Securitizadora S.A.

CNPJ/MF: Og 304 427|OOO1-58

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 50 andar, conjunto 52

Bairro Jardim Paulistano Cidade Säo Paulo UF SP CEP 1451-902
2. INSTITUIçAO CUSTODTANTE

Olive¡ra Trust D¡stribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ/MF: 36 1 1 3.876i0004-34

Endereço: Rua Floriano, no 1052, 130 andar, sala 132 - parte

Beirro Itaim Bibi Cidade Säo Paulo UF SP CEP 04534-004

3. DEVEDORA:

Raie Rio Empreendimentos lmobiliários Ltda.

CNPJ/MF: 19 566 988/0001-89

Endereço: Av Joao Cabral de Melo Neto, no 400, Sala 110111104

Bairro Barra da Trluca Cidade Rio de Janeiro UF RJ CEP 22775-057

4.

a Cédula de Crédito Bancário no FP1012118, emitida pela Devedora em 12 de dezembro de 2018, em favor da Cedente

5. VALOR DOS CRÉDITOS lMOBtLtÁRtOS: R$ 40.000 0oo,oo (quarenta mithöes de reais)

6. IDENTIFtCAçÃO DOS OBJETO DOS IMOBI

Os imóveis vinculados à Emissäo såo:

Denominação Endereço Matrícula Cartório Propr¡etária

Condomínio Edifício
You Botafogo

Rua Real Grandeza, no 96,
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ

47 159
30 Cartório de Registro de
lmóveis do Rio de Janeiro

Raie Rio Empreendimentos
lmobiliários Ltda., acima qualificada

7. CONDTçOES DA EMTSSAO:

Data de Emissão: 12 de dezembro de 2018.

Local de Emissäo: Cidade de Säo Paulo, Estado de Säo Paulo.

Prazo Total: 778 (setecentos e setenta e oito) dias.

Valor do Principal R$ 40.000.000,00 (quarenta milhóes de reais)

Juros e Atualização Monetária:

Os juros remuneratórios correspondentes a looo/o (cem por cento) da variaçäo
acumulada da taxa média diária de juros dos Dl - Depósitos lnterfinanceiros de um dia,
over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias tlteis, divulgada diariamente pela B3 no ¡nformativo diário disponível em sua
página na lnternet (http://www.cetjÞ*çp(ì.br), acrescida de spreadde 3% a.a. (três por
cento ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa pro /afa fernpoís com base
em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

Data de Vencimento Final 28 de janeiÍo de 2021

Encargos Moratórios:

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigaçóes pecuniárias relativas
à CCB, os débitos vencidos e näo pagos seräo acrescidos de (i) juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento; (ii) multa convencional, inedutível e näo compensatória,
de 2olo (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (iii) reembolso de quaisquer despesas
comprovadamente incorridas na cobrança das Obrigaçóes Garantidas

Data, Forma e Periodicidade de Pagamento das Parcelas: Conforme estabelecido na CCB

8. GARANTIAS:

O Aval prestado na CCB



(Anexo ll do Termo de Securitizaçäo de Créditos lmobiliários referente à 130" Séie da 1" Emissão de Ceñificados de Receóíyels
lmobiliáios da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Gronograma de Pagamentos

*/

I

Período Datas de Pagamento
da GGB

Datas de Pagamento
dos CRI

Taxa de Amortização
l"Tai")

Pagamento de
Juros?

Emissão 1a (1304 Série)
1 15t01t2019 16t01t2019 0,0000% Sim
2 1510212019 16t02t2019 0,0000% Sim
3 15103t2019 16t03t2019 0,0000% Sim
4 15t04t2019 16104t2019 0,00000/o Sim
5 15t05t2019 16105t2019 0,00000/o Sim
6 17t06t2019 18t06t2019 0,0000% Sim
7 15t07t2019 16t07t2019 0,0000% Sim
I 15t08t2019 1510812019 0.0000o/o Sim
I 16t09t2019 17109t2019 0,0000% Sim
10 15t10t2019 16t10t2019 0,00000/o Sim
11 18t11t2019 18111t2015 0,0000% Sim
12 16t12t2019 17t12t2019 0,0000% Sim
13 15101t2020 16t01t2020 0,0000% Sim
14 17t02t2020 1 0,0000% Sim
15 16t03t2020 17103t2020 0,0000% Sim
16 15104t2020 16t04t2020 0,0000% Sim
17 15t05t2020 16105t2020 0.0000% Sim
18 15t06t2020 16t06t2020 0,0000% Sim
19 15t07t2020 1610712020 0,0000% Sim
20 17t08t2020 18108t2020 0.0000% Sim
21 15t09t2020 16t09t2020 0,0000% Sim
22 15t10t2020 16t10t2020 0,0000% Sim
23 16t11t2020 17t11t2020 0,0000% Sim
24 15t12t2020 16t12t2020 0,0000% Sim
25 28t01t2021 29t01t2021 100.0000o/o Sim



(Anexo lll do Termo de Securitização de Creditos lmobiliáios referente à 130" Série da 1" Emissão de Cedificados de Recebíyels
lmobiliáios da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S A. e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Declaração da lnstituição Custodiante da GGI
(para os fins dos artigos 23, parágrafo único, e 18, parágrato 40, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004)

oLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULoS E vALoREs MoBtLtÁRtoS s.A., instituiçäo financeira, com
filial na Cidade de Säo Paulo, Estado de Säo Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 130 andar, sala 132 - parte,
CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("lnstituição Custodiante"), na qualidade de instituiçäo custodiante do lnstrumento Pañicular de
Emr'ssão de Cédula de Crédito lmobiliário lntegral, sem Garantia Reat tmobitiária, sob a Forma Escritural, firmado
em 12 de dezembro de 2018 ("Escritura de Emissão"), pelo qual foi emitida a Cédula de Crédito lmobiliário de
Série Única e Número 001 ('GCl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931, de 2
de agosto de2004, conforme alterada ("Le¡ no 10.931'), que lhe foi entregue para custódia a Escritura de Emissäo
da CCI e que sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 130a Série da 1a Emissão ("GRl" e
"Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por açöes, com sede na Cidade
de Säo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, S'andar, conjunto 52, Jardim
Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), foi realizada por meio
do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissäo, firmado em 12 de dezembro de 2018 entre a
Emissora e esta lnstituiçäo Custodiante, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Termo de Securitização"),
tendo sido instituído o regime fiduciário pela Emissora, conforme Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos
imobiliários que ela representa, nos termos da Lei no 9.514. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição
Custodiante, que declara, ainda, que (i) o Termo de Securitizaçäo e a Escritura de Emissão, por meio da qual a CCI
foi emitida, encontram-se registrados e custodiados, respectivamente nesta lnstituição Custodiante, nos termos do
artigo 18, parágrafo 40, da Lei no 10.931 e (ii) a partir da presente data automaticamente reconhece e assume todos
os direitos e obrigações atribuídos à lnstituiçäo Custodiante na referida Escritura de Emissão.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

OLIVE IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S,A.

Nome:

Cargo:

I nstituição Cu stodiante

Nome:

Cargo:

Y
,/



(Anexo lV do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 130a Séie da 1" Emissão de Ce¡tificados de Recebíveis
lmobiliários da Habitasec Securitizadora S.A , celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Oliveira Trust Distibuidora de
Titulos e Valores Mobiliétrios S A.)

Declaração do Coordenador Líder
(na forma do item 15 do anexo lll da lnstruçäo da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004)

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIoS LTDA., sociedade Iimitada,
com sede na Cidade de Säo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no 1.1g5,4o andar, sala 28,
Ed. Madison, Vila Olímpia,CEP 04547-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.671743Æ001-190001-SO, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social ("Goordenador Líder"), na qualidade de instituição intermediária líder
da oferta pública de distribuiçäo dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 130a Série da 1a Emissão da
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por açöes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 5'andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita
no CNPJ/MF sob no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), nos termos da lnstruçåo da CVM no 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada, e da lnstrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de2004, conforme alterada, declara,
para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o agente fiduciário da Emissão, a legalidade
e ausência de vícios da operaçäo, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informaçöes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizaçäo de Créditos lmobiliários
da Emissão.

São Paulo, 12dedezembro de 2018.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE T¡TULOS E VALoRES MoBILIÁRIoS LTDA
Coordenador Líder

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

YI



(Anexo V do Termo de Secuitização de Créditos lmobiliários referente à130a Série da 1" Emissão de Certifrcados de Recebíyeis
lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S A. e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Declaração do Agente Fiduciário
(na forma do item 15 do anexo lllda Instruçäo da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004)

oLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDoRA DE T¡TULos E VALoRES MoBtltÁRlos S.4., instituição financeira, com
filial na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 130 andar, sala 132 - parte,
CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma do seu
Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário da oferta pública de distribuição dos
Certificados de Recebíveis lmobiliários da 130" Série da 1a Emissåo da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.,
sociedade por ações, com sede na Cidade de Säo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
no 2.894,S'andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01 .451-902, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.304.427t0001-
58 ("Emissora"), nos termos do ltem 15 do anexo lll à lnstruçäo da CVM no414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o coordenador
líder da emissåo, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a
veracidade, consistência, correção e sufìciência das informaçöes prestadas pela Emissora no Termo de
Securitizaçåo de Créditos lmobiliários da Emissåo.

Säo Paulo, 12 de dezembro de 2018

Nome:

Cargo:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Agente Fiduciario

Nome:

Cargo:

(

,f



(Anexo Vl do Termo de Securitização de Créditos lmobiliáios referente à 1 30" Séie da 1" Emissão de Ceftificados de Recebíyers
lmobilìáios da Habitasec Securìtizadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Declaraçäo de lnexistência de Conflito de lnteresses Agente Fiduciário Gadastrado na CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

Razão social: oliveira Trust Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários s.A.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 130 andar, sala 132, parte, CEp 04.534-004

Cidade / Estado: São Paulo / SP

CNPJ/MF no: 36.1 I 3.876/0004-34

Representado neste ato por seu diretor estatutário: [=]

Número do Documento de ldentidade: [=]

CPF no: [=]

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: 130a

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 40.000 (quarenta mil)

Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada, a não existência
de situaçåo de conflito de interesses que o impeça de exercer a funçäo de agente flduciário parc a emissão acima
indicada, e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superveniente
que venha a alterar referida situação.

Säo Paulo, 12 de dezembro de 2018

OLIVEIRA TRUST DISTRIBU¡DORA DE T¡TULOS E VALORES MOBILIÁR|OS S.A.
Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:

qr/
Nome:

Cargo:

61



(Anexo Vll do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários referente à 130a Série da 1" Emissão de Cedificados de Recebíyers
lmobiliários da Habitasec Securitìzadora 5.A., celebrado entre a Habitasec Securitizadora S.A e a Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliárìos S.A )

Declaração Acerca da Existência de Outras Emissões de Valores Mobiliários, Públicos ou Privados, Feitas
pelo Emissor, por Sociedade Coligada, Gontrolada, Gontroladora ou lntegrante do Mesmo Grupo da
Emissora em que Tenha Atuado Como Agente Fiduciário no período.

s.A.
Ativo: CRI
Série: 43 Emissão: 1

Data de
Taxa de Juros:

ocorreram
Garantias: {i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliário
Fiduciária do lmóvel objeto da matrícula n6 371.OSB do go Oficio de

de Reserva equ¡valente a 4 parcelas integrais ¡med¡atamente vincendas dos

e remuneraçäo de CRI; (v) Fiança prestada pela
Lema Suarez, no Contrato de Cessão; {vi) Fundo

parcela de amortização
Suarez e Sr. Secund¡no

Devedora,
Amelpar

or¡undos do Çontrato de Locação; {ii) Alienação
lmóveis do Rio de Janeiro; (iii) Gessão Fiduciária de

Recebiveis de cartão de crédito decorrentes da exploraçåo comercial do empreendimento hoteleiro administrado pela
o qual deverá equivaler a 110o/o da próxima

Participações Ltda, Sra, Eulália Balbina Lema
CRI; e (vii) Fundo de Performance equivalente a 4

parcelas integra¡s imed¡atamente vincendas dos CRI

ritizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 46 Emissão: 1

00 Quantidade de ativos: 5
Data
Taxâ base

no

das obrigações garantidas (?Razão de Garantia?); (iii| Aval prestado por pessoas fisicas nas CCBs (Srs. José Virgílio Ferreira
Filho e Andrielly Carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser mantido na Conta Centralizadora, equivàlente a 20%
!o vatgr das 12 pareelas de amoÉização e juros dos CRI imediatamente posteriores à Data de Apuração; e (v) Alienaçäo
Fiduciária de Quotas representativas de 100% do capital social da El Shadai Participaçôes e Empreendimentos lmobilíáiios
Ltda - EPP.

Garantias: sobreinstituído ndosoflu CGBsdas ESI{0r ESH02, com
constituiçäo Patrimônio Separado;consequente FiduciáriaCessão Direitosdos Greditóri oriundos comerc¡alização

F¡ductafla,laftos CessãoEmpreendimentos lmobil qua sejam NovaResidencial Morada,dos MariaResidencial Abadia,
JardiResidencial Brasil RosaParque sendoBororo, quecerto evera mantidoser percentual 140% sobre valor

Emissora:

na Data de Emissão: de at¡vos:
1t2021

na base 360.

lnadimplementos on Paga domento realizadoCRI fora a B3a 22t02t201em conforme8, enviadoscomprovantes
Securìt¡zadorapela oAtualmente, está¡nvestidor tratativasem realizaçãopara assembleiacle delipara sobreberar propostaa da

a curva.nova

Empreendimento construído no imóvel ohjeto da matricula no 45,?52 do 20 Registro de lmóveis de Santa Catarina; (ii) Alienação
Fiduciåria de 40.000 cotas de em¡ssäo do Fundo de lnvestimento lmobiliário SC 401; e (¡i¡) Coobrigaçäo assumida pelo Fundo
de lnvestimento lmobiliário SC 401 no Contrato de Cessäo.

Garantias: (i) Reg¡me sobre os créditos imobi venda de unidades comerciais do Y
Ativo

/



Série: 49

na Data de 13 21

Juros: a.a, na

da Argus Empreendimentos
Obrigaçöes Garantidas; {iv} Jeane Nogaroli Guioti,

termos do Gontrato

Garantias: Regime sobre imobiliárioscréditos Venda;Compra
Alienação Fiduciá lmóvel dasob¡eto matrículas 64.665, 64.668 64.658 Registro lmóveis Maringá;64.662,

Coobrigação liárioslmobi nosLtda, termos Contrato emGessåo, relação integ
umprimento das prestadaFiança por Nogaroli,Jefferson JoséFrancisco

ndaDeoliNeto,Nogaroli Brioli Nogaroli rticipações Ltda,Societárias nos Cessäo;
Coobrigação Empreend ¡mentos Ltda,mobiliários termosnos Contrato emGessåo, relação eventualArgus

dosdescasamento imobilcrråditos tanos pagamentos cRtdos Amortizaçåo(?Goobrigação cRt?);dos Fluxo
excedente,recebíveis dentecofrespor'l 20% créditosdos imobiliários Excedente? ?Overcollateral?

Em¡ssão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 72.600.000,00 Quantidade de ativos: 242

na 360.

Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - de gestão referente aos períodoslnadimplementos no
de de Cobedura do

ritizadora S.A.
Ativo: GRI
Série: 54

Data de
Taxa de Juros:

lnadimplementos no período: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - Relatório anual de gestão referente aos periodos
cle 2016 e 2017: e - Cálculo do Índice de Cobertura do servico da dívida.

correspondente a 52,50% do imóvel objeto da matrícula 16,326 do 60 Registro de lmóveis de Curitiba (?Aienação Fiduciária
Crystal Plaza?); (iv) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 33% do imóvel objeto da mat¡ícula 14.204 do 20
Registro de lmóveis de Salvador ("Alienacão Fiduciária Paralela Shopping"); (v) Alienacão Fiduciária da fraqão ideal
correspondente a 22,50o/o do imóvel objeto das matrículas 148.748, 187.155 e 172,796 a 173.0Ê4 do 4o Registro de tmóveis do
R¡o de Janeiro {"Alienação Fiduciária West Shopping"); (v¡) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios oriuìdos da exploraqão
comercial dos lmóveis ("Cessâo Fiduciária Direitos Creditór¡os"); (vii) Cessão Fiduciåria do Valor da Cessäo até a vel¡f¡caião
das Condições Precedentes B; (viii) Cash Collateral 0l equivalente a 62,020/o dos créditos decorrentes do Compromisso de
Venda e Gompra; (ix) Gâsh Gollateral 02 equivalente a 85% dos créditos provenientes da exploraçäo comercial dos imóveis.

{ii) Alienação Fiduciá
Registro de lmóveis

Garantias: meRegi sobre imobiliá¡ioscréditos undos Gompra Venda Genter
Shopping, Compromisso Com pra ParalelaVenda Shopping Compromisso Gompra Venda ShoppingWest

fraçäo correspondenteideal 22,50% imóvel dasobjêto matrículas 377286. 286.534
Rio (?Alienaçåoanetro CenterFiduciária hopping?) Alienaçäo iduciária idealfraçäo

Emissora: Habitasec ìecuritizadora S.A.
Ativo: GRI
Série: 55 Emissãol 1

na Data dê de
20t07t2022

a.a. na base
INADIMPLENTE

qJ

63

/



Regime sobre créditos dosoftun ccB Alienação
ctaftaFidu das75% cotas emissão Valência nhorapozr SPEUrbanizadora Ltda FiduCessão de75%

dos CreditóriosDireitos dosonun venda lotesdos Em listadospreendimento Anexosnos Contrato Cessão
uciária.

Habitasec

Taxa de 360.

lnadimplementos no comprovando o registro a dos imóveis para aRestarn

(iv) Cessão Fiduciária de
Parque o Jardim do Parque

Garantias inst¡tu sobre decorfentesimobiliários 240812015i Alienação
dos lmóveis Rondonópol l¡stados Termo conforrneSecuritização, aditado; FidAlienação uctaflaFiduciária

Quotas BRDU VermontSPE Ltda; GreditóriosDireitos decorrentes lotesalienação
ntegrantes loteamentosdos Jard comobem lotesdos dosremanescentes Loteamentos,

send quecerto sefdeverá Fundomant¡do Liqu idez uivalente 480.000,00; (v) prestadaFiança BRDUpela SPE
Ltda,Genebra ËmpreendiRafina mentos SAParticipaçöes DesenvolviBrasil Urbanmento s.A, Rafael Rezende

Fernandez, Carolin PontesLopez MarcoRo¡tter rélio Grillo DeniseBrito, GrilloBernardes José Alfredo Justa,
âmbito Contrato Cessão.

Taxa a.a. na base 360.

no período: Restam comprovando o reg Fiduciária dos para a

do Parque ll,
equivalente

Ro¡tter,

Garantias: osclaftoFidu instituído itos iliáriosimob decorrentes 240A1201 Alienação
dosFiduciária lmóveis listadosRondonópolis Termono conformeSecur¡t¡zação, aditado; Fiduciáriail Alienaçãc

BRDU Vèrmont Ltda Gessão claftaFidu CredDi¡eitos itórios decorrentesQuotas alienação lotes
integ dosrantes Jardimloteamentos Parq Jardim comobem lotesdos dosremanescentes Loteamentos,

certosendo deveráque mant¡doser Fundo Liquidez 480.000,00; Fiança pelaprestada SPEBRDU
Empreendimentos s.A,Partic¡pações Brasíl Desenvolvimento s.A.,UrbanoRafinatda,Genebra Rafael Rezen

GarolinaFernandez, PontesLopez AurélioMarco Brito, BernardesÐenise Grillo AlfredoJosé Justa,
âmbito Contreto Cessåo,

Y/

/

3 Emissão:
Emissão

12t11t2025
Taxa a.a. na base 252.

LENÏE
ao Contrato de Cessão e Aq - Apólice de SeguroRestam itoslnad¡mplementos no

lel

de Cessão; (iii) Alienaçäo Fiduciária
(iv) Alienação Fiduciária dos lmóvel

(vi) Gessão Fiduciária de di
("Cessão Fiduciária Direitos

Garantias inst¡tu sobre decorrentes Lastro; Fiança

dos Partagelmóvel objeto matrículas I 38.652, 38.656 I 85.138.658,

pelaprestada EmpreendimentosPartage Part¡cipaçõès noss.4", termos Contrato

objetoPratapar matrícula Alienação uciária Imóvel objetonpar matrícula 76.471 76.472, 76.474i
creditóriosre¡fos sobejaremque excussaoeventual Alienaçâo lmóvelFidueiária Partage

Partage");Greditórios Cessão(v¡i) duciária direitos creditó¡ios dosundos Contratos
Garantia;Locação onaAdici lmente, dasocorrencte prev¡stashipóteses cláusula Termo Securitização,



Cedente deverá constituir garantia adicional correspondente à (i) Carta de Fiança Bancária, contratada em alternativa à
constituiçäo do Gash colateral, acima do Valor Minimo de Cobertura lmóveis, nos termos dos Contratos de Alienação
Fidueiária; e/ou {ii} Gash Colateral, em alternat¡va à contratação da carta de Fiança Bancária, ac¡ma do Valor Mínimo de
Cobertura lmóveis, nos termos dos Contratos de Al¡enação Fiduciária.

360.

lnadimplementos no período: Falta de da Razão Minima de Garantia corresponde a 120% (cento e vinte por
do CRI referente ao

Separado,
São José

correspondentes a
mobiliário. Na Data

registros são
2.3 do referid

Garantias: Regime sob Créditos mobil pela cct suasrepresentados com uenteconseq
rçâoconstitu Patrimôn¡o Alienaçäo Fiduciária Ações correspondenteSPE 60% pof(sessenta dascento)

emtssao SPEAções Camposdos s.4", Alienação uctaflaFid Açôes sobre dadetolali aQoesdas
Emissão PaÉici s.A.pâçoes Gessäo Fiduciá Direitos correspondentesCreditór¡os 60% por(sessenta centol
dos tvetsreceb dasdecor¡entes dosvendas lotes fase lmobiliário,Empreendimento Cessão duciária nta

queCentralizadora receberá recursos 60% por(sessenta doscento) decorrentesrecebíveis vendasdas
lotesdos fase Empreend¡mento Emissão, Garantias constituídas,eståo mas registradas,

quesendo respectivos protocolos suscondições parapensrvas pagamento valor cessao âmbito
Contrato Cessåo, itemconsoante contreto.

Habitasec Secu

54.000
Þata de
Taxa de Juros: CDI +

Avenças,Outras tendo HESA lnvestimentos obiliários fìducomo ciante nstrurrìento Particular
Alienação Fiduciária OVCIS em arant¡a Avenças,Outras tendo HESA lnvesTimentos obiliários Ltda fiduciante;como

Particularlnstrumento Alienaçã Fiduciária entttìovets Garântia Avenças,Outras tendo HESA lnvestinrentos lmobiliários
comoLtda. fiduciante; Particulnstrumento FiduciáriaAlierração lmóveis Garantiaem Outras Avenças tendo HESA

fiduciante:como lnstrunlento Particular FiduciáriaAlienação en'ìmovets ntiaGara Outraslnvestimentos ar os Ltda
tendoAvenças, HESA lnvestimentos anoslmobÍli comoLtda. fiduciante; nstrumento Particula¡ FiduciáriAlienação

emlmóveis arantia Outras Avenças tendo HËSA lnvest¡mentos Ltda.lmobiliários fìduciantecomo nstrumento Particular
Fiduciária Outras lmobiliáriosentos Ltda

Errcontram-se pendentes os - lnstrumento Particular de delnad¡mplementos no
lmóveis em Garantia

Ga¡a Regime ¡nstituuctaflo representadosimobiliários por fiduciári
emlmóveis constituídasgarantia sobre noslmóveis, termos umcada lnstrumentosdos Particulares Alienação

duciária lmóveis; prestadarança Helborpela mentosEmpreendi nosSA termos Contrato Cessäo Gréditos
lmobiliários.

Emissão: 47
0t03t2021

Taxa de + a.a. na base 252.

no Não t10 o.
Garantias: (i) Regime Fiduciário sob¡e os Gréditos lmobiliários oriundos da CCB n" FP o0l4/{z emitida pela Gafisa S.A- , e
representado por CCI; (¡¡) Alienacão Fiduciária de tmóveis sobre os imóveis relacionados em cada um dos lnstrumentos
PaÉiculares de Alienação Fiduciária de lmóveis; e (iii) Cessão Fiduciária de Gontas Gorrentes onde serão creditados todos os
recursos decorrentes das futuras comercialização das unidades autônomas dos imóveis, bem como quaisquer outras receitas
que sejam destinadas ao pagamento da CCB.

Emissora: ora

Emissão: 1

de Emissão:

Taxa de J + a.a. na base 252.

uý



Secu

1

de 10.000 de ativos: I

Taxa + 252.

ocorreram
Garantiås: (i) Regime Fiduciário sobre os Gréditos lmobiliários oriundos

ii) Garantia Fidejussória prestada pelos Fiadores os Srs, José Roberto Teixe¡ra

0
lt

(¡

da CCB no FP FllV 1l'17; lül Alienaçâo Fiduciária de
lmóveis, nos termos do Anexo de cada um dos lnstrumelrtos PaÉiculares de Alienação Fiduciária de lmóveis, celebrado entre
cada uma das Fiduciantes e a Emissora;
Pinto e Mauro Teixeira P¡nto no âmbito do Contrato de Gessão,

Sec

Série: 92 Emissão: 1

de ativos: 3595
1

a.a. na base 252.+
PLENTE

doadoassinada deContrato deAF ovetslm Berrini
cleContrato deAF matriculasdas OSconrprovando datos itensos a2 a4 a;ctm do deFundoVerifìcações
correspondentesReserva MESESaos outubrode 201de a7 defevereiro I20 B; daDeclaração atestandDevedora Uo dcumpr¡mento as

decorrentes da GCB no FP FllV 0212017, representados por CGI; (ii)
das matrículas 1 68.177, 1 68.1 97, 1 68.17 6, 1 68.1 89, 1 68.1 90, 168.202

07 e 147.116 do 2o Registro de lmóveis de Guarulhos; e MatrÍculas
1O1.180 do 8o registro de lmóveis de SP e 96.400 do 5o Registro de lmóveis de SP; (¡¡i) Fianea consubstanciada pelas pessoas
físicas Srs. Fabio Freitas Romano, Guilherme Augusto Soares Benevides e Gilberto Bernardo Benevides.

Garantias: (¡) Regime Fiduciário lnstituído sob os Créditos
Al¡enacåo Fíducíária constítuídas sobre os imóveis objeto
do 16o Registro de lmóveis de SP; das Matrículas 147.1

Ëmissora:
Ativo: GRI
Série: 97 Emissão: 1

na Data Quantidade de ativos: 28000
26t1

5% a.a. na

do Fundo de

a Emissora; e {iii)
Sitrangulo Ditolvo,

prestada pelos
Lemos, Glaura

Regime iduciário sobre Fiduciáriaoriundos ccB FIIV 03/1
lmóveis, termosnos Anexo Particularlnstrumento Alienação Fiduciária celebradolmóveis, entre Fiduciante

Garantia Fidejussória AntoniEduardo Sahadi HeloisaDitolvo, HelenaFiadores
CésarJúlio Silveira Guimarães Lemos Cláudio Sitrânguloose âmbitono Contrato

Cessão.

s.,A.
Ativo: GRI

Série: 99 Emissão:
Volume
Data de

de Juros: CDI +

ocorrefân1 r

Garantias: (i| Regime
lmóveis, nos termos
consubstanciada por

os
do Arrexo ll do lnstrumento
pessoas físicas, defin idas na

ÿ,I
,l

/



25t11
de Juros:

Alienação Fiduciária
registrad nos istrosReg lmóveis asstmcompetentes, como alualizadmatrículas contendo Alienação Fiduciária; Registro

Pendênciasnadim plementos Contrato registradoCessão

Fundo Resewa

Emissora:

Emissão: 1

25 de

+ iyo a.a. na base 262.

o: Näono no

LTDÀ e a LISBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., em conjunto, registrados sob as matrículas identificadas no Anexo ll de
cada um dos lnstrumentos Particulares de Alienaçäo Fiduciária de lmóveis; (ii) Garantia Fidejussória consubstanciada por
pessoas fís¡cas; e (iii) Fundo de Reserva cujo valor total deverá cobr¡r o montante equivalente às seguintes despesas, a'ser
recalculado mensalmente (a) valor equivalente a 3 (três) meses de Juros Remuneratórios, com base na última Taxa Dl
(conforme definido no Termo de Securitização) divulgada peta B3; e (b) valor equ¡valente a 6 (seis) meses de despesas
relacionadas a condominio e IPTU dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias,

Garantias: (i) Fiduciárias de lmóveis de UNFO BAI{IA SPE

iérie: 108 Emissão: 1

me na Quantidade de at¡vos: 5600

Dl +
Status: A

ocorreram

s.A.
Ativo: CRI
Série: 111 Emissão: 1

na 90000
de Venci

ros: +
Status: A

ocorreram
Garantias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; e Alienaçåo Fiduciária de lmóveis, livres e desembaraçados de quaisquer
ônus.

Þ

/

Emissora: Habitasec Sec uritizadora .4.

Emissão: I
e 1

Taxa



Status: ATIVO
no o.

Garantias: (i) Regime Fíduciário e Patrimônio Separado; {ii) Alienação Fiduciária de lmóveis, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus; (iii) Fiadores, representados por três pessoas f¡s¡cas, que garantem o pontuâl e integral cumprimento das
Obrigaçôes Garantidas; e (iv) Fundo de Reserva.

Série: 119 Emissão: 1

Volume na Data de de ativos: 1 0000
Data de Vencimento:

Juros: 1 do CDI + a.â. na
Status: ATIVO

no entos no o.
ntias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; sobre l¡vres ê

desembaraçados de qua¡squer ônus; Fiadores, sendo estes 5 pessoas físicas, assumindo a responsabilidade pelo pontual e
integral cumprimento das Obrigaçöes Garantidas; Fundo de Reserva, cujo valor total deverá cobrir o montante, apurado
mensalmente, equ¡valente a 3 parcelas de Juros Remuneratórios e 6 meses de despesas relacionadas a condomínio e IPTU
dos lmóveis.

uritizadora S.A.

Série:120 Emissão: 1

Volume de ativos: 33000
Data de 1

Taxa de Juros: do IPCA.

no

Emissora:
Ativo: CRI
Série: 121

Volurne na Data de Emissão: R$ 17 000 000,00 Quant¡dade de ativos: 1 7000
10t04t2026

Status: ATIVO
o: Nãono

ritizadora S.A.

Série: 129 Emissão: 1

74.000. Ouantidade de et¡vos: 740000

+ a,a. na

no ocorreram

þ

J

/


