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TERMo DE sECURrrrzAÇÃo ro cnÉ»rros rlvrosrr,úRros

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir nomeadas e qualificadas:

I. HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia

securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita

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

("Emissora");

E, na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10, inciso IV, da Lei n'9.514/97 e

da Instrução CVM n' 583:

II. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.Â., instituição financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim

Floriano, n" I .052, I 3o andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJÀ4F sob

o n" 36.1 13.87610004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente

Fiduciário");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitização de Créditos

Imobiliários ("Termo de Securitizacão"), para vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de

Recebíveis Imobiliários da 144'Série da l'Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com

o artigo 8' da Lei n'9.514/97, a [nstrução da CVM n' 4'14, a Instrução da CVM no 476, e demais

disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇOES

1.1. Definicões: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições. sem

prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

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

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

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

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

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

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

n7

"Adquirente": Terceiro adquirente do Imóvel;

"Asente F iduciário": A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.4., acima qualificada;

"Alienacões Fiduciárias de Alienações fiduciárias em garantia a serem constituídas sobre os
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Imóveis" Imóveis, nos termos do Instrumento Particular de Alienação

Fiduciária de Imóveis;

ANBIMA" ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação

privada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à

Avenida das Nações Unidas, n'8501, 2l'andar, Pinheiros, CEP

05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o n'34.271.171/0007-62:,

"Assembleia Ceral de Titulares

de CRl"
Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade

com a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Banco Liquidante": ITAU UNIBANCO S.4., instituição financeira, com sede na cidade

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

Aranha, no 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no

CNPJ^,ÍF sob o n" 60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação

financeira dos CRI:
"Boletins de Subscrição": Boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os investidores

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

condições deste Termo de Securitização e da Oferta;

"83" A B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÁO - SEGMENTO CETIP
UTVM, instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do

Brasil para a prestação de serviços de depositário eletrônico de ativos

escriturais e liquidação financeira, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, n." 48, Centro, CEP

01010-901;
..CCB'': A Cédula de Crédito Bancário n.o 41500592-2, emitida pela Devedora

em favor do Cedente, no valor de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e

seiscentos mil reais), por meio da qual o Cedente concedeu

financiamento imobiliário à Devedora;
.'CCI": A Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real ou

fidejussória, sob a forma escritural, emitida pelo Cedente, nos termos

do §3" do artigo l8 da Lei n" 10.931104 e da Escritura de Emissão de

CCI, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários;

"Cedente": COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, com sede no

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

Cristovão Colombo, n" 2955 - CJ 501, Floresta, CEP 90560-002,

inscrita no CNPJ^4F sob n" I 8.282.093/0001-50:
..CETIP2I ": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;
..CNPJ/MF''

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;

"Códiso Civil" Lei n" 10.406, de l0 dejaneiro de 2002;

ódi o de Processo Civil"s Lei n" 13.105, de l6 de março de 2015;
"Condicões edentes" São as condições precedentes para que a Emissora realize o

},/
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pagamento do Preço de Aquisição Líquido, conforme previstas na

Cláusula 3.4 do Contrato de Cessão;

"Conta do Patrimônio

Separado"

Conta corrente no 36291-8, agência no 7307, mantida junto ao Banco

Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Emissora;

"Contrato de Cessão": O Instrumento ParÍicular de Contrato de Cessão de Créditos

Imobiliários e OuÍras Avenças, celebrado, nesta data, entre o Cedente,

na qualidade de cedente, a Emissora, na qualidade de cessionária, a

Devedora, na qualidade de devedora, fiduciante e interveniente

anuente e os Fiadores, na qualidade de fiadores e intervenientes

anuentes, por meio do qual os Créditos Imobiliários, representados

pela CCl, foram cedidos pelo Cedente à Emissora;

"Coordenador Líder": A Emissora, conforme autorizada pelo artigo 9" da Instrução CVM

n'414104;

"Créditos Imobiliár os Os direitos de crédito decorrentes da CCB, com valor total de

principal de RS 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais),

acrescido de Juros Remuneratórios, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais

encargos contratuais e legais previstos na e relacionados à CCB;
..CRI'' Certificados de Recebíveis Imobiliários da 144" Série da l" Emissão

da Emissora, emitidos com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio

da formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo

8" da Lei n' 9.514/97;

"CRI em Circulacão", para fins

de quórum:

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos

em tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora e pela Emissora,

e os de titularidade de sociedades por elas controladas;

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

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei

n.'6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de

Setembro, n.o I I l, Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ/MF sob

o n.' 29.507.87 81000 I -08;

"Data de Pagamento": Cada data de pagamento da amortização do CRI e dos Juros

Remuneratórios, conforme Anexo II deste Termo de Securitização;

"Data de Emissão": 23 de abril de 2019;

"Data de Vencimento Final": A data de vencimento dos CRI, qual seja, 29 de abril de 2024;

"Devedora" ou ' Ej1!_Ugjg!te": A CONSTRUTORA DITOLVO LTDA., sociedade limitada, com

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor

Cardoso de Melo, n" 900, 12'andar, Vila Olímpia, CEP 04548-003,

inscrita no CNPJ/MF sob o n" 72.766.7 3610001-86;

{
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"Dia Util" Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da Operação": Os documentos que integram a Emissão, quais sejam (i) a CCB; (ii) a
Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) o

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis; (v) o
presente Termo de Securitização; e (vi) os Boletins de Subscrição dos

CRI, conforme firmados por cada titular dos CRI;

"Emissora" A HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima qualificada;

"Emissão": 144" Série da l' Emissão de CRI da Emissora;

Emoreendimentos Alvo": Empreendimentos imobiliários residenciais, quais sejam (i)
"Jacamar" situado no Município de São Paulo, no Estado de São

Paulo, (ii) "fosé Mariotto Ferreira" situado no Município de São

Paulo, no Estado de São Paulo, e/ou (iii) "Edifício Imotion São

losé" situado no Município de Sâo fosé dos Campos, no Estado de

São Paulo;

"Escritura de Emissão de

CCI'':

O Instrumenlo Particular de Emissão de Cédula de Crédito

Imobiliário Integral, Sem Garontio Real ou Fidejussório, Sob a

Forma Escritural firmado, nesta data, pelo Cedente;

"Escriturador": ITAU CORRETORA DE VALORES S.4., instituigão financerra,

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n" 3.500. 3o andar, CEP 04538-132, inscrita

no CNPJATÍF sob o n'61.194.353/0001-64, responsável pela

escrituração da Emissora;

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula l6 da CCB;

"Fiadores": Em conjunto, os Srs. Eduardo Antonio Sahadi Ditolvo, brasileiro,

engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.' 4.641.479

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.' 000.537.428-69, casado pelo

regime de comunhão universal de bens, nos termos da escritura de

pacto antenupcial lavrado no 30" Subdistrito do Ipiranga, São Paulo -
SP, Livro n'67, às fls l8lv", em 30/l0ll9?8 com Heloisa Helena

Sitrangulo Ditolvo, brasileira, psicanalista, portadora da cédula de

identidade RG n" 7.204.150-X e do CPF,MF n" 013.170.818-03, Júlio
César da Silveira Lemos, brasileiro, engenheiro civil, portador da

cédula de identidade RG n." I I .780.790 SSP/SP e inscrito no CPFÀ4F

sob o n.o 112.057.838-1, casado pelo regime de comunhão parcial de

bens com Glaura Guimarães Lemos, brasileira, funcionária pública

federal, portadora da cédula de identidade RG n'34.477.1l6-7 e do

CPF^4F n' 176.821.261-91 e Cláudio José Sitrângulo, brasileiro,

Ê
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divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n."

8.786.831 SSP/SP e inscrito no CPF/I\4F sob o n.o 046.072.588-2,

todos com endereço comercial na Avenida Doutor Cardoso de Melo,

n.'900, l2'andar, Vila Olímpia, CEP 04548-001, na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo;

"Fundo de Reserva" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.3 deste Termo

de Securitização;
*IGP.M" Indice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas ("EGY");

"Imóveis": Imóveis, de propriedade da Fiduciante, objeto das Alienações

Fiduciárias de Imóveis, conforme identificados no Anexo ll do

lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis;

INCC" índice Nacional de Custo da Construção;

"lnstituicão Custodian te" OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.4., acima qualificada;

"Instrução CVM n" 414": lnstrução da CVM n" 414, de 30 de dezembro de 2004 que dispõe

sobre o registro de companhia aberta para companhias securitizadoras

de créditos imobiliários e de oferta pública de distribuição de

certiÍicados de recebiveis imobiliários:

"Instrução CVM n'476" Instrução da CVM n'476, de 16 de janeiro de 2009 que regula as

ofenas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços

restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados

regulamentados;

Instrucão CVM n" 583" Instrução CVM n" 583, de 20 de dezembro de 2016 que dispõe sobre

o exercício da função de agente fiduciário;

"Investidores Profi ssionais" significa a expressão definida no artigo 9"-A da Instrução da CVM
539;

"lnvestidores Oual ifi cados" significa a expressão definida no artigo 9"-B da Instrução da CVM
539;

"lnstrumento PaÍicular de

Alienação Fiduciária de

Imóveis"

O Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvers em

Garantia e Outras Avenças, celebrado, nesta data, entre a Fiduciante,

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

"IPCA/IBCE" Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

CESP" Junta Comercial do Estado de São Paulo;

"Juros Remuneratórios": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(g)",
deste Termo de Securitização;

"Lei n' 6.404176": Lei n"6.404, de 15 de dezembro de 1976 que dispõe sobre as

sociedades por ações;

n'9.514/97" Lei n" 9.514, de 20 de novembro de 1997 que regula o Sistema de

Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa

iLr'
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imóvel e dá outras providências:

"Lei n" 10.931/04" Lei n" I 0.93 I , de 02 de agosto de 2004 que dispõe sobre o patrimôn ro

de afetação de incorporações imobiliárias, letra de crédito imobiliário,
cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, altera o

Decreto-Lei n" 9l l, de l'de outubro de 1969, as Leis n" 4.591, de l6
de dezembro de 1964,n'4.728, de 14 dejulho de 1965, e n" 10.406,

de l0 de janeiro de 2002, e dá outras providências;

"obrigações§arqdfu": (i) a obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito

decorrentes da CCB, com valor total principal de RS 9.600.000,00

(nove milhões e seiscentos mil reais), acrescido de Juros

Remuneratórios, bem como todos e quaisquer outros encargos

devidos por força da CCB e do Contrato de Cessão, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e

demais encargos contratuais e legais previstos e relacionados à CCB,

e (ii) de quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou não, incluindo,

sem limitação, a responsabilidade pelas declarações e garantias

prestadas pela Devedora e/ou pelos Fiadores, nos termos dos

Documentos da Operação;

Oferta Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços

restritos, em conformidade com a Instrução CVM n" 476, estando,

portanto, automaticamente dispensada de registro de distribuição na

CVM, nos termos do artigo 6" da referida Instrução;

"Patrimônio Selarado": O patrimônio constituído mediante a instituição do Regime

Fiduciário, pela totalidade dos Créditos Imobiliários, representados

pela CCI, pela Conta do Patrimônio Separado e pelas Alienaçôes

Fiduciárias de Imóveis, incluindo todos seus respectivos acessórios,

os quais, nos termos do artigo I I da Lei n" 9.514197: (i) constituem

patrimônio destacado do patrimônio da Emissora; (ii) serão mantidos

apartados do patrimônio da Emissora até que se complete o resgate da

totalidade dos CRI; (iii) serão destinados exclusivamente à liquidação

dos CRI a qu€ esüÍo afetados, bem como ao pagamento dos

respectivos custos de administração e de obrigações fiscais, inclusive

tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham a ser

instituídos ao longo do prazo do CRI, que tenham como base de

cálculo eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Separado;

(iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por

credores da Emissora; (v) não são passíveis de constituição de

garantias ou de excussão por quaisquer credores da Emissora, por

mais privilegiados que sejam; e (vi) só responderão pelas obrigações

inerentes aos CRI a que estão afetados;
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"Prazo de Colocação": Prazo de colocação dos CRI, contado do início da Oferta até a

ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (i) subscriçào e

integralização da totalidade dos CRI pelos investidores; ou (ii)
encerramento da Oferta a exclusivo critério da Emissora, o que

ocorrer primeiro;

"Preço de Aquisição": Tem o signiÍicado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Regime Fiduciário" O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos

Imobiliários, representados pela CCl, sobre a Conta do Patrimônio

Separado e sobre as Alienações Fiduciárias de Imóveis, nos termos

do artigo 9" da Lei n'9.514/97;

"Taxa DI": Variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

Interfinanceiros - DI de I (um) dia, ovel extra-grupo, expressas na

forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no

informativo Diário disponível em sua página na Internet

(http://www.b3.com.br/pt br0;

"Titulares dos CRI" Os detentores dos CRI;

"Valor Nominal Unitririo" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(e)",

deste Termo de Securitização.

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente

indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá

prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente. sem qualquer penalidade e/ou acréscimo aos valores

a serem pagos. A regra em referência deverá ser adotada em todos os Documentos da Operação,

inclusive nas Atas de Assembleia Geral.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada em conformidade com o
parágrafo terceiro do aftigo 22 do Estatuto Social da Emissora.

CLÁUSULA SEGUNDA - oBJETo E CRÉDIToS IMoBILIÁRIoS

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

irretraúvel, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCl, cedidos à Emissora pelo

Cedente, sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 144" Série da l"
Emissão da Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1 deste Termo de Securitização.

2.1,1. O valor integral da subscrição e integralização dos CRI, que será equivalente ao Preço de

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

Emissora à Devedora, por conta e ordem do Cedente, nos termos da Cláusula 3.1. e seguintes do

Contrato de Cessão.

1,,
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2.2. Créditos lmobilirlrios Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de

Securitização, foram vinculados à presente emissão de CRI a totalidade dos Créditos Imobiliários,

representados pela CCI, de sua titularidade, com saldo devedor de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e

seiscentos mil reais), na Data de Emissão.

2.2.1. O Regime Fiduciário instituído pela Emissora por meio do presente Termo de Securitização

será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei

n" I 0.93 l/04, através da declaração contida no Anexo V deste Termo de Securitização.

2.3. Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos Imobiliários

representados pela CCl, vinculados a este Termo de Securitização, estão perfeitamente descritas e

individualizadas no Anexo I deste Termo de Securitização.

2.4. Vinculacão dos Créditos Imobiliários aos CRI Os pagamentos recebidos pela Emissora em

virtude dos Créditos Imobiliários representados pela CCI serão computados e integrarão o lastro dos

CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos

Imobiliários 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 retenção, desconto ou compensação com ou em deconência de

outras obrigações da Emissora. Neste sentido, os Créditos Imobiliários representados pela CCI, a CCI,

as Alienações Fiduciárias de Imóveis e a Conta do Patrimônio Separado:

(a) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emrssora

em nenhuma hipótese;

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

totalidade dos CRI;

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

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

mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 relativos tanto à CCI quanto aos CRI; (ii) remuneração da

Emissora pela estruturação da Ofertz; (iii) remuneração a ser paga à Instituição Custodiante; (iv)
remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente Fiduciário; (v) despesas relativas

a registro de ativos nos sistemas da 83, e atua.lizaçáo da classificação de risco dos CRI, se houver; e

(vi) averbações e registros em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos, quando for o

caso;

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

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

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e
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(0 somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI foi adquirida pela Emissora

por meio da celebração do Contrato de Cessão e de transferência realizada por meio da 83, sendo que

todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pela CCI serão

depositados diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica

Disponível (TED) ou por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura

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

registrada na 83, na forma prevista nos parágrafos 3" e 4" do artigo l8 da Lei n'10.931/04. A

transferência da CCI do Cedente para a Emissora será realizada por meio de negociação na 83,

conforme previsto no Contrato de Cessão.

2.7. Administrac ão Ordinária dos Créditos Imobiliários: As atividades relacionadas à adminis tração

dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas pela Emissora,

incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação à

Devedora previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes da

CCB. bem como o saldo devedor atualizado da CCB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva,

de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários representados

integralmente pela CCI na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação.

2.E. Preço de Aquisição: O preço de aquisição a ser pago pela cessão da totalidade dos Créditos

Imobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos estabelecidos no Contrato

de Cessão é de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais).

2.8.1. O pagamento do Preço de Aquisição será realizado nos termos do Contrato de Cessão, após

deduzidas as despesas e custos relacionados com a Emissão, conforme descritas no Contrato de

Cessão, e retidos os valores necessários para composição do Fundo de Reserva.

2.9. Garantias da Operação

2.9.1. Alienações Fiduciárias de Imóveis: Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento

das Obrigações Garantidas, serão constituídas pela Fiduciante as Alienações Fiduciárias de Imóveis,

sobre imóveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos do Instrumento Particular de

Alienação Fiduciária de Imóveis.

.to,
Garantia Fideiussória: Os Fiadores assumem, como fiadores e principais pagadores, em

caráter solidário e sem qualquer benefício de ordem, a responsabilidade pelo pontual e integral

cumprimento das Obrigações Garantidas.
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2.9.3. Fundo de Reserva: Adicionalmente às garantias acima, tendo em vista que parte do

Preço de Aquisição ficará retido na Conta do Patrimônio Separado, este estará afetado pelo Patrimônio

Separado dos CRI para a constituição de um fundo de reserva ("Fundo de Reserva"), cujo valor total

deverá cobrir o montante equivalente às seguintes despesas, a ser recalculado mensalmente:

(D Valor equivalente a 3 (três) parcelas de Juros Remuneratórios, com base na última Taxa DI

divulgada pela B3; e

(iD Valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU) dos Jmóveis.

CLÁUSULA TERCEIRA _ IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÁO

3.1. Característi dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos Imobiliários, possuem as seguintes características

(a) Emissão: l';

(b) Série:144";

(c) Quantidade de CRI: 9.600 (nove mil e seiscentos);

(d) Valor Global da Série: R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais);

(e) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(f) Âtualização Monetária: não há;

(g) Juros Remuneratórios: 1007o (cem por cento) da variação acumulada Taxa DI, acrescida de

spread (sobretaxa) de 5% (cinco por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta

e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro roto temporis por Dias Úteis

decorridos durante o período de vigência dos CRI;

(h) Periodicidade e Forma de Pagamento da Amortização: de acordo com a tabela constante

do Anexo II deste Termo de Securitização, observadas as hipóteses de amortização extraordinária dos

CRI previstas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação;

(D Periodicidade de pagamento de Juros Remuneratórios: mensalmente, de acordo com a

tabela constante do Anexo II deste Termo de Securitização;

C) Prêmio: excepcionalmente, na primeira Data de Pagamento, será devido aos titulares dos CRI
um prêmio, no montante equivalente a 0,90Á (nove décimos por cento) sobre o ValorNominal Unitário
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dos CRI;

(k) Regime Fiduciário: Sim;

(D Ambiente de Depósito Eletrônico, Distribuição e Negociação: 83;

(m) Data de Emissão: 23 de abril de 2019;

(n) Local de Emissão: São Paulo/SP;

(o) Data de Vencimento Final: 29 de abril de 2024;

(p) Prazo de vencimento: 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias corridos da Data de Emissão;

(q) Taxa de Amortização: variável, de acordo com a tabela de amortização constante do Anexo II

deste Termo de Securitização;

(r) Garantias: além da instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, a presente

emissão conta com Alienações Fiduciárias de lmóveis, Garantia Fidejussória e Fundo de Reserva;

(s) Coobrigação da Emissora: não há;

(0 Carência: não há;

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

(n) Data do Primeiro Pâgâmento de Juros Remuneratórios: 30 de maio de 2019;

(w) Data do Primeiro Pagamento de AmoÉizaçâo Programada:29 de abrilde 2020; e

(x) Forma: escritural

3.2. Resistro dos CRI: Os CRI serão depositados para: (i) distribuição pública no mercado primário,

sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da B3; e

(ii) negociação no mercado secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do CETIP2I,
administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os CRI
custodiados eletronicamente na 83.

3.3. Oferta dos CRI: Os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos

da Instrução CVM 476, sob o regime de colocação de melhores esforços, a ser realizada diretamente

pela Emissora, nos termos do artigo 9" da Instrução CVM n" 414104, tendo como público-alvo
investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-A da Instrução CVM n"539, de l3 de
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novembro de 2013 ("lnvestidores Profissionais").

3.4. Em atendimento aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM n'414104, a Emissora declara

que atende a regulamentação relacionada (i) ao cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e

recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários

em mercados regulamentados de valores mobiliários; (ii) ao dever de verificação da adequação dos

produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; (iii) à identificação, cadastro, registro, operações,

comunicação, limites e responsabilidade administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou

ocultação de bens, direitos e valores. Em observância ao previsto acima, a SECURITIZADORÂ atesta

que observa os procedimentos e obrigações relacionados à atividade de distribuição de valores

mobiliários, dispostos nos Capítulos III, VII e VIII da Instrução CVM n'505/l l, na Instrução CVM
n" 539/1 3 e na Instrução CVM n' 301/99.

3.5. A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Instrução CVM n" 476 e com as

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e esú automaticamente dispensada de registro

de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrução CVM n'476.

3.5.f. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n'476, os CRI objeto da Oferta serão

ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por,

no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. De acordo com os teÍrnos da Instrução CVM

n" 476, a Emissora deverá manter lista de relação com a identificação dos Investidores Profissionais

consultados, identificando aqueles que efetivamente subscreveram os CRI.

3.5.2. Os CRI serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição e serão

integralizados no ato de subscrição, pelos Investidores Profissionais, de acordo com os termos dos

referidos Boletins de Subscrição. devendo os Investidores Profissionais, por ocasião da subscrição,

fomecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestândo que:

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

(b) esüio cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas

na lnstrução CVM n'476; e

(c) são Investidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da Instrução CVM no 539.

3.6. Início da Distribuição dos CRI: O início da distribui ção pública dos CRI deverá ser informado

pela Emissora à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais

investidores e, nos termos do § l" do artigo 7o-A da Instrução CVM n" 476, a comunicação de que trata

esta Cláusula deverá ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de

computadores e conter as informações constantes do Anexo 7-A da lnstrução CVM n' 476, exceto se

de outra forma vier a ser orientado pela CVM.
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3.7. Encerramento da Distribuição dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando

da subscrição e integralização da totalidade dos CRI, devendo a Emissora enviar o comunicado de

encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.5.1. deste Termo de

Securitização.

3.7.1. Em conformidade com o artigo 8'da Instrução CVM n"476, em até 5 (cinco) dias

corridos contados do encerramento da Oferta, a Emissora deverâ realizar a comunicação de

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

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

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

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

3.7.2. Caso a Oferta não seja enceÍrada dentro de 06 (seis) meses da data de seu início, a

Emissora deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.5.1. deste Termo de Securitização com

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

3.E. Negociação nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI poderào ser

negociados em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores

qualificados, assim definidos nos terrnos da Instrução CVM n" 539 ("lnvestidores Oualificados"), e

(ii) depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos

lnvestidores Profissionais ("Período de Restricão"), conforme disposto, respectivamente, nos artigos

I 5 e l3 da Instrução CVM n" 476 e observado o cumprimento, pela Emissora, do artigo l7 da Instrução

CVM n" 476. Após o Período de Restrição e observado o disposto na Instrução CVM n" 476, os CRI

poderão ser negociados entre Investidores Qualificados nos mercados de balcão organizado.

3.E.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão somente

poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de

oferta pública perante a CVM, nos termos do caput do artigo 2l da Lei n" 6.385176 e da Instrução

CVM n'400.

3.9. Declaraqõcs: Para fins de atender o disposto no item l5 do Anexo III da Instrução CVM n' 414,

seguem como Anexo lll, Anexo IV, Anexo V e Anexo VIll ao presente Termo de Securitização,

declarações emitidas pela Emissora (na qualidade de emissora e de coordenador líder da Oferta), pelo

Agente Fiduciário e pelo Custodiante.

CLÁUSULA QUÂRTA - SUBSCRIÇÃo, INTEGRALIZAÇÃO E TITULARIDADE DoS
CRI

4.1, Subscrição dos CRI: Os Cfu serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição
pelo Investidor Profi ssional

Intesralização dos CRI: A integralizagão dos CRI será realizada em moeda corrente nacional,
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conforme estabelecido no Boletim de Subscrição. O preço de integralização será equivalente ao Valor

Nominal Uniuírio, na Data de Emissão, acrescido do Juros Remuneratórios, calculada pro rata die,

desde a data da primeira integralização dos CRI até a data de sua efetiva integralização, sendo admitido

ágio ou deságio negociado na distribuição. A integralização dos CRI será realizada via 83 ou mediante

crédito em conta correnoe de titularidade da Emissora.

4.3. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em nome de cada

titular e emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83.

Adicionalmente, serão admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações

prestadas pela B3.

CLÁUSULA QUINTA-CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E JUROS REMUNERATÓRIOS

DOS CRI

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

Remuneratórios, serão pagos nas Datas de Pagamento e demais condições especificadas no Anexo II

deste Termo de Securitização. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte

fórmula:

1 = [VNb x (F ator de luros - 1)]

Onde:

J: Valor unitário de juros, acumulado no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

$!t Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na data da primeira

integralização dos CRI, ou da última amortização ou incorporação dejuros, se houver, calculado com

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa

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

F ator de Juros - (Fator DI x Fatot'Spread)

Onde:

Fator DI: Produtório das Taxas DI, desde a data da primeira integralização dos CRI, ou a Data de

Pagamento imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento ou data de cálculo,

exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, âpurado da seguinte forma:
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n

FatoÍ Dr = f],, + rDr k)
k-l

Onde,

Número de ordem da Taxa DI, variando de I (um) até n

TDIr.: Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, da seguinte forma:

k

TDTK _ (!l! * t\*\100 J

1

-l

Soread: 5 (cinco inteiros);

pg! Número de dias úteis entre a data de primeira integralização dos CRl, ou a Data de Pagamento

imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento ou data de cálculo, exclusive;

Observações:

Onde

DIli Taxa Dl over divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fator Soread: Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, conforme calculado abaixo.

rSnread \
Fator Spread = |.-r* * ,J

drta
zíz

(i)
B3;

a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais dilulgada pela

(iD o fator resultante da expressão (l +TDIà é considerado com l6 (dezesseis) casas decimais

sem anedondamento;

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

acumulado, trunca-se o resultado com l6 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator

diário, e assim por diante até o último considerado;

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

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(v) o fator resultante da expressão: Fator DI x F @tor Spread deve ser considerado com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento;

(vi) para a aplicação de "DÚ." será sempre considerado a Taxa DI divulgada no 5'(quinto) Dia Útil
imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 15, a Taxa DI considerada será

a publicada no dia l0 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 'l l, 12, 13, l4 e l5 são Dias Úteis).

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário do CRI será calculado da seguinte

forma:

AAi -- (VNb x TAi) x AMi

Onde,

!g\[ Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

VI\b: Conforme definido anteriormente

!!! Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme

os percentuais informados na coluna "Taxa de Amonização - TAi", nos termos estabelecidos na tabela

constante do Anexo II deste Termo de Securitização.

@! Amortização mínima do i-ésimo período calculado com l0 (dez) casas decimais, com

arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

VNb
Se: r, <7;AMi=0

VNb
Se: ,r- > l; AMi =

VNb _ SDi

VNb xTAi(

Onde:

sDi: Saldo devedor unitário no i-ésimo período, conforme valor informado na coluna "Saldo
Devedor Uniúrio dos CRI" do Anexo II do presente Termo de Securitização.
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O cálculo da parcela bruta do CRI (PMT) será calculada da seguinte forma:

Pi=AAi+I
Onde:

Pi: Valor da i-ésima parcela bruta do CRI

!g!ii Conforme definido anteriormente.

J: Conforme definido anteriormente

5.2. Prorrogação de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pela Emissora até o I " (primeiro) Dia Util subsequente, caso o vencimento coincida

com um dia que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

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

CRI encontram-se descritas no Anexo II deste Termo de Securitização.

5.4. Intervalo entre o Recebimento e o Paqamento: Fica certo e ajustado que deverá haver um

intervalo de pelo menos I (um) Dia Util entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os

pagamentos referentes aos CRl, advindos dos Créditos Imobilirírios e a realizaçáo pela Emissora dos

pagamentos referentes aos CRL

5.5. Substituição da Taxa DI: Se a Taxa DI não estiver disponível quando da Data de Pagamento

dos Juros Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa DI, o percentual

correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas

quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa

DI. Na hipótese de extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa DI, ou de ausência de

apuração ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a l0 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a l5
(quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anterior

à última data em que se verificar a ocorrência de qualquer desses eventos, a Emissora fica desde já
autorizada a utilizar, para apuração dos valores devidos em razão deste Termo de Securitização, seu

substituto legal ou, na sua falta, o IPCA/IBGE. No caso de extinção ou impossibilidade legal de

utilização, ausência de apuração ou divulgação do IPCA/IBGE a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias

Úteis contados de referido evento, convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja

deliberado pelos Titulares dos CRI o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRI. Caso

os titulares de CRI e a Devedora não cheguem em um acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado
para a remuneração dos CRI, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, solicitar à Devedora, o
pagamento antecipado total do saldo devedor da CCB no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data

da assembleia prevista acima ou na próxima Data de Pagamento, o que ocorer primeiro, e

consequentemente realizar o resgate antecipado total dos CRl.
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CLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARCIAL OU RESGATE

ANTECIPADO TOTAL

6.1. Antecipação dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários oriundos da CCB e

representados pela CCI, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado da

CCB; (ii) caso a Devedora realize a amortização extraordinária dos Créditos Imobiliários, conforme

procedimentos descritos na CCB; ou (iii) caso a Devedora (a) seja exigida a rcalizar a Amortização

Extraordinária Compulsória em virnrde da não verificação da Razão Mínima de Garantia, ft) ourealize

a Amortização Extraordinária Facultativa, conforme definido no Contrato de Cessão, ou (c) seja

realizada r amorÍização dos Créditos Imobiliários em virtude da venda dos Imóveis objeto das

Alienações Fiduciárias de Imóveis, nos ternos previstos no Contrato de Cessão. Nestes casos, a

Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária parcial e

proporcional, mas limitado a 987o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Uniúrio, na próxima

Data de Vencimento, ou, conforme o caso, caso haja a antecipação total dos CRI, em até 2 (dois) Dias

Úteis contados da data de recebimento dos referidos recursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRI, se necessário, a Emissora elaborará

e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRI, bem como

aÍualizarâ o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas futuras, caso

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

e atualização na 83, a tabela vigente.

ó.1.2. Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento de

Vencimento Antecipado, do cumprimento das obrigações pecuni:írias previstas na CCB, nos termos

do Anexo II da CCB, ou da amortização extraordinária da CCB, deverão ser creditados na Conta do

Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente ao pagamento dos CRI.

6.2. Valor do s cl s Imobiliários: A
amortização extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRI, em decorrência da

antecipação dos Créditos lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1, deste Termo de

Securitização, serão realizados pelo percentual do Valor Nominal Uniuírio do CRI, limitado a 98%

(noventa e oito por cento), no caso de amortização extraordinária parcial, e pelo Valor Nominal

Unitário, no caso de resgate antecipado total, acrescidos de Juros Remuneratórios, na data do evento,

de forma pro rata die, conforme disposto na Cláusula 5.1 deste Termo de Securitização.

6.3. Destinação dos recursos dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários oriundos da CCB

e representados pela CCI destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento imobiliário residencial até

a data de vencimento da CCB, realizado pela Devedora, no âmbito dos Empreendimentos Alvo. A
comprovação da referida destinação dos recursos será feita pela Devedora, trimestralmente à partir da

data de emissão da CCB, com descrição detalhada da destinação dos recursos nos termos do Anexo
IV da CCB, descrevendo os valores e percentuais destinados a cada Empreendimento Alvo aplicado
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no respectivo período, respeitado o prazo limite da data de vencimento da CCB ("Relatório

Trimestral") podendo ser solicitados, conforme o caso, comprovantes de destinação dos recursos da

CCB, incluindo, mas não se, limitando, cópias dos contrâtos e das notas fiscais (no formato "XML"
de autenticação das notas fiscais), comprovando os pagamentos e/ou demonstrativos contábeis que

demonstrem a correta destinação dos recursos durante o período imediatamente anterior, para fins de

caracÍerizaçáo dos recursos oriundos dos Créditos Imobiliários, bem como cronograma de avanço de

obras de cada Empreendimento Alvo. Adicionalmente, a Devedora, desde já, autoriza a Emissora e,

ainda, o Agente Fiduciário, a fiscalizar, caso entendam necessário, ou por força de uma solicitação a

estes expedida por órgãos públicos, a aplicação dos recursos obtidos pela Devedora por meio da CCB,

diretamente ou por meio de empresas contratadas, a qualquer tempo, independentemente da obrigação

de apresentação, pela Devedora, do Relatório Trimestral.

6.4, Após o recebimento do Relatório Trimestral e do cronograma de avanço de obras de cada

Empreendimento Alvo, a Emissora e o Agente Fiduciário serão responsáveis por verificar, com base

no Relatório Trimestral, o cumprimento da destinação dos recursos assumido pela Devedora, sendo

que referida obrigação se extinguirá quando da comprovação, pela Devedora, da utilização da

totalidade dos recursos obtidos com a emissão da CCB, conforme destinação dos recursos prevista na

acima.

6.5. Sempre que solicitado pelo Cedente, pelo Agente Fiduciário ou pela Emissora, conforme o

caso, ou por força de uma solicitação a estes expedida por órgãos públicos, incluindo, sem limitação,

a Receita Federal, a Devedora se obriga a comprovar a aplicação dos recursos da CCB, em até 03 (três)

Dias Úteis, por meio de declaração e/ou da apresentação de contratos, notas fiscais, faturas e/ou

documentos relacionados ao financiamento imobiliário de acordo com os termos da CCB.

6.6. Caberá a Devedora a verificação e análise da veracidade dos documentos encaminhados
atestando, inclusive, que estes não foram objeto de fraude ou adulteração, não cabendo ao Agente
Fiduciário e à Securitizadora a responsabilidade por verificar a suficiência, validade, qualidade,
veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras dos eventuais documentos enviados
pela Devedora, tais como notas fiscais, faturas e/ou comprovantes de pagamento e/ou demonstrativos
contábeis da Devedora, objeto da destinação dos recursos, ou ainda qualquer outro documento que lhe
seja enviado com o fim de complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do
mencionado no Relatório Trimestral.

CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇOES DA EMISSORA

7.1. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da orónria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos
os fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação nojomal de publicação
de seus atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente
Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês

lL
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subsequente à integralização dos CRI, bem como a colocá-lo à disposição dos investidores e enviá-lo

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

Imobiliários aos CRI.

7.2,1, O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo devedor dos CRI;
(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos investidores no mês;

(e) Valor recebido dos Créditos [mobiliários;

(0 Saldo devedor dos Créditos Imobiliários;

(g) Valor da Razão Mínima de Garantia, conforme definida na CCB;

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

(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado;

C) Informações sobre as Alienações Fiduciárias de Imóveis (quantidade de unidades alienadas

fiduciariamente por Imóvel - prenotadas ou registradas, região do empreendimento do imóveI alienado

fiduciariamente, função do imóvel - residencial ou comercial, valor em reais do imóvel alienado

fiduciariamente);
(k) lnformações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e da CCB realizadas no mês de

referência; e

(l) Informações sobre os Imóveis vendidos. incluindo descrição do Imóvel e valor da venda.

7.3. Elab dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serao

preparados e fomecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora

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

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

Securitização.

7.4. Fomecimento de Informações Relativas aos Créditos Imobiliários: A Emissora obriga-se a

fomecer aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de l5 (quinze) dias corridos contados

do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários,
desde que estas estejam disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou

da Devedora, conforme o caso.

7.4.1. A, Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fomecer e permitir o acesso do Agente Fiduciário,

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

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

Fiduciário, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos Titulares

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

dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos Imobiliários,
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confoÍrne previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização, imediatamente após tomar

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

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

tomadas pela Emissora.

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

dados financeiros e atos socie!ários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução

CVM n'583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente

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

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

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

no encerramento de cada exercício social.

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

operações que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de

mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente

Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros

cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que

comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

7.7. A Emissora neste ato declara que

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

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

(b) esú devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste

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

e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos demais Documentos da Operação

de que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatuúrios necessários referentes

à Emissora para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitizagão e os demais Documentos da

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

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,

estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários representados pela CCI e das Alienações

Fiduciárias de Imóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar os Créditos Imobiliários

representados pela CCI, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontram-se livres e

desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não
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sendo do conhecimento da Emissora a existência d€ qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da

Emissora de celebrar este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja

parte;

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

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

(g) observado o disposto no item "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais Documentos

da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações

judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natuÍeza, contra a Emissora em qualquer tribunal,

que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários representados pela CCI eiou as Alienações

Fiduciárias de Imóveis, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(h) conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da existência

de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma autoridade govemamental

referente aos lmóveis;

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

de exercer plenamente suas funções: e

CI) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte constituem

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

condições.

7.7.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer das

declarações aqui prestadas tomem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

CLÁUSULA oITAvA. REGIME FIDUCIÁRIo E ADMINISTRAÇÁo Do PATRIMôNIo
SEPARADO E PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS

8.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9" da Lei n" 9.514197, a Emissora institui, em caráter

irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI,

a Conta do Patrimônio Separado e as Alienações Fiduciárias de Imóveis, constituindo referidos

Créditos lmobiliários lastro para os CRI. O Regime Fiduciário. mediante entrega deste Termo de

Securitização na Instituição Custodiante, será registrado conforme previsto no arÍigo 23, parágrafo

único, da Lei n" 10.931/04.

8.2. Conta do Patrimônio Separado: A arrecadação dos Créditos Imobiliários ocorrerá diretamente

na Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e peÍÍnanecerão separados e

segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRl.

E.3. Isenção de Açãq pLErççuqãq: Na forma do arti go I I da Lei n' 9.514197, os Créditos

n7
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Imobiliários, representados pela CCI, as Alienações Fiduciárias de Imóveis e os recursos porventura

mantidos na Conta do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores

da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores

da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações

inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da

Medida Provisória n." 2.I 58-35/2001 .

8.4. Patrimônio Seoarado: Os Creditos lmobiliários, representados pela CCI, as Alienações

Fiduciárias de Imóveis e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado permanecerão

separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos

CRI,

8.5. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora adminis trará, por si ou por seus prepostos,

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

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

amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRI.

E.6. Declarações da Emissora: Para fins do disposto nos itens 9 e l2 do Anexo lll à lnstrução CVM
no 414, a Emissora declara que:

(a) com relação à CCI, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela Instituição

Custodiante; e

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

da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Créditos Imobiliários; (ii) o

controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e (iii) a emissão,

quando cumpridas as condições estabelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

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

Emissora descrita na Cláusula 2.4, item (c) deste Termo de Securitização serão suportados pela

Devedora, inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais

pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor devido livre de quaisquer

tributos incidentes na fonte (5yoss-up).

t.7.1. A Taxa de Administração, conforme definida na Cláusula l2.l deste Termo de Securitização,

será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônio Separado, e paga a partir do l" (primeiro) Dia

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

CRI.

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

27o (dois por cento) sobre o valor do débito, bem comojuros moratórios de l% (um por cento) ao mês,

calculado pro rata temporis, se necessário.
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8.E. Guarda da CCB: A Emissora será responsável pela guarda da via negociável da CCB,

recebendo a Instituição Custodiante uma cópia simples da CCB

8.9. Ordem de Prioridade de Pasamentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos

Créditos Imobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação

antecipada ou realização das Alienações Fiduciárias de Imóveis, 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:

(â) Despesas do Patrimônio Separado, caso a Devedora não arque com tais custos;

(b) Retenção dos valores necessários à recomposição do Fundo de Reserva, conforme previsto pela

Cláusula 2.9.3 deste Termo de Securitização, caso necessário;

(c) Remuneração e Amortização em atraso dos CRI, se houver;

(d) Pagamento dos Juros Remuneratórios;

(€) Amortização do saldo devedor do Valor Principal;

(f) Amortização extraordinária, se houver.

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

cumprimento das obrigações do CRI previstas nos itens "(a)" a "(d)" da Cláusula 8.9 deste Termo de

Securitização, a Emissora notificará a Devedora para qu e em até 2 (dois) Dias Úteis deposite recursos

necessários para cumprimento de todas as obrigações, a qual somente responderá por tais pagamentos

em caso de mora nas amortizações previstas no item "(h)" da Cláusula 3.1 deste Termo de

Securitização.

8.10. Preiuízos ou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por

prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de

disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por sentença

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

E.l1. Aplicação de Recursos da Conta do Patrimônio Separado: Os recursos disponíveis na Conta do

Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos Imobiliários, representados pela CCl,

serão aplicados nos termos previstos pela Cláusula 8.12 deste Termo de Securitização. Os pagamentos

referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida

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

E.12. Investimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão abrangidos

P/
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pela instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que poderão

ser aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em

rendimentos de renda fixa do Banco Itaú Unibanco S.A. Todos os lnvestimentos Permitidos realizados

nos termos desta Cláusula deverão ser resgatados de maneira que estejam imediatamente disponíveis
na Conta do Patrimônio Separado para a realizaçáo de qualquer pagamento devido. Eventuais

retenções de impostos decorrentes dos rendimentos dos Investimentos Permitidos pertencerão com

exclusividade à Securitizadora. Sendo esses rendimentos, líquidos de impostos e quaisquer outros

encargos que forem deduzidos, acrescidos aos valores devidos à Devedora.

E.13. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com os Investimentos Permitidos integrarão

o Patrimônio Separado, livres de quaisquer impostos. A Securitizadora não terá qualquer

responsabilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos,

tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre outros, qualquer

responsabilidade por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no investimento,

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

essas demoras.

CLÁUSULA NONA- AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. Asente Fiduciário:A Emissora , neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita

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

remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declarações do Asente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o
Agente Fiduciário declara:

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

condições, bem como a função e incumbências que lhe são atribuídas;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo

6" da Instrução CVM n'583, conforme consta no Anexo Vl deste Termo de Securitização;

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

the é atribuída, conforme o § 3" do artigo 66 da Lei 6.404176 e Seção II do Capítulo II da Instrugão

CVM n" 583;

(d)

Anexo VII;
prestar serviços de agente fiduciário nas emissões da Emissora, conforme consta no

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

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

necessários para tanto;
Pâgina 21 de 72

-Ê 
"/

DOCS - 10966676v1



(f) assegura e assegurará, nos teÍrnos do §1" do artigo 6" da Instrução CVM n" 583,

tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titulares de certificados de

recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada,

Controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora;

(g) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora ou com a Fiduciante

que o impeça de exercer suas funções de forma diligente; e

(h) ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação,

além de veriÍjcar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela

Emissora e contidas neste Termo de Securitização, sendo certo que verificará a constihlição e

exequibilidade das garantias descritas na Cláusula 2.9 deste Termo de Securitização, quando da baixa

das hipotecas em relação à determinadas unidades imobiliárias em favor de terceiros, conforme

identificadas nos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis e do registro da

Alienação Fiduciária de Imóveis, na medida em que forem registradas junto aos Cartórios de Registro

de Imóveis competentes, que e, após devidamente constituídas, poderão ser suficientes em relação ao

saldo devedor dos CRI.

9.3. Incumbências do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,

principalmente:

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

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício

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

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

(c) verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de Imóveis, bem como o

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

exequibilidade;

(d) examinar propostâ de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

(e) intimar a Emissora, a Cedente e a Fiduciante, conforme o caso, sempre que a análise seja

possível através dos documentos encaminhados pela Emissora, a reforçar a garantia dada, na hipótese

de sua deterioração ou depreciação;

(0 manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive, gestão

junto à Emissora, com base nas informações cedidas pela 83 e pelo Escriturador;

N/
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(g) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta

operação, a administração do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula l0.l deste

Termo de Securitização;

(D renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de interesses

ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia que

del iberará sobre sua substituição;

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

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

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

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

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

dos CRI, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a

Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do Patrimônio Separado;

(m) informar os Titulares dos CRI, a partir da ciência de eventual inadimplemento, pe la Emissora,

de quaisquer obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações

relativas a garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e

que estabeleçam condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as

consequências para os Titulares dos CRI;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,

quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

(o) disponibilizar aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do Valor

Nominal Unitário dos CRI, realizado em conjunto com a Emissora, através de seu websiÍe;

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alenando os Titulares dos

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

(q) fornecer à Emissora declaração de encerramento, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis após

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

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

Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei

n.'6.404/76;

Ir/
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(s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe

forem solicitadas:

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores , em ate 4 (quatro) meses após o fim
do exercício social da Emissora. relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante o

respectivo exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo o previsto no Anexo
I 5 da Instrução CVM n' 583/16; e

(v) em atendimento ao Oficio-Circular CVMiSRE N' 02119, o Agente Fiduciário poderá, às

expensas da Devedora, contratar terceiro especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o
valor das garantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar quaisquer informações e

comprovações que entender necessárias, na forma prevista no referido Oficio, custos de eventual

reavaliação das garantias será considerada uma despesa da Emissão.

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

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

proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRI.

9.4. Remuneracão do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário

receberá da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo desempenho

dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, durante

o período de vigência dos CRI ou até a liquidação integral dos CRI, (i) à título de implementação, será

devida parcela única de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis

após a primeira data de integralização dos CRI, e (ii) à título de honorários pela prestação dos serviços,

serão devidas parcelas mensais de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) cada, para o

acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário, sendo a primeira parcela devida em até 5

(cinco) Dias Úteis após a primeira data de integralização dos CRI e as demais a serem pagas nos meses

subsequentes até o resgate total dos CRI, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-M,

ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituílo,

calculadas pro rata die, se necessário, inclusive a remuneração (flat e recorrente).

9.4.1. Pela verificação da destinação dos recursos. será devido o valor de RS 1.000,00 (mil reais) a

cada semestre a partir da primeira verificação, até a utilização total dos recursos oriundos da CCI, a

ser paga até o 5'(quinto) Dia Útil contado da data da primeira verificação e as demais nas

periodicidades de verificações seguintes caso sejam necessárias;

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

condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas após a

Emissão, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, que justificadamente demandem a
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atuação do Agente Fiduciário, adicionalmente à remuneração do Agente Fiduciário prevista na

Cláusula 9.4 acima, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho

efetivamente dedicado atais fatos, incluindo, mas não se Iimitando, à (i) comenúrios aos documentos
da Emissão durante a estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de

garantias, (iii) participação em reuniões intemas ou extemas ao escritório do Agente Fiduciário,
formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI ou demais partes da Emissão;

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

consequentes decisões tomadas em tais eventos, pago em 5 (cinco) dias conidos após comprovação

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

das condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) das garantias, (ii) fluxo e prazos de

pagamento e remuneração; (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado, resgate antecipado,
precificação do lastro e do CRI; (iv) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos

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

reestruturação dos CRI.

9.4.3. As remunerações definidas nas Cláusulas acima, deste Termo de Securitização, continuarão

sendo devidas e calculadas pro rala die, mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário

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

9.4.4. No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários ou da Emissora com relação às suas

obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos investidores deverão ser, sempre

que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesas incluem os gastos

com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias

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

enquanto representante dos investidores. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais

decorrentes da sucumbência em açõesjudiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares dos CRl,

bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora

peÍÍnanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta)

dias conidos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do

risco de sucumbência.

9.4.5. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício da

função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente: publicações em geral (por exemplo,

edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos

Titulares dos CRI, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente

Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas com viagens e

estadias, transportes e alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria

e/ou fiscalização, contatos telefônicose/ou conference cal/, assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem

como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento

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

Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será,
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sempre que possível, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

9.4.6. O pagamento das despesas acima referidas será realizado mediante pagamento das respectivas

faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes pertinentes,

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

aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualidade de administradora do Patrimônio

Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9.5. Encarqos das Remuneracões: No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações

previstas nas Cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moÍaÍória de 2yo (dois por cento)

sobre o valor do débito, bem como ajuros moratórios de l7o (um por cento) ao mês, ficando o valor
do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de

efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

9,5,1, A remuneração referida nas Cláusulas acima será aÍualizada pela variação acumulada do IGP-

M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na impossibilidade de sua utilização,
pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento

seguintes, calculadas pro-rota die, se necessário.

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da

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

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

pagamento.

9.6. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses

de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, tiquidação, falência ou qualquer outro

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

desses eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja eleito o novo agente fiduciário. O
Agente Fiduciário se manterá nas suas funções até que seja substituído pelo novo Agente Fiduciário.

9.7. Destituicão do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(a) pela CVM, nos terrnos da legislação em vigor;

(b) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRI, independentemente da ocorrência de

qualquer fato que imponha oujustifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3 (dois

terços) dos Titulares dos CRI; ou

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

acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no aÍigo l3 da Lei 9.514/97 ou das
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incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 deste Termo de Securitização.

9.8. Deveres- Atribuicões e Resoonsabilidades do Agente Fiduciário Eleito em Substituicão :o
agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 deste Termo

de Securitização e da Cláusula 9.7 acima assumirá integralmente os deveres, atribuições e

responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

9.9. SubstituiÇão Permanente: A substitui ção do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá

ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização e demais Documentos da Operação,

conforme aplicável .

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

Circulação, estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância

temporária.

9.r l. alidade das manifestações Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que

criarem responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Terrno

de Securitização, inclusive a âssunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário nas hipóteses previstas nesse Termo de Securitização, somente serão válidos quando

previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral.

9.12. Atuação Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer

juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos

Titulares dos CRI, comprometendo-se üio-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe

forem transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento

das orientações dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e

reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser

causados em deconência disto aos Titulares dos CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário

limita-se ao escopo da Instrução CVM n" 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei

n'6.404176, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade

adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9.13. Presunção de Veracidadç: Caberá à Devedora a veriÍicação e análise da veracidade dos

documentos encaminhados atestados, inclusive, que estes não foram objeto de fraude ou adulteração.

O Agente Fiduciário, não será, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos

societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-

los, nos termos da legislação aplicável.

9,14. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha

e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar
Página 33 de ?2

1r',
DocS'10966676v1



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

CLÁUSULA DEz - LIQUIDAÇÃO Do PATRIMÔNIo SEPARADo

10.1. Liouidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com

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

Cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediata

e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituido pelos Créditos Imobiliários e

os recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do

Patrimônio Separado, nas hipóteses em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar

sobre a assunção da administração do Patrimônio Separado ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocacão da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração,

pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de

Titulares de CRI, na forma estabelecida na Cláusula I l.l e seguintes deste Termo de Securitização, e

na Lei n" 9.514/97 para fins de deliberação das novas noÍrnas e regras de administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário ou administração por nova securitizadora.

10.3. Deliberação pela Liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de Titulares de CRI

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

por nova securitizadora, fixando, neste catso, a remuneração desta última, bem como as condições de

sua v iabilidade econômico-fi nanceira.

10.4. Eventos que Ensei4m a Assunção da Administração do Patrjmônio SeLrarado pelo Agente

Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta

operação, a critério da Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos

abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário,

para liquidá-[o:

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora; ou

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das obrigações

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, respeitando o prazo de cura previstos pelos

Créditos Imobiliários que dão suporte a essa Emissão, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do

Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de verificação da mora,

caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada, ao

Agente Fiduciário. pela Emissora. em I (um) Dia Útil.
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CLAUSULA ONZE _ ASSEMBLEIA GERÂL

11,1 Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-

se em Assembleia Ceral de Titulares de CRI. a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da

comunhão dos Titulares dos CRI.

11.2. Convocacão: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente

Fiduciário, (ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, l0'/o (dez

por cento) dos CRI em Circulação.

11.3. Forma de Convocacão: Observado o disposto na Cláusula I 1.2 deste Termo de Securitização,

deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes

no jornal, toda vez que a Emissora, na qualidade de titular dos Créditos Imobiliários, tiver de exercer

ativamente seus direitos estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operação, para

que os Titulares dos CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à

Devedora.

11.4. Prazo Dara Realização: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula ll.3
deverá ser realizada com no minimo 15 (quinze) dias a contar da data da primeira das 3 (três)

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

das 3 (três) publicações do edital relativo à segunda convocação, caso a Assembleia de Titulares dos

CRI não tenha sido realizada na primeira convocação.

11.5. Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI seja

providenciada conjuntamente com a primeira convocação.

I1.6. Manifestacão da Emissora e do Aeente Fiduciário: Somente após definição da orientação pelos

Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a Emissora e/ou Agente Fiduciário

deverão exercer seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma

prevista nos Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário para a instalação da

Assembleia Geral de Titulares de CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora

e/ou Agente Fiduciário poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo

certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares

dos CRI, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabilização

decorrente de ausência de manifestação.

11.7. Responsabili da Emissora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará

qualquerjuízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se lão somente a

manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos CRI

por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à

Emissora.
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11.8. Legislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Assembleia Ceral de Titulares de CRI, no que couber, o

disposto na Lei n' 9.514197 , bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

11.9. Instalacão: A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação,

com a presença de Titulares dos CRI que representem, no mínimo,2/3 (dois terços) dos CRI em

Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

11,10, Votos: Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Titulares

dos CRI, sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou não.

I l ll, Ouóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar

em conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

ll.12. Presenca da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias Gerais de Titulares de CRI.

11.13. Prestação de Informacões: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de

Titulares dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que

a Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros

(inclusive, a Devedora), para participar das Assembleias Gerais de Titulares de CRI, sempre que a

presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo

da referida faculdade, a Devedora e/ou suas partes relacionadas não poderão participar do processo de

deliberação e apuração dos votos dos Titulares dos CRI a respeito da respectiva matéria em discussão.

11.14. Presidência: A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com

quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Diretor da Emissora; (ii) ao Agente Fiducirírio; ou

(iii) ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

I1.15. Ouórum de Deliberação: Exceto se de outra forma estâbelecido neste Termo Securitização e/ou

nos Documentos da Operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocaçào, por

maioria simples dos CRI em Circulação presentes na Assembleia Geral de Titulares de CRI e, em

segunda convocação, por qualquer número.

11.16. Quóruns QualiÍicados: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização

e/ou nos Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em

relação: (i) às datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da

amortização de principal; (ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRI, os Juros

Remuneratórios dos CRl, a amortização de principal e o Valor Nominal UniLírio; (iii) à Data de

Vencimento Final; (iv) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de

Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, que possa impactar
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os direitos dos Titulares dos CRI; (üi) as Alienações Fiducirárias de Imóveis que possam comprometer

sua suficiênci4 exeqübilidade, validade ou liqúdez, inclündo sem limitação, a substittução das

referidas Alienações Fiducirírias de Imóveis, exceto no caso da definição da ordem e da forma da

excussão das AlienaÉes Fiduciárias de Imóveis; (viii) aos quónrns de instalação e/ou de deliberação

das Assembleias de Titulares de CRI; (ix) realização de qualquer amortização extraordinrí,ria ou resgate

antecipado dos CRI; (x) qualquer alteração ràs preüsões referentes à amortização extraordinária ou

resgate antecipado dos CRI; (xi) qualquer liberação eçecifica com relação a um inadimplemento da

Devedora (sempre considerando que qualquer liberação de um evento, numa data específicq não

sigrifica liberação de fatos posteriores); e (íi) eventual deliberação acerca do investmento adotado

paÍa os Íecursos da Conta do Parimônio Separado, conforme a Cláusula Erro! Fonte de rcfeÉncia
não encontrada deste Termo de Securitrzação, deverão ser aprovadas em primeira mnvocação da

Assembleia de TitulaÍes dos CRI por Titulares de CRI que representem maioria simples dos CRI em

Circüação e em qualquer convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representeÍ\ no

mínimo, maioria simples dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Tinrlares dos CRI, desde

que os presêntes em qualquer Assembleia Geral de Tirulares dos CRI, em segunda convocação,

Íepresentem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação.

11.17. Dsoensa para Instalacão: Indepardentemente das formalidades prwistas na lei e neste Termo

de Secútização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Tinrlares dos CRI a que

comparecerem todos os Titulares dos CRI, sem prejúzo das disposições relacionadas com os quóruns

de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

11.18. Dsoensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares
dos CRI sempÍe que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) da necessidade de atendimento a

exrgências de adequação a noÍmas legars, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou
demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou
aritmétrco; e (iii) em ürtude da úaalização dos dados cadastrais da Emissora e do Agente Fiduciário,
tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que nâo haja qualquer

cu§o ou despesa adicional para os Titulares do CRI.

11.19. Encamiúamento de Documentos oara a CVM: As atas lawadas das Assembleias Gerais de

Titulares de CRI serão encamiúadas somente à CMVÍ üa Sistema de Enüo de Informações Periódicas

e Eventuais - IPE, sendo que sua publicação em jomais de grande circulação niiro será necessári4

exceto se a Assembleia Geral de Titlrlares de CRI deliberar em sentido diverso.

CLÁUSULA DOZE - DESPESAS DA EMIS§ÃO

12.1. Em ürtude da securitização dos Créditos Imobilirários representados pela CCI bem como

diante do disposto naLei n'9.514/97 e nos atos e instruções emanados pela CVIú, que estabelecêm as

obriga$es da Emissora, será deüdo à Emissorq durante todo o período de ügência dos CRI, taxa de

administração, no valor de R$ 3.000,00 (três mil rears) ao mês, âtualizada anualmente pela variação

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou aind4 na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que
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üer a substituíJo, calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga à Emissora no l" (primeiro) Da
Útil a contar da data de subscrição ê íntegÍalíz,lção dos CRI, e as demars na data de verificação dos

meses subsequentes até o resgate total dos CRI ("Taxa de Administracão").

l2.l.l. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo deüda, mesmo após o
vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Creditos Imobiliários
inadimplidos, remuneração esta que será calculada e deüda proporcionalmente aos meses de atuação

da Emissora.

12.1.2. Casrc a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração preüsta nesta Cláusula" estará

sujeita a multa moratóriâ à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em atraso, bem

como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, rncidentes sobre o valor em

atraso, calculados dia a dia-

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serâo acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL
(Contribuição Social Sobre o Lucro Líqüdo), P§ (Contribüção ao Programa de krtegração Social),

COFINS (Contribúção para Financiamento da Seguridade Socia.l), IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte) e quaisquer outros tributos que veúam a incidir sobre a remuneração da Emissorq nas

aliquotas ügentes na data de cada pagamento.

12.1.4. Caso não sejam qütados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham

a incidir sobre os Imóveis e/ou sobre os empreendimentos edificados nos respectivos Imóveis, poderá

a Emissora fazêlo, com recursos do Patrimônio Separado, desde que preüamente aprovado pelos

Titulares dos CRI reruridos em Assembleia Geral de Titulares de CRI, ficaÍldo a Devedora obrigada a

reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis após recebimento de

notificação encamiúada pela Emissora dou pelo Agente Fiducitírio, sob pena de, sobre tais quantias,

incidir os encaÍgos moratórios preüstos no Contrato de Cessão e nos Instrumentos Paúicüares de

Alienação Fiduciaria de Imóveis, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos Titulares dos

CRI nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusula 11.15 deste

Termo de Securi tização.

12.2. Desoesas do Patrimôruo Seoarado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabilização Gegistro contábil independente), auditori4

realizaiao, administração, custodia e liquidação dos Créditos Imobilirí,rios e do Patrimônio Separado e

outras despesas indispensáveis à administraçâo dos Créditos Imobilirírios;

(b) as despesas com terceiros especialisas, advogados, agente escriturador, Instiruição

Cusodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscats, bem como as despesas com

procedimentos legais, inclündo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbênci4 incorridas para

resguardar os interesses dos Titulares dos CRI, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou
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relacionados a ÍedizÀção dos Créditos Imobilirí,rios integrantes do Patrimônio Separado, que deverão

ser, sempre que possível, preüamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRI. No caso do risco de

sucumbênci4 o Agente Fiduciário poderá solicitar garantia aos Titulares dos CRI. Tais despesas

incluem também os gastos com honorários advocaúcios de terceiros, depósitos, custas e taxas

judiciarias nas ações propostírs pelo Agente Fiduciario e/ou pela Emrssora ou contra o Agente

Fiduciário e/ou contra a EmissoÍa intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem

prejuízos ou riscos financeiros, enquanto repÍesentante da comr.urhão dos Titulares dos CRI, ou

Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia Geral

dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRI anrncio de comunicação de

disponibitidade do relatório anual do Agente Fiduciráno, entre oufos), notificações, extração de

certidões, fotoópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, üagens e estadias, contatos

telefônicos elo:u conference ca[ necesrírias ao exercicio da ftmção de Agente Fiducirírio e da

Emissor4 durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio

Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas preüamente pela Emissora;

(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente ügentes, que tenham como base de cáüculo

receitas ou resultados apurados no âmbito do Parimônio Separado;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partiÍ da Data de Emissão dos CRI, veúam a ser criados

e/ou majorados ou que tenham sua base de crílculo ou base de incidência alter.da, questionada ou

recoúecid4 de forma a representaÍ, de forma absoluta ou relativ4 um incremento da tribúação
incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, inclündo taxas e honorários advocatícios arbitrados
pelo jü2, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou indiretamente, da

emissão dos CRI, exceto se tais perdâs, danos, obrigações ou despesas forem resultantes de

inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administÍadores, empregados,

consultores e agentes, conforme üer a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo júzo
competente,

(g) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prenogativas dos Tinrlares

dos CRI; e

(h) demais despesas preüstas em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de

Securiüzação.

123. Desoesas Suoortadas os Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n" 9. 514/97, caso o Patrimônio Separado

seja insuficiente para arcaÍ com as despesas mencionadas na Cláusula l2.Z desae Termo de

Securitizaçâo, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados
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por cada um deles mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado

123.1. As despesas do Patrimônio Separado serão aÍcadas pelos Créditos Imobiliários, representados

pela CCI que remrmeram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo de SecuritizaÉo.

12.4. Responsúilidades dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusüas 12.2 e 12.3

acima, são de responsabilidade dos titrÍares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custfiia dos CRI não compreendidas na

descrição da Cláusula l2.l deste Termo de Securitização;

(b) todos os custos e deçesas incorridos para salvaguardar os direitos e prenogativas dos Titulares
dos CRI, observada a Cláusd,a12.4.1 e 12.4.2 deste Termo de Securitização; e

(c) tributos drretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, inclündo, mas não se

limitando, àqueles mencionados na Cláusula l3.l deste Termo de Securiüzação.

12.4.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra entidade que

opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condi$es preüstas neste Termo de Securitização,

os recursos necessários para cobnr as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titüares dos CRI, deverão ser, sempre que possível,

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

CRI detidos, na data da respectiva aprovaçâo.

12.4.2. Aoorte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com as obrigações

de eventuais aportes de recuÍsos na Conta do Patrimôruo Separado, pÍua custeaÍ eventuais despesas

necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haj a recursos súcientes no Patrimônio Separado para

fazer frente a tal obrigação, a Emrssora estará aúonzada a reaTizar a compersação de eventual

remuneração a que esse Titular dos CRI inadimplente teúa direito com os valores gasos pela

Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Tiníares dos CRI adimplentes com estas

deçesas.

12.5. Recursos Excedentes aoós Pagamento das Desoesas: Se, após o pagamento da totalidade dos

CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem Créditos Imobiliií,rios seja na forma de recursos

ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituidos pela Emissora à Devedor4 conforme

sua proporção sobre os Créditos Imobiliários à époc4 sendo que os créditos na forma de recursos

líqudos de tributos (inclúndo seus rendimentos líqúdos de tributos) restituídos à Devedora,

ressalvados à Emissora os beneficios fiscais onundos destes rendimentos.

cúusuI,A TREZE - TRATAMENTo TRTBUTÁRro ApLrcÁvEL Aos IIwEsrrDoRES

Aolicável aos investidores: As regras gerais relativas aos principais

1

13.1. Tratamento Tributá,rio
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tributos aplícáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos úaixo
mencionados são de responsabilidade dos investidores. Cada Investidor deve avaliar os impactos

tributrí,rios relativos ao seu investimento em CRI, não devendo considerar unicaÍnente as informa$es
contidas abaixo. Recomendamos que cada Investidor consulte seus próprios assessores quanto à

tnbutação a que deve estar sujeito na qualidade de Titular dos CRI, levando em consideração as

ci rcunstânci as especifi cas de seu investimento.

13.1.1. Investidores Residentes ou Domiciliados no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI aúeridos por pessoÍs jurídicas não financeiras estão

sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na

aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prÍrzo da aplicação geradora dos rendimentos

tribuáveis: (a) até 180 dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a

720 dias: alíquota de 17 ,5o/o e (d) acima de 720 dias: alíquota de I 5%. Este prazo de aplicação é contado

da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo l' da

Lei no 11.033, de 2l de dezembro de 2004 e âÍtigo 65 da Lei n'8.981, de 20 de janeiÍo de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada trpo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa Íisic4 pessoa júdica, inclusive isent4 fimó de investimento, instituição financeir4
sociedade de seguro, de preüdência privad4 de capitalização, conetora de tírulos, valores mobiliá,rios

e câmbio, distnbuidora de tínrlos e valores mobiliános, sociedade de arrendamento mercurtil ou

investidoÍ estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acim4 das pessoas juridicas não financeiras tributadas com base no

lucro real, presumrdo ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda deüdo, gerando o

drreito à dedução do IRPJ apurado em cada período de apuração (artigo 76,ldalxli n" 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 e artigo 70, I da hstrução Normativa no 1.585/2015). O rendimento também deverá

ser computado na base de calculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ conespondem a 15olo e

adicional de l0%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o eqüvalente

aR$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoasjurídicas

não financeiras, corresponde a 9p/o.

A partir de l'dejulho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas j urídicás não financeiras

tributadas sob a sistemátrca não cumulativa, suj eitam-se à contribú ção ao PIS e à COFINS as aliquotas

de 0,65%o e 4%o, respectivamente (Decreto n'8.426, de 1' de abril de 2015).

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, firndos de investimento,

seguradoras, entrdades de preüdência privada fechadas, enndades de preüdência complementaÍ

abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, corretoras e distribüdoras de útulos e

valores mobilirários e sociedades de arrendamento mercantil, há drspensa de retençiio do IRRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos deconentes de investimento em CRI por
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essas enhdades, üa de regra e à exceção dos fundos de rnvestimento, serão tnbutados pelo IRPJ, à

alíquota de 15% e adicional de l0%; pela CSLL, à alíquota de 20% entre 1o de setembro de 2015 e 3l
de dezembro de 2018, ou no cÍtso de cooperativas de crédito, à a.líquota de l7%o, e à aliquLota de l5%o

a partir de 1'dejaneiro de 2019, de acordo com o artigo 3'da Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de

1988, e das alterações trazidas pela Lei no 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras de

fundos de investimentos estão isentas de Imposto de Renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei n'
9.53219'l). Ademais, no caso das institui@es financeiras e determinadas entidades definidas em lei, os

rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribüção ao PIS

e à COFINS às alíquotas de 0,65%o e 4%o, respectivamente.

Para as pessoas fisicas, desde lo de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3o,

inciso tr, daLei no 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa

no artigo 55, paragrafo unico, da Instrução Normativa da RFB n' 1.585, de 3l de agosto de 2015, tal
isenção abrange, aind4 o ganho de capital aúerido na alienação ou cessão dos CRI.

Pessoas j urídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja"

o imposto não é compensável, conforme preüsto no artigo 76, inciso tr, da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. A retenção do imposto na fonte sobre os Íendimentos das entidades imunes está

dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 7l
da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de juúo de

1995.

13.1.2. Investidores Residentes o Domiciliados no Exterior

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que inüstam em CRI
no país de acordo com as normas preüstas na Resolução CMN no 4.373, de 29 de setembro de 2014,

os rendimentos aúeridos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15Yo. Exceçáo é feita para

o caso de invesüdor domiciliado em país ou jurisdiçâo considerados como de tributação favorecida,

assim entendidos aqueles que não tÍibutam a renda ou que a tributam à aliquota inferior a 20% ou cuj a

legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas,

ou à sua ítr:laridade ou à identificação do beneficiário efetivo de Íendimentos atribúdos a não

residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atua.lmente consideradas

"Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1' da Instrução Normativa da

Receita Federal do Brasil no L037, de 04 de junho de 2010.

Rendimentos obtidos por investidores pessoÍs fisicas residentes ou domiciliados no eÉerior em

investimento em CRI, poÍ sua vez, são isentos de tributação, inclusive no caso de investidores

residentes em Jurisdição de Tributação Favorecida.

lL ,z
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13.1.3. Imoosto sobre Financeiras íIOF)

Regra geral, as opeÍaÉes de câmbio relacionadâs aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições preüstas na Resolução CMN
n" 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio de operações simultâneas, inclündo as

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, est Ío sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zrro no ingresso e à alíquota zero no retomo, conforme Decreto n' 6.306, de

14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (ünte e
cinco por cento), relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.

lmoosto sobre Ooeracões Frnanceiras com Títulos e Valores Mobilirírios

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto no 6.306, de

14 de dezembro & 2007 , e alteÍaÉes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Títulos pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,50% ao dia,

relativamente a operações ocorridas após este eventual aumênto.

CLIUSULA QUATORZE - PUBLICIDADE

l4.l Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os âtos

e fatos relevantes da administração ordiná,ria da Emissora), bem como as convoca@es para as

respectivas Assembleias Gerais de Tin ares de CRI, serão realizados mediante publicação de edital

no jomal em que a Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com as

referidas publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

14.2. As demais informages periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente

Fiduciario serão disponibili zadas m mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do

sistema de enüo de informações periódrcas e eventuars da CVM

CúUSULAQUINZE -REGISTRo Do TERMo DE SECUR TIZAÇÃO

15.1. Reeisúo do Termo de Securitizacão: O presente Termo de Securitização será registrado na

Institúção Custodiante em até I (um) Dia Útit, nos teÍmos do paragrafo unico do artigo 23 da Lei

n' 10.931/04, ocasião em que a Instltuição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo V a

este Termo de Securitização.

CúUSULA DEZESSEIS - NOTIFICAÇÓf,S

16.1. Comwricacões: Todas as comunicaÉes entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão
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consideradas váLlidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a

Emissora e ô Agente Fiduciário veúam a indicar, por escrito, duaÍrte a ügência deste Termo de

Securitização.

Pam a Emissora

IIABITASEC SECT,]RITIZADORA S/A
Avenida Brigadeiro Fana Lim4 no 2.894,9p andar, conjunto 92

São Paulo, SP - CEP 01451-902

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Controladoria e Backoffice

e-mail : mrvalle@húitasec.com.br / monitoramento@húitasec.com.br:
Tel.: 55 (l l) 3074-4900

Para o Agente Fiduciáio
OLTVEIRA TRUST DISTRIBT]IDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILúRIOS S.A.
Rua Joaquim Floriano, n" 1.052, 13' andar, sala 132 (parte)

São Paulo, SP - CEP 04534-004

At.: Antonio Amaro e Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira
e-mail : gerl.agente@oliveiratrust.com.br

Tel.: (21) 3514-0000

16.2. Consideração das Comunicações: Âs comunicações serão considerad"s entregues quando

recebidas com "aüso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT, nos endereços mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações feitas por fac-
símile ou coneio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu enüo, desde que seu

recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitrdo pela máquinâ utilizada pelo

remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5
(cinco) Dias Úteis após o enüo da mensagem, A mudança de qualquer dos endereços acima deverá
ser comunicada tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiducirário caso tenham seus endereços

alterados.

CLÀUSULA DEZESSETE - RISCOS

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a segur os riscos, não exausüvos,

relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estruturajuridica da presente emissão:

(a) Risco da deteriorâcão da ou-alidade de cr to do PaÍrimônio Separado Doderá afetaÍ a

caDacidade da Emissora de honrar obripacões dêcôrrentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos

Créditos ImobiliríLrios, os quais foram ünculados aos CRI poÍ meio deste Termo de Securitização, no

qual foi instituído o Regime Fiduciario e constrtuído o Patrimônio Separado, Os Créditos Imobiliarios

repreentam créditos detidos pela EmissoÍa contÍa a Devedora- O Patrimônio Separado constituido em

favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flr.rnrante ou coobrigação da Emissora.
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Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos TitulaÍes dos CRI dos montantes deüdos depende

do pagamento dos Crédrtos Imobilitirios pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrerÍltes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-Íinanceira da

Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas

obriga@es no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora-

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pela Devedor4 o valor a ser recebido pelos

Titnlares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento redizado.
Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissor4 disporão de outras fontes de recursos

para satisfação dos interesses dos titulares dos CRI.

(b) Riscos Relativos ao Paeamento Condicionado e Desconünuidade: As fontes de recursos da
Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Creditos Imobilirários. Os Íecebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem

ocorrer posteÍiormente às datas preüstas paÍa pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo

causar descontinüdade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos rderidos recursos

e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou

extrajudicial dos Créditos ImobiliríLrios, caso o valor recebido não seja súciente para saldar os CR[ a

Emtssora não disporá de quaisquer outras fontes de recuÍsos para efetuaÍ o pagamento de eventuais

saldos aos titr:lares dos CRI.

(c) Baixa Liquidez no Mercado Secundiírio: O mercado secundário de CRI no Brasil apresenta

baixa liqurdez e não há nenhuma garantia de que existirá, no ftrnro, um mercado para negociação dos

CRI que permita sua alienação pelos subscntores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo

desinvestimento. Os titulares dos CRI que adqürirem os CRI poderão encontraÍ dificuldades para

negociáJos no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI até

a Data de Vencimento Final.

(d) Risco da existência de Credores Priülegiados: A Medida Proüúria no 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, ainda em ügor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetâção

ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa fisica oujurídica não produzem efeitos com

relação aos débitos de natureza Íiscal, preüdenciaria ou trabalhista, em especial quanto às garantias e

aos privilégios que lhes são aúibúdos". Ademais, em seu pariígrafo único, ela prevê que "desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito

passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que teúam sido objeto de separação ou

afetação".

Por força da norma acima citadq os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, não obstante

serem objeto do PaÍrimônio Separado, poderâo ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e

preüdenciários da Emissora e, em algrms casos, por credores trúalhistas e preüdenciár'ios de pessoas

fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissor4 tendo em üsta as normas de
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Íesponsúilidade solidária e súsidirária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico

exsteÍltes em tals casos. Caso isso ocorr4 concorrerão os detentores destes créditos com os Tihrlares

dos CRI, de forma priúlegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliarios, em caso de

falência. Nesta hipótese, é possível que Crédios Imobilirírios não venham a ser suficientes para o

pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

(e) Risco da não realizacão da carteira de atrvos: A Emissora é uma companhia emissora de títúos
ÍepÍesentativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de

créditos imobiliá'rios afavés da emrssão de CR! cujos patrimônios são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Creditos Imobiliários. Desta forma"

qualquer atÍaso ou falta dos Créditos Imobiliários pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetar

negativaÍnente a capacidade da Emissora de honrar as obriga$es deconentes dos CRJ. Na hipótese de

a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiducirí,rio deverá assumir a cusódia e administração

dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em

Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de admrnistração do

Patrimônio Separado ou optar pela liqúdação deste, que poderá ser insúciente para o cumprimento

das obrigagões da Emissora perante os Tihrlares dos CRI

(0 Falência- recuperacão iudicial ou extraiudicial da Emissora: Até que os CRI teúam sido

integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou

extrajudicial. Dessa form4 apesar de terem sido constitúdos o Regime Fiduciário e o Patrimônio

Separado sobre os Créditos Imobilirí,rios, eventuais conüngências da Emissor4 em especial as fiscais,

preüdenciií,rias e tÍabalhistas, poderão afaar tais Créditos Imobiliários, principalmente em razão da

falta de jurisprudência sigmficativa em nosso país sobre a plena eficárcia da afetação de patrimônio.

(g) Manutencão do ReeisÍo de Comoanhia Aberta: A sua atuação como Emissora de CRI depende

da manutenção de seu regrstro de companhia aberta j unto à CVM e das lsspectiyas autorizaÉes

societárias. Caso a Emissora não atenda aos reqüsitos da CVM em relação à companhias abertas, sua

autonzação poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRI.

(h) Crescimento da Emissora e de seu Caoital: O capital atual da Emissora poderá não ser

súciente para suas futuras exigências operacionais e mânutenção do crescimento esperado, de forma

que a Emissora pode ür a precisar de fonte de financiamento extemas. Não se pode assegurar que

haverá drsponibilidade de capital no momênto em que a Emissora necessitrÍ, e, caso hajq as condi$es

desta captação poderiam afetar o desempeúo da Emissora.

(i) A Imoortância de uma Eoüoe Oualificada: A perda de membros da eqüpe operacional da

Emissora e/ou a suâ incapacidade de atrair e manteÍ pessoal qualificado, pode ter efeito adverso

relevante sobre as atiüdades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora- O ganho da

Emissora provém basicamente da securiú zaqáo de recebiveis, que necessita de uma eqúpe

especializada, para originação, estrutuÍação, drstribúção ê gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes
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da eqúpe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de

resultado.

CI) Ino(istência de JuÍisprudência Firmada Acerca da Securitrzação: Toda a arqútetura do modelo

financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obngações

estipuladas através de contratos elúorados nos teÍmos da legislação em ügor. Entretanto, em razÁo

da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprud&rcia no mercado de capiais brasileiro no que

tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as

drsposi$es contidas nos documentos desta operação.

(k) Risco de Estrúura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estrutuada"; desta

forma e pelas caracteristicas inerentes a este cônceito, a arqütetua do modelo financeiro, econômico

e jurídico considera um conjunto de fatores e obngações de parte a parte, estipulados através de

contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislaçâo em ügor. No entanto, em raáo da pouca

matüdade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange à,s

operações de CR! poderá haver perdas por parte dos Tihrlares dos CRI em razÁo do dispêndio de

tempo e recursos.

0) Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir

a demanda dos investidores por únrlos e valores mobilirános de companhia brasileiras e por titulos que

teúam seu rendrmento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação da

taxa dejuros. Neste caso, a liqüdez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

(m) Risco Tnbutá,rio: Este pode ser definido como o risco de perdas deüdo à criação ou majoração

de tnbutos, nova interpretação ou ainda, interpretação dlferente que venha a se consolidar sobre a

incidência de quaisquer tributos, obrigando aEmissora ou os Titulares dos CRI anovos recolhimentos,

arnda que rel ativos a operações j á efetuadas.

(n) Alterações na leeislacão tributá,Íia do Brasil poderão afetaÍ adversamente os resultados

ooeracionais da Emissora: O Govemo Federal regularmente implementa alteÍações no regime fiscal,
que afetaÍn os participantes do setor de secútização, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incluem mudanças nas aliquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tnbutos temporários, cuja

arrecadação é associada a determinados propósitos govemamentais específicos. Algumas dessas

medidas poderão resultar em aumento da carga tributá,ria da Emrssor4 que poderâ por sua vez,

influenciar sua lucratiüdade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados Não há

gaÍantias de que a Emissora será capaz de manter sets pÍeços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as

obriga$es s5sqnirlas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI se ocorrerem alterações

significativas nos tributos aplicáveis às suas operâções.

(o) Risco em Funcão da de ResistÍo da Oferta: A Oferta dos CRI, está automaticamente

dispensada de registro pêrante a CVM nos termos do artigo 6o da Instrução CMú n' 476, de forma que
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as informações prestadas pela Devedor4 pelos Fiadores, pela Emissora e pelo Agente Fiduciáno não

foram objeto de anáLlise pela referida autarqúa federal.

(p) Risco de Amortizacão Extraordinária ou Resgate Antecioado: Os CRI poderão estar sujeitos,

na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordiná,ria parcial ou

resgate antecipado total . A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento

por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estúelecida como remuneração dos CR[.

(q) Risco danecessidade de realizacão de aportes na Conta do Patrimônio Seoarado: Considerando

que a responsúilidade da Emissora se limita ao Patnmôruo Separado, nos termos da Lei no 9.514197,

caso o Patrimônio Separado seja insuficiente paÍa aÍcilÍ com as despesas da Emissão, tais despesas

serão suportadas pelos Tihrlares dos CRI, na proporção dos CRI tinrlados por cada um deles mediante

aporte de recursos do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusúa 12.4 deste Termo de Securitizaçào.

(r) Risco de ausência de Ouórum oara deliberacão em Assembleia Geral: Determinadas

deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem aprovados.

O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberaÉo pode não ser aprovad4

o que poderá impactar os CRL

(s) Risco referente à limitação do escopo da auditoria realizada: A auditoria j údica realizada na

presente emissão de CRI limitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas aos Imóveis, à

Devedora e aos Fiadores, assim como eventuais riscos envolüdos na constituição das Alienações

Fiduciarias de Imóveis, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise de questões legais ou

administrativas, ambientais ou de construção relativas aos Imóveis, ou aos antigos propnetários dos

Imóveis. A não realização de auditoria juridica completa, conforme acima descrito, niiro confere a
segurança desejada com relação à total ausência de contingências envolvendo os Créditos Imobiliários
e/ou os Imóveis, podendo ocasionar prej uízo aos Titulares dos CRI.

(t) Risco de Insúciência da Garantia Real lmobiliária: Possíveis variaçôes no mercado

imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos Imóveis objeto das Alienações

Fiducíárias de Imóveis, de forma positiva ou negativ4 durante todo o prazo da Emissão. As variações

de preço no mercado imobiliário estão ünculadas predominantemente, mas não exclusivamente, à

relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação,

obsolescência e adequação paÍa outsas atiüdacles diferentes daquelas exercidas pelos respectivos

proprietá,rios. Por fim, na data de assinatura deste Termo de Securiúzação, existem ônus reais

(hipotecas) com relagão à determinadas uridades imobilirárias em favor de terceiros, conforme

identificadas no kstrumento Particular de Alienação Fiduciií,ria de Imóveis. Dessa formq tais fatos

podem impactar negativamente a excussão das refendas unidades em garantias, caso elas não sej am

liberadas aré a constituição em favor da Emissora

(u) Risco de não stitücão da Alienacão Fi ária de Imóveis e da saranüa fideiussóna Na

presente dat4 as garanüas outorgadas nos termos dos contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis e
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no ContÍato de Cessão não se enconúam deüdamente constituídas e exeqúvers, na medida em que os

referidos contratos não foram regstrados no cartórios competentes. Os prazos para obtenção dos

refendos registros encontram-se especificados nos respectivos instrumentos, desta formq existe o
risco de atrasos dado à burocracia e exigências cartoránas oq eventualmente, de impossibilidade na

completa constitúção das referidas garantias. Assinl tais fatos podem impactar negativamente a
deüda constiruição e consequente excussão da" referidas garantias caso as condições acima não sej am

implementadas.

(v) stl da Garantia de Ali Fi A Alienação

Fiduciária do Imóveis ainda não se encontra totalmente consituida, até a data de assinatura deste

Termo, tendo-se em üsta que as Alienações Frduciárias ainda não foram registrados peÍante os

competentes Registros de Imóveis.

Conforme preüsto na CCB, a liberação dos recursos decorrentes da CCB será realizad4 dentre outras

condições, mediante a apresentação da prenotação das Aliena$es Fiduciarias de Imóveis em valor
total equivalente a RS 19.150.492,01 (dezenove milhões cento e cinquenta mil quatrocentos e noventa

e dois reais e um centavo), sendo certo que, caso não ocorra o efetivo registro da totalidade dos

Contratos de Alienação Fiducirína, dentro do prazo preüsto na CCB restará configurado um Evento
de Vencimento Antecipado.

Dessa form4 existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completâ constituição

das referidas garantias.

(") Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos
alheios ou exógenos, tais como moratóriq guerras, revoluções, mudanças nÍts regras aplicáveis aos

CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

CLAUSULA DEZOITO - DISPOSIÇÔIS TINAIS

f8.1. Não se pÍesume a renúncia a qualquer dos drreitos decorrentes do presente Termo de

Securiüzação. Dessa form4 nenhum âtraso, omrssão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razão de qualqueÍ

inadimplemento das obrigações da Emissor4 prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será

interpretado mmo ulna renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem

constihurá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo

Agente Fiducirírio ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

182. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando

a Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

1t3. O presente Termo e suas disposi$es apenas serão modificados, aditados ou complementados

com o consentimento expresso e por escnto tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário,
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medlante aprovação dos Titulares dos CRI, exceto se disposto de outra forma acima, atuando por seus

representantes legais ou procuradores deüdamente aúorizados.

1E.4. A Emrssora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde ja, que o presente Termo de

Securitização constitú título executrvo extrajudicial nos termos dos artigos 784,815 e seguintes do

Código de Processo CiüI.

1t5, Se uma ou mais disposições aqü contidas for considerada invalida, ilegal ou inexeqúvel em

qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exeqübilidade das demais disposições

aqü contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

1E.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejúzos que lhes causaÍ por

culpa ou dolo no exercício de s''a" funções, conforme decisão Íansitada em julgado, da qual não caiba

mais recursos.

CI/IUSULA Df,ZENOVE- CLASSIÍ'ICAÇÃO DE RISCO

19.1 Os CRI objeto desta emrssão não serão objeto de anrálise de classificação de risco

CLÁUSULA VTNTE - FORO

20.1. Foro: A Emissora e o Agente Fiducirírio elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Esta& de

São Paulo, como o único competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente

deste Termo de Securitrzação, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja-

20.2. Execucão Específica: A Emissora e o Agente Fiduciário podeÍão, a seu critério exclusivo,

requerer a execução específica das obrigações aqü âssumidas, conforme estabelecem os artigos 536,

806, 815 e 501 do Novo Código de hocesso CiüI.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) üas, de igual teor e formq na presença de 2

(duas) testemunhas.

São Paulo, 23 de abril de 2019

(Restante da página deixado intencionalmenle em branco.)

iLt
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(Págtna de assinaturds do Termo de Securitização de Creditos Imobiliáios da 144" Séne da 1'
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliáios da Habitasec Secuitizadora S.A. celebrado em

23 de abril de 2019.)

IIAB fC SECURMALADORA SÁ.

CI'F: 07 1.148-01

Emissora

Nome

Cargo

IBUIDO DE S E VALORES
MOBILúRIOSSá.

Agente Fiduciário

NomeÍ

Cargo:

TESTEMTJNHAS:

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

Mcente postiga Noeueim
RC: 87783ó

Bodrigo Faria EstÍada

c?F 045.294.047'81

cl 09.835.866'6'RJ

Sonla ReSlna Menezes
PÍocuÍadoÍt

Anrlu Nogrroln do Naschcnúo
RG:2{.932í)&l

CPFÀ4F ofr n: 2s j. I t La2t{:t

RicaÍdo Lucas Dara da Silva

Procurador

Cristiaoc Tomr
CPF: 3E5.495'138-1{)

RG:35.562'lE9-7

[ctt huu
Nome

RGn'
Nome:

RGn':
CPFMFn"

T'7
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ANEXO I
Ao rf,Rjvro DE sECrJRrrtzAÇÃo DE cnÉorros nnonrr,linros na rll. sÉnrE DA 1.

nussÃo »r cERTrFrcADos nn nrcrnÍvnrs nnonrr.únros DA rrABrrAsEC
SECTJR"TTIZADORA S.A. CELEBRADO EM 23 DE ABRIL DE 2019

Caractefisticas dos Créilitos Imobiliários

CÉDULA DE cnÉ»mo IMoBrLrriRro
LOCAL E DATA DE
EMISSÃO3 São Pauto, 23 de

úril de 2019

SERIE 2.019 mhmno 2267 TIPODE CCI INTEGRAL
1. EMISSOR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIR,ATNil LHP
CNPJ: I 8.282.093/0001-50

ENDEREÇO: Avenida Cristovão Colombo, n' 2955 - CJ 501, Floresta

COMPLEMENTO N/A CID
AD
E

Porto

Alegre
uF RS CEP 90560-

002

2. INSTTTUIÇÃO CUSTODIÁNTE
RAZÀO SOCIAL: OLTVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILúRIOSSÁ.
CMJÀ,IF: 3 6.1 13.87 61 0004-3 4

ENDEREÇO: Rua Joaqúm Floriano, no 1.052

COMPIEMENTO l3'and, sI.132 (parte) CID
AD

E

São

Paulo

UF SP CEP 04534-

004

3. DEYf,DORA
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DITOLVO LTDÀ
CNPJ/MF: 7 2.7 66;73 6 lOO0l -86

ENDEREÇO: Doutor Cardoso de Melo, n'900, 12'andar, Vila Olímpia
COMPLEMENTO It andu CID

AD
E

SP IJF SP CEP 04548-

003

4.GARANTIAS -Nãohri
5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILITiRIO: R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil
reais), na Data de Emissão.

fÍfuto: Cedula de Crédito Bancrârio f 41500592-2

DESCRIÇÃO: Emitida em 23 de abill de 2019, por meio da qual o Emissor concodeu um

financiamento imobiliario à Devedora da CCB no valor total de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e

seiscentos mil reais) cujos recursos serão destinados ao financiamento com fins habiacionais dos

Empreendi mentos Alvo.

t.,
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IDENTIFICAÇAO DOS EMPREENDIMENTOS ALVO

Empreendimento Cartório Matricula Endereço

Jacamar

I lo Cartóno de

Registro de

Imóveis de

São Paulo - SP

224.785
Rua Jacamar, no 94, Jardim Casablanc4 São

Paulo - SP

José Mariotto
Ferreira

I 8' Cartório de

Registro de

Imóveis de

São Paulo - SP

10.564,

12.366,

73.463,

73.4U,

73.465

213.634

e

Rua Dr Affonso de Oliveira Santos, lotes 35,

36, 3'1, 38, 39 e 40, da quadra 25,

Pararzopolis, São Paulo - SP

Edificio Imotion

São José

l' Oficial de

Registro de

Imóveis de

São José dos

Campos - SP

240.574
Avenida Marechal Floriano Peixoo, n' 285,

Centro, São José dos Campos - SP

6. CONDIÇÔES DE EMISSÃO

6.I DATADEPRIMEIRO
PAGÂMENTO

29 de maio de 2019

6.2 DATA DE VENCIMENTO
FINAL

26 de abril de 2024.

6,3 VALORPRINCIPAL RS 9,600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), na

Data de Emissão.

6.4 ATUALIZ.Aç^O
MONETÁRIA

N/A

7.5 JI]ROS CDI + 5% a-a"

6.6 PERIODICIDADE DE
PAGAMENTOS (JUROSE

AMORTTZAÇÃODE

PRINCIPAL)

Pagamento mensal de Juros Remuneratórios e amorti-ação

do principal conforme tabela constante no Anexo tr da CCB.

6.7. LOCALDEPAGAMENTO Porto Alegre/RS

6,8 ENCARGOS (i) juros remrmeraónos equivalentes à taxa pactuada na

CCB n' 41500592-2, incidente sobre o Valor Nominal

Unitáno da CCB apurado na data do efetivo pagamento;

(ii) juros de mora de l% (um por cento) ao mês; e

(iii) multa não compensatória de 2o/o (dois por cento)

sobre a importância total deüda
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ANEXO TI

Ao rERMo DE sEcLJR"rrrzAÇÁo DE cnÉorros monrr.únros oa rll'sÉntE DA r'
nrr,rrssÃo ur cERTTFICADoS no necrnÍvus rprosrlúRlos DA HABrrAsEc

SECI,ruTruAD,ORA S.A. CELEBRN)O EM 23 DE ABRIL DE 2019

Cronogroru ile Amorlização de Principal e Juros Retrumerohirios

Período

Datas de

Pagamento

dos CRI

Saldo Devedor

Unitário dos

cRr(sDi)

Taxa de AmoÍizaçâo
(rai)

Pagamento de

Juros

Emissão 2310412019 1.000,00

I 30105120t9 I.000,00 0,0000% Sim

2 28106120t9 1.000,00 0,0000% Sim

J 3010712019 1.000,00 0,0000% Sim

4 3010812019 1.000,00 0,0000% Sim

5 2710912019 1.000,00 0,0000% Sim

6 3011012019 1.000,00 0,0000% Sim

7 29ltu20t9 L000,00 0,0000% Sim

8 3011212019 L000,00 0,0000% Sim

9 3010112020 1.000,00 0,0000% Sim

10 2810212020 1.000,00 0,0000% Sim

11 3010312020 r.000,00 0,0000% Sim

t2 2910412020 1.000,00 10,0000% Sim

13 291O512020 900,00 0,0000% Sim

l4 2910612020 900,00 0,0000% Sim

l5 3010712020 900,00 0,0000% Sim

l6 2810812020 900,00 0,0000% Sim

t7 2910912020 900,00 0,0000% Sim

l8 3011012020 900,00 0,0000% Sim

19 27/t112020 900,00 0,0000% Sim

20 3U1?/2020 900 00 0,0000% Sim

21 2910712027 900,00 0,0000% Sim

')') 26102/2027 900,00 0,0000% Sim

23 3010312021 900,00 0,0000% Sim

24 2910412021 900,00 16,6667vo Sim

25 28t05/2021 750,00 0,0000% Sim

26 2910612027 750,00 0,0000% Sim

27 30t0712021 750,00 0,0000% Sim

28 30t0812021 750,00 0,0000% Sim

l\ ./
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29 2910912021 750,00 0,0000% Sim

30 291101202r 750,00 13,3333% Sim

3l 29ntl202t 650,00 0,0000% Sim

30n2/2021 650,00 0,0000% Sim32

33 2810112022 650,00 0,0000% Sim

650,00 0,0000% Sim34 2510212022

35 3010312022 650,00 0,0000% Sim

2910412022 650,00 t5,3846% Sim36

37 3010512022 550,00 0,0000% Sim

38 2910612022 550,00 0,000op/o Sim

39 29t0712022 550,00 0,0000% Sim

40 3010812022 550,00 0,0000% Sim

4t 2910912022 550,00 0,0000% Sim

42 28/10/2022 550,00 22,7273Vo Sim

43 291rU2022 425,00 0,0000% Sim

44 30/t2/2022 425,00 0,0000% Sim

45 30101/2023 425,00 0,0000% Sim

46 2710212023 425,O0 0,0000% Sim

47 3010312023 425,00 0,0000% Sim

48 28104t2023 425,00 29,41180/o Sim

49 3010512023 300,00 0,0000% Sim

50 29106/2023 300,00 0,0000% Sim

5l 28/07/2023 300,00 0,0000% Sim

52 3010812023 300,00 0,0000% Sim

53 2910912023 300,00 0,0000% Sim

54 301t012023 300,00 50,0000% Sim

55 291tU2023 150,00 0,0000% Sim

56 29112/2023 150,00 0,0000% Sim

57 3010112024 150,00 0,0000% Sim

Sim58 28102/2024 150,00 0,0000%

59 2810312024 150,00 0,0000% Sim

60 2910412024 150,00 10Q0000/o Sim

{
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ANEXO III
AO TERMO DE SECURÍTIZAÇÁO DE CRÉDTTOS MOBILúRIOS DA 144'SÉRIE DA 1'

EMISSÃO DE CERTIFICADOSDE RECEBÍVEIS IMOBILÉRIOS DA HABITASEC
SECTJRITIZADORA S.À CELEBRADO EM 23 DE, ABRIL DE 2OT9

Declarução da Emissora

HABITA§EC SECURITIZADORA SÁ., sociedade por ações com regisfo de compuúia
securitizadora perante a Comrssão de Valores Mobiliános ("CVM'), com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Par.rlo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,n" 2.894,9p andar, conjunto 92, CEP 01451-

902, inscrita no CadasÍo Nacional da Pessoa Júdica do Ministério da Fazenda ("ÇNBI/ME') sob o

n" 09.304.42710001-58, por seus repÍesentantes legais ao final assinados (doravante denominada

simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da

144'Série de sua l'Emissão ('eRI" e "E!1isstãq", respectivamente), que serão objeüo de ofertapública
de distribüção e a OLMIRA TRUST DISTRIBUIIIORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILúRIOS S.4., instituição financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Ioaqüm Floriano, no 1.052, l3' andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 36.113.876/0004 -34, atua como agente fiduciario ('Agente fitfuEeqg"),
DECLARÁ, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a
legalidade e a ausência de úcios da operação, além de ter agido com dilig&rcia para verificar a

veracidade, â consistênciâ, a correção e a súciência das informa@es prestadas no Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 23 de abril de 2019

HABITASEC SECURMruADORA SÁ.

Nome:

Cargo:

Viccntc Postiga Nogueira
RG:877836
CPF:076,811.148-07

Nome

Cargo
Rodr aria Estrada

cPF 045.294.0 47-81

cr 09.83 5.866'6'RJ

Y

l].1
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ANEXO TV

Ao rER"üIo DE sEcuRrrtzAÇÃo DE cnÉ»rros nrlonrr,lintos ne rll'sÉntn DA r'
EMrssÃo DE cERTrrrcADos DE RrcEnÍvers nrroru,Énros DA HABrrAsEc

SECI,]RITIZN)ORÂ S.A. CELEBRADO EM 23 Df, ABRIL DE 2019

Declaração do Agenle Fiduciáao

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDON,C, »N TÍTUI,OS E VALORES MOBILúRIOS SÂ.,
instituição financeir4 com Íilial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim

Floriano, n" 1.052,13" andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/IVíF sob

o no 36.113.87610004-34, neste ato, Íepresentada na forma de seu Estatuto Social (doravante

denominada simplesmente 'Aeeúg FiÍlusitáÍiq"), na qualidade de agente fiduciá'rio dos Certificados

de Recebíveis Imobilirários da 14zP Série da l" emissão ("eBI' e "Emissão", respectivamente), da

IIABITASEC SECT RITIZADORA S.À, sociedade por ações com regisüo de companhia

securitizadora perante a CVM com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lim4 no 2.894,9e andar, conj unto 92, CEP 01451-902, inscrita no CNPJÀrÍF só o

no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), DECLÁRÁ, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

conjunto com a Emissor4 a legalidacle e a ausência de ücios da operação, além de ter agido mm
diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a súciência das informaçôes

prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 23 de abril de 2019

OLTVEIRA TRUST DISTRIBI,JIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILúRIOS S.A.

Agente Fiducitírio

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

It/
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ANEXOV
Ao rERMo DE srcuR-rrtzAÇÃo ou, cnÉnrros nronrlúnros DA rll'sÉnrc oe r'

EMIssÃo DE cERTm'rcADos DE RECEnÍvrrs rrrourr.únros ».a, neBrrAsEC
SECTJRITIZADORA S.À CELEBRN)O EM 23 DE ABRIL DE 2019

Declançdo da Insl'tíuição Cuslodiaúe

oLTvEIRA TRUST DIsrRrBUIDonl or rÍrur,os E vALoREs MoBILrriRros sÁ.,
institüção financeir4 com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaqüm

Floriano, n' 1.052, 13'andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob

o n' 3ó.1 13.87610004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Instituição

Cusodiante"), na qualidade de instituição cusodiante do Instrumento Particular de Emissão de Cédula

de Credito Imobiliario Integal sem Garantia Real ou Fidejussória, sob a Forma Escrinual (' ESçdlUa
de Emissão de CCI'), por meio da qual foi emitida I (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral,

sem garantia real ou fidejussória, sob a forma escritural ('eef), DECLARA, para os fins do

parágrafo unico do aÍigo 23 da Lei no 10.93112004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de

Emissão de CCI e que, conforme o Termo de Securiúzação (abaixo definido), sua ünculação aos

Certificados de Recebiveis Imobiliários da 14# Série da 1' emissão ("eRI' e 'Epdssao",

respectivamentQ da llabitasec Securitizadora S.4., sociedade por ações com registro de companhia

securitizadora perante a CVI!í, mm sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Âvenida

Brigadeiro Faria Limq n" 2.894, f andar, conj unto 92, CEP 01451-000, inscrita no CMJÀ{F sob o

n" 09.304.42710001-58 ("Emissora"), foi realizada por meio do Termo de Securiüzação de Creditos

Imobiliários da Emissão, firmado em 23 de úril de 2019 entre a Emissora e esta hstituição
Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), tendo sido, nos termos do

Termo de Securitização, instituído o regime fiducirá,rio, pela Emissor4 no Termo de Secuntrzaçâo,

sobre a CCI e os créditos imobilirírios que ela representa nos termos da Lei no 9.514197. O regime

Íiduciá,rio foi registrado nesta Instituição Custodiante, que declar4 aind4 que o Termo de

Securitização e a EscntuÍa de Emissão de CCI encontram-se, respectivamente, registrado e custodiada

nesta krsútuição Cu§odiante, nos termos do artigo 18, § 4", da Lei n" 10.931/2004.

São Paulo, 23 de abril de 2019

OLTVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E YALORES MOBILI]IRIOS SJ"
IÍrstituição Custodiante

Nome

Cargo

Nome

Cargo

)./
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ANf,XOVI
AO TERMO DE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉDrrOS TMOBILITIRIOS DA 144. SÉRrE DA 1.

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS DA HABITASEC
SECURITIZADORA S.A. CELEBRN)O f,M 23 DE ABRIL DE 2019

Declarução dc Inexistência de Conllilo de Inieresses

Agenle Fiducilírio Cadastado na CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificado

Razão Social: OLWEIRA TRUST DISTRIBIIIDORA DE
MOBILúRIOS S.A.

Endereço: Rua Joaqúm Floriano, no 1.052, l30 andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi,
cEP 04534-004

Cidade / Esado: São Paulo / São Paulo

CNPJ n': 36.1 13.87 6 10004-3 4

Representado neste ato por seu diretor estatúário: Antonio Amaro Ribeiro de

Oliveira e Silva

Número do Documento de ldentidâde: 109.003 OAB/RI
CPF n': 001.362.577-20

S E VALORES

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário

Valor Mobiliá,rio Objeto da Ofera: Certificados de Recebíveis Imobiliarios - CRI
Número da Emissão: l'
Número da Série: 144'

Emissor: tlabitasec S ecuritizadora S.A.

Quantidade: 9.600

Forma: Nominativa escrihual

Declara, nos termos da Instrução CVM n' 583, a não existência de situação de conflito de interesses

que o impeça de exercer a função de agente fiduciáno para a emissão acima indicad4 e se compromete

a comrmicar, formal e imediatamente, à 83, a ocon&rcia de qualquer fato superveniente que venha a

alterar referida situação.

São Paulo, 23 de abril de 2019

OLTVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORf,S MOBILúRIOS S.A.
Agente Fiduciá,rio

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

iL!/
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ANEXOVII
AO TERMO DE SECI,JRITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILITIRIOS DA 144'SÉ,RIE DA T'

EMISSÀO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS DA HABITASEC
SECIruTúLADORA S.A. CELEBRADO EM 23 DE ABRIL DE 2019

Oufias Emissões da Emissoru nas quois o Ageúe Fiduc úrio alua

Declaração acerca da existência de oúras emissões de valores mobilirários, públicos ou privados, feitas

pela Emrssor4 por sociedade mligad4 controlad4 controladora ou integrante do mesmo grupo da

Emissora em que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

lL vi

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: 43 Emissão: I
Volume na Data de Emissâo: RS

21.937.619,60
Quantidade de ativos: 65

Data de Vencimentoz lOl04/2025

Taxa de Juros: 8,5o/o a.a. na base 360.

Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não oconeram inadimplementos no período

Garantias: (i) Regime Íiducirário instituído sobr€ os cÉditos imobiliário oriundos do Contrato
de Locaçâo; (ii) Alienaçrõo Fiduciríria do Imóvel objeto dâ matrícula no 371.058 do 9" Oficio
de Imóveis do Rio de Janeiro; (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis de carúão de cÉdito
decorrentes da exploraçáo comercial do empreendimento hoteleiro administrado pela

I)evedora, o qual devení equivaler a ll07o da próíma parcela de amortização e remuneraçâo
de CRI; (v) ['iança prcstada pela Amelpar Paúcipaçôes Ltda, Sra EuLíIia Balbina kma
Suarcz e §r. Secundino [.ema Suartz, no Contrâto de Cessão; (ü) Fundo de Reserva
equivalente a 4 parcelas int€grâis imediatamente vincendas dos CRI; e (üi) tr'undo de
Performance equivalente a 4 parcelas integrais imediatamente üncendas dos CRI.

Emissora: Habitasec Securitizadora SÁ.
Ativo: CRI
Serie: 46 Emissão: I
Volume na Data de Emissâo: R$ 5.000.000,00 Quantidade de ativos: 5

Data de Vencimento: 121 1 0 12025

Tern de Juros: l3o/o a.* na base 360.

Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período
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Garantias: (i) Regime X'iducirírio instituído sobre os creditos imobiliários oriundos das CCBs

n" f,SHOl e ESH02, com a consequenúe constituição do Patrimônio Separado; (ii) Cessâo

Fiduciária dos Direitos Crcditórios oriundos da comercialização dos Empreendimentos
Imobiliários Cessão tr'iduciária, quais sejam Residencial Nova Morada, Residencial Maria
Abadia, Residencial Jardins Brasil 2 e Parque Rosa Bororo, sendo certo que deverá ser
mantido o percentual de l4O/" sobre o valor das obrigações garartidas (Razão de Garantia);
(iii) Aval pr€stado por pessoâs frsicas nas CCBs (Srs. José Virgilio tr'eneira Filho e Andrielly
Carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser mantido nâ Conta Centralizadora,
equivalente a 20o/o do valor das 12 parcelas de amortização e juros dos CRI imediatamente
posteriores à Data de Apuração; e (v) Alienaçâo F'iduciária de Quotas representativas de

1007o do capital social da El Shadai ParÍicipações e Empreendimentos Imobiüários Ltda -
EPP.

{

Emissora: Habitasec Securiúizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 48 f,missáo: I
Yolume na Data de Emissáo: R$

23.206.042,74
Quantidade de ativos: 69

Data de Vencimentot 2010112027

Taxa de Juros: l2,68Vo a.a. na base 3ú).
Status: INADIMPLENTE

Inâdimplementos no período: Pagamento do CRI realizado fora do ambiente da 83 em

2210212018, conforme comprovantes enüados pela Securitizadora. Atualmente, o investidor está

em tratativas para realização de assembleia para deliberar sobre a proposta da Devedora com relação

à nova curva.

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os crcditos imobiliários oriundos da venda
de unidades conrerciais do Emprctndimento construido no imóvel objeto da matrícula no

45.752 ilo 2o Registro de Imóveis de Santa Catarina; (ii) Alienaçâo tr'iduciária de 40.000 cotas

de emissâo do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401; e (iii) Coobrigaçâo assumida pelo

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 no Contrato de Cessâo.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora SÁ.
Ativo: CRI
Serie: 49 Emissão: I
Volume na Data de Emissilo: R$

13.218.554,31
Quantidade de ativos: 39

Data de Vencimentoz 13110D026

Tare de Juros: l0,4yo a"a. na bas€ 360.

Stâtus3 INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendente: Rating atualizado
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Garantias: (i) Regime Íiduciário instituído sobre os cÉditos imobiliários oriundos dos

Compromissos de Compra e Venda; (ii) Àienaçâo Í'iduciária do Imóvel objeto das matrículas
n" 64.662,64.665,64.66E e 64.658 do 2" Registro de Imóveis de Maringá; (iii) Coobrigação da
Argus Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do Contrato de Cessão, em relaçâo ao

integral cumprimento das Obrigações Garantidas; (iv) Í'iança prcstada por Jefrerson
Nogaroli, Jeane Nogaroli Guioti, Francisco José Nogaroli Neto, Deolinda Brioli Nogaroli e Pt
Participações Societárias Ltda, nos termos do Contrato de Cessâo; (v) Coobrigação da Argus
Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do Contrato de Cessâo, em relação a
eventual descasamento dos créditos imobiliários e os pagamentos dos CRI (Coobrigaçâo

Amortização dos CRI); (ü) Fluxo de rrcebíveis excedente, correspondente a 207o dos créditos
imobiliários @xcedente ou Overcollateral).

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

It !/

Emissora: Habitasec Secu ritizadora SÁ.
Ativo: CRI
Série:53 Emissão: I
Volume na Data de Emissão: R$

72.600.000,00
Quantidade de ativosz 242

Data de Vencimentoz 15105/2029

Taxa de Juros: 9,85yo a.a. na base 360.

Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - Relatório anual

de gestão referente aos periodos de 2016 e2Ol7; e - Calculo do Índice de Cobertura do serviço da

díüda-

Garantias: (i) Regime liduciário instituído sobrc os créditos imobiliários oriundos do
Compromisso de Compra e Venda Center §hopping, do Compromisso de Compra e Venda
Paralela Shopping e do Compromisso de Compra e Venda West Shopping; (ii) Aienaçâo
Fiduciária da fraçâo ideal conespondente a 7§07o do imóvel objeto das matrículas n'286.377
a 286.534 do 9" Registrc de Imóveis do Rio de Janeiro (Alienaçáo tr'iduciária Center
Shopping); (iii) Alienação ['iduciária da fração ideal correspondente a 17§07o do imóvel
objeto da matricula 16,326 do 6' Registro de Imóveis de Curitiba (Àienação tr'iduciária
Crystal Plaza); (iv) Alienação Fiduciária da fração ideal correspon dente a llo/o do imóvel
objeto da matricula 14.204 do 2" Registro de Imóveis de Salvador (Alienaçâo trIduciária
Paralela Shopping); (v) Alienação Fiduciária da fração ideal corrrspondente a 7§07o do
imóvel objeto das matrículas 148.748,187.159 e 172.796 a 173.064 do 4' Registro de Imóveis
do Rio de Jâneiro (Ali€naçâo ['iduciária West Shopping); (ü) Cesslo X'iduciária de Direiúos
Creditórios oriundos da exploraçâo cornercial dos Imóveis (Cessâo Fiduciríria Direitos
Creditórios); (üi) Cessáo Fiduciária do Valor da Cessáo até a verilicaçâo das Condições
Precedentes B; (üii) Cash Collateral 01 equivalenúe a 75,O4Vo dos créditos decorrentes do

Compromisso de Venda e Compra; (ix) Cash Collateral 02 equivalente a E57o dos créditos
provenientes da exploração comercial dos imóveis.
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Ativo: CRI
Série: 54 Emissáo: I
Volume na l)ata de Emissiio: R$

180.000.000,00
Quantidade de ativos: 600

Data de Vencimentoz 151O512029

Tara de Juros: 9"857o aa na basc 360.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período3 Encontrâm-se pendentes os seguintes documentos: - Relatório anual

de gestão referante aos períodos de 2016 e2017; e - Crí,lculo do indice de Cobertura do serviço da
díüda-

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os cÉditos imobiliários oriundos do
Compromisso de Compra e Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e Venda
Paralela Shopping e do Compromisso de Compra e Venda West §hopping; (ii) Alicnaçâo
tr'iduciária da fraçâo ideal correspondelte a 22,50o/" do imóvel objeto das matrículas no

286.377 a 286.53 do 9o Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (Alienaçâo X'iduciária Center
Shopping); (iii) Alienaçâo Fiduciária da fração ideal correspondente a 52§07o do imóvel
objeto da matrícula 16326 do 60 Registro de Imóveis de Curitiba (Alienaçâo Fiduciária
Crystal Plaza); (iv) Alienação Fiduciáúa da fração ideal correspondente a 337o do imóvel
objeto da matrículâ 142O4 ilo 2' Registro de Imóveis de Salvador ("Alienação Fiduciária
Paralela Shopping"); (v) Aüenaçâo tr'iduciária da fraçáo ideal correspond ente a 22,50o/o ilo
imóvel objeto das matrículas 148.748,187.159 e 172.796 a 173.064 do 4" Registro de Imóveis
do Rio de Janeiro ("Àienaçâo f iduciária West Shopping"); (ü) Cessáo f iduciária de Direitos
Creditórios oriundos da exploração comercial dos Imóveis ("Cessão tr'iduciária Direitos
Creditórios"); (üi) Cessão Fiduciária do Valor da Cessáo até a verificação das Condições
Precedentes B; (üii) Cash Collateral 01 equivalente a 62,020/" dos cÉditos decorrentes do
Compromisso de Venda e Compra; (ix) Cash Collateral 02 equivalente a 85%o dos cÉditos
provenientes da exploraçâo comercial dos imóveis.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 5 5 f,missão: I
Volume na Data de Emissâo: R$ 8.474.924,93 Quantidade de ativos: 28

Data de Vencimento: 2010712022

Taxa de Juros: l2o/o a-a. na base 360.

§tatus: INADIMPLENTE

Inadimplementos no peúodo: Pend&rcias consolidadas: Descumprimento pecmiário, deüdo ao

não pagamento da parcela de amortização referente ao mês de setembro/I7, no valor de R$

133.318,53; Não recebimento pelo patrimônio separado dos valores referentes à venda dos lotes,

conforme listado na notificação enüada pela Securitizadora em 27109/17, no valor de

R$868.476,39, deüdamente acrescidos das penalidades da cláusula 1.6 do Contrato de Cessão

Fiduciaria; Não alendimento do prazo esabelecido para formalização do aditamento ao Contrato de

Cessão Fiducirária para atualizar a relação de créditos cedidos; Não recomposição do Valor Minimo

Í
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da Garanti4 conforme deliberado na AGT realizadt em 18104D017. Nos termos da noüficação de

09/O2l17o valor necessário para a recomposição é de R$ 4.338.681,28. Verificação do cumprimento

do Valor Mnimo de Guantia rderente ao mês de fevereiro de 2018

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os creditos imobiliários oriundos da CCB n"
DOMUS 110712015; (ii) Alienâção tr'iduciríria de 757o das cotas de emissão da Valência I -
Pirapozinho Urbanizadora SPE Ltda; e (iii) Cessão Fiduciária de757o dos Direitos Creditórios
oriundos da venda dos lotes do Emprcendimento listados nos Anexos I e II do Contrato de

Cessão Fiduciária.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Série:58 Emissão: I
Volume na Data de Emissâo: R$

14.501.740,13
Quantidade de ativos: 48

Data de Vencimentoz 14/0812025

Tara de Juros: ll,.5%o a.a. nâ bâse 360.

Stâtus3 INADIMPLENTE
Inadimplementos no periodol Restam pendente as maúiculas comprovando o registro da

Alienação Fiduciária dos imóveis para a Securitizadorq,

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituido sobre os créditos imobiliários decorrentes da CCB
n" 24812015; (ii) Àienação tr'iduciária dos Imóveis de Rondonópolis listados no Termo de

Securitizaçâo, conforme aditado; (iii) Alienação tr'iduciríria de Quotas da BRDU SPE Vermont
Ltda; (iv) Cessáo f,iduciária de Dircitos Creditóúos decorrentes da alienaçâo de lotes

integrantes dos loteamentos Jardim do Parque e Jardim do Parque II, bem como dos lotes
rEmânescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido f,'undo de Liquidez
equivalente a R$ 480.000,00; e (v) X'iança prcstada pela BRDU SPE Genebra Ltda, RaÍina
Empreendimentos e Participaçõ€s S.4., Brasil Desenvolümento Urbano S.4., Rafael de

Rezende Fernandez, Carolina Lopez Ponúes Roitter, Marco AuÉlio Grillo de Brito, Denise
Bernardes Grillo e Jose Alfiedo da Justq no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Secu útizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 59 Emissão: I
Volume na Data de Emissão: RS 3.625.435,03 Quantidade de ativos: l2
Data de Vencimento. 1410812025

Taxa de Juros: ll,5o/o a-a. na base 360.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Restam pendente as matriculas comprovando o registro da
Alienação Fiduciá,ria dos imóveis para a Securitizadora;

Garantias: (i) Regime Fiducirário instituído sobrc os créditos imobiliários decorrentes da CCB
n" 240Ú,D0l5; (ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis de Rondonópolis listados no Termo de

{
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Securitização, conforme aditado; (iii) Alienação tr'iduciária de Quotas da BRDU SPE Vermont
Ltda; (iv) Cessão X'iduciária de Direitos Creditórios derorrentes da alienação de lotes

integratrt€s dos lotesmentos Jardim do Parque e Jardim do Parque II, bem como dos lotes

rcmânescentes dos Loteamentos, sendo ceÉo que deverá ser mantido Fundo de Liquidez
equivalente a Rl§ 4&.000p0; e (v) Fiança pnestada peta BRIIU SPE Genebra Ltda, Ralina
Empreendimentos e Participações S.4., Brasil Desenvolümento Urbano S.4., Rafael de

Rezende Í'ernandez, Carolina Lopez Pontes Roitter, Marco AuÉlio Grillo de Brito, Denise

Bernardes Grillo e Joú Alfnedo da Justa, no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 63 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: R$

100.000.000,00
Quantidade de ativos: 100000

Data de Vencimentoz l2l1'll2o25

Trxâ de Juros: CDI + 2"/" aa. na base 252.

Status: INADIMPLENIE
Inadimplementos no periodo: Restam pendentes: - 2' Aditivo ao Contrato de Cessão e Aqúsigão
de Créditos Imobiliarios; - Apolice de Seguro renovada Partage I e tr.

Garanúias: (i) Regime Fiduciário instituido sobre os creditos imobili:írios decorrentes
Contratos de Locaçáo Lastro; (ii) tr'iança prcstada pela Partage Emprcendimentos e

PaÉicipações SÁ., nos termos do Contrato de Cessâo; (iii) Alienação X'iduciríria dos Imóvel
Partage objeto das matrículas 138.652, 13t.656 a 138.658, 185.114 a 185.116; (iv) Alienação
['iduciária dos Imóvel Pratapar objeto da matrícula n" 162.178; (v) Alienação tr'iduciária
Imóvel Vinpar objeto da matrícula n' 176.471, 176.472, 176.414; (ü) Cessâo Fiduciária de

direitos creditórios que sobejarrm eventual excussão da Alienação Fiduci:íria Imóvcl Partage
("Cessâo Í'iduciária Direitos Creditórios Partage"); (vii) Cessâo tr'iduciária dc direitos
creditóúos oriundos dos Contratos de Locação Garantia; Adicionalmente, na ocorÉncia das

hipóteses preüstas na cláusula 8.7 do Termo de Securitização, a Cedente deveni constituir
garantia adicional correspondcntc à (i) Carta de Fiança Bancária, contratada em altemativâ
à constituição do Cash Colateral, acima do Valor Mínimo de Cobertura Imóveis, nos termos

dos Contrâtos de Alienaçâo ['iduciriria; e/ou (ii) Cash Colaterd, em alternativa à contrataçâo

da Carta de X'iança Bancária, âcimâ do Valor Mínimo de Cobertura Imóveis, nos termos dos

Contratos de Alienação Fiduciária.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: 66 Emissão: I
Volume na Data de f missão: RS 8.013. 192,75 Quantidade de ativos: 25

Data de Vencim ento : 1 5 I 07 12024

fa-e {6 Ju16s; llVo a.a. nâ base 360.

Statuss INADIMPLENTE

Página 65 de 72

mcs - 1O966675v1



Inedimplementos no período: Falta de comprovação do câculo da Razão Mnima de Garantia

conesponde a lzf/o (cenlo e vrnte por cento) da PMT do CRI, referente ao mês de março de 2017.

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobrc os Créditos Imobiliários repnesentados pela CCI e suas

Garantias, com a consequente constituiçâo do Patrimônio Sepârâdo, (ii) Alienação Fiduciríria
de Ações SPE correspond ente a 60yo (sessenta por cento) das Ações de emissão da SPE Sâo

José dos Campos S.4., (iii) Alienaçáo tr'iduciária de Ações sobrc a totalidade das açôes de

Emissão da trS Participações S.4., (iv) Cessão fiduciária de Direitos Creditórios
correspondentes a 607" (sessenta por cento) dos rccebíveis decorrentes das vendas dos lotes

da fase III do Empreendimento Imobiliário, (v) Cessão Fiduciária de Conta Centralizadora
que rcceberá os rlecursos correspondentes a 607o (sessenta por cento) dos recebíveis

decorrentes das vendas dos lotes da fase III do Emprcendimento Imobiliário. Na Data de

fmissão, as Garantias estáo constituídas, mas nâo registradas, sendo que os respectivos
proúocolos e registros são condições suspensivas pâra o pâgamento do valor da cessâo no

âmbito do Contrato de Cessão, consoânte item 2.3 do referido contrato.

f,missora: Habitasec Secu ritizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: 69 Emissão: I
Volume na Data de Emissáo: R$

54.000.000,00
Quantidade de ativos: 54000

Data de Vencimento: lT lll/2020
Taxa de Juros: Al + 2,3y" a.a. na base 252,

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no periodo: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - Instrumento

Particular de Alienação Fiduciaria de Imóveis em Garantia e OutrÍs Avenças, tendo a IIESA 43 -

Investrmentos Imobiliários Ltda- como frduciante; - Instrumento Particular de Alienação Fiducirária

de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, tendo a HESA 45 - lnvestimentos Imobiliririos Ltda
como frduciante; - lnstrumênto Particu.lar de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras

Avenças, tendo a HESA 54 - Investimentos Imobilirários Ltda como fiduciante; - Instrumento

Particular de Alienação Fiducirária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, tendo a IIESA 70 -
Investimentos Imobiliários Ltda- como fiduciante; - Instnrmento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia e OutÍas Avenças, tendo a IIESA 75 - Investimentos Imobiliários Ltda
como fiduciante; - Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outrâs
Avenças, tendo a HESA 8l - lnvestimentos Imobiliá,rios Ltda. como fiduciante; - Instrumento

Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, tendo a HESA I I 3 -
Investimentos Imobilirírios Ltda. como fiduciante;

Garantias: (i) Rcgime fiducirírio instituído sobrc os cÉditos imobilirários rtprcsentados por
CCI; (ii) Alienações Íiduciárias de Imóveis em garantia constituídas sobrc os Imóveis, nos
termos de cada um dos Insúrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii)
Í'iança prcstada pela Helbor Emprecndimentos S.4., nos termos do Contrato de Cessâo de
CÉditos Imobiliários.

?/
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Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: 79 Emissãol I
Volume na Data de Emissão: R$
47.000.000,00

Quantidade de ativos: 47000

Data de Vencimentoz 10/03/2021

fexa {s Jrr16s3 CDI + 25V" a.a. na base 252.

Status: ATTVO

Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período

Garantias: (i) Regime ['iduciário sobre os CÉditos Imobiliários oriundos da CCB n' FP

ü)14i17 emitida pela Gafisa S.A. e rcpresentado por CCI; (ii) Alienaçáo f iduciária de Imóveis

sobre os imóveis relacionados em cada um dos Instrumentos Paúiculares de Alienação
tr'iduciária de Imóveis; e (iii) Cessâo Fiduciária de Contas Correntes onde seráo creditados

todos os necunos decorrentes das futuras comercializaçáo das unidades autônomas dos

imóveis, bem como quaisquer outras rcceitas que sejam destinadas ao pagamento da CCB.

Emissora: Habitasec Sccu ritizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: 85 Emissâo: I
Volume na Data de Emissão: R$
50.000.000,00

Quantidade de ativos: 50000

Data de Vencimento. 20 / 08 12021

Taxa de Juros: CíJl+ 2,75y" aa.na base 252.

Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências consolidadas: - Cópia do lo Aditamento ao ContraÍo de

Cessão.; - Declaração de Cumprimento das Obrigagões referente ao / semestre de 2017; -
Comprovação de Destinação de Recursos; e - Comprovante de pagamento de IPTU, condomínio e
demais encargos relacionados aos Imóveis, correspondentes ao exercício de 2017.

Garantias: (i) Regrme Fiduciririo sobre os CÉditos Imobiliários oriundos da CCB n'120820-
l; (ii) Alienação ['iduciária de Imóveis, nos termos do Anexo II de cada um dos Instrumentos
Particulares de Alienaçâo X'iduciária de Imóveis, celebrado entre cada uma das tr'iduciantes e
a Emissora

Emissora: Ilabitasec Securitizadora SÁ.
Ativo: CRI
Scrie: 90 Emisúo:1
Volume na Data de Emissão: R$
10.000.000,00

Quantidade de ativos: I

Data de Vencim entoz 27 /07 12021

Taxa de Juros: CDI + 3§% aa na base 252.

Status: ATIVO

v,.t
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Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período

Garantias: (i) Regime ['iduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB n' FP FIIV
0f/17; (ii) Aienação tr'iduciária de Imóveig nos termos do Anexo II de cada um dos

Instrumentos PaÉiculares de Alienação tr'iduciária de Imóveis, celebrado enúre cada uma das

Fiduciantes e a Emissora; e (iü) Garantia Fidejussória pnestâda pelos Fiadores os Srs. José

Roberto Teixeira Pinto e Mauro Teixeira Pinto no âmbiúo do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora SÁ.
Ativo: CRI
Serie: 92 Emissão: I
Volume na Data de Emissão: RS 4.000.000,00 Quantidade de ativos: 4000

Data de Vencimentor 25lO812021

Taxa de Juros: CDI + Ayo a.a. nâ base 252.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendências consolidaclas: - Cópia assinada do Contrato de AI de

Imóveis Berrini; - Cópia assinada do Contrato de AF de Imóveis Faria Lim4 - Cópia das mafriculas

comprovando os atos dos itens 2 a 4 acima; - Verificações do Frmdo de Reserva correspondentes

aos meses de outubro de 2017 a feveÍeiro de 2018; - Declaração da Devedora atestando o

cumprimento da< obrigações;

Garantias: (i) Regime Fiduciário Instituído sob os Crcditos decorrentes da CCB n' FP FIIV
0212017, reprcsentâdos por CCI; (ii) Alienação tr'iduciária constituídas sobre os imóveis objeto
das matrículas 168.177,168.197 ,168.176, 168,1t9, 16t.190, 16E.202 do 16" Registro de Imóveis

de SP; das Matrículas 147.107 e 147.116 do 2'Registro de Imóveis de Guamlhos; e Matrículâs
101.180 do 8' rcgistro de Imóveis de SP e 96.,()0 do 5" Registro de Imóveis de SP; (iii) Fiança
consubstanciada pelas pessoas lisicas Srs. Fabio Freitas Romano, Guilherme Augusto Soares

Beneüdes e Gilberto Bernardo Benevides.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 97 Emissâo: I
Volume na Data de Emissão: R$
28.000.000,00

Quantidade de ativos: 28000

Data de Vencimeatoz 26/10/2021

Tera de Juros: CDI + 3,.5% aa na base 252.

Stâtus: ATIVO
Inadimplementos no período: Não oconeram inadimplementos no oeríodo

Garantias: (i) Regime tr'iduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB n' FP tr'flV
03/17; (ii) Aienaçâo Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo II do Instrumento Particular
de Alienaçâo Fiduciáúa de Imóveis, celebrado entrrc a X'iduciante e a Emissora; e (iii) Garantia
Fidejussória prcstada pelos f iadores os Srs. Eduardo Antonio Sahadi Ditolvo, Heloisa Helena

V/
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Sitrangulo Ditolvo, Júlio Cesar da Silveira l*mos, Glaura Gümarães l*mos e Cláudio José

Sitrângulo no âmbito do Contrato de Cessão.

Ir

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 99 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: RS 8.500.000,00 Quantidade de ativos: 8500

Data de Yencimentot 27|l2l202l
Tâxâ de Juros: CDI + 3% a.a. na base 252.

Status: ATTVO

Inadimplementos no período: Não oconeram inadimplementos no período

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobrc os Creditos Imobiliários oriundos da CCB n'tr'P Í'IIV
01/18; (ii) A|ienaçâo f iduciária de Imóveis, nos úermos do Anexo [I do Instrumento Particular
de Alienação F'iduciária de Imóveis; (iii) Garantia Fidejussória consubstanciada por pessoas

Íísicag deÍinidas na cláusula 1.1 do Termo de Securitizaçáo; e (iv) Í'undo de Reserva.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: 100 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: R§ 4.300.000,00 Quantidade de ativos: I
Data de Vencim ento: 25 / | 1 12020

Tara de Juros: @l + 3,SUo a.a- na base 252.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no peíodo: Pendências consolidadas: - Confato de Cessão registrado no

RTD/Santos; - Alienação Fiducirária registrada nos Registros de Imóveis competentes, assim como

as matÍiculas atualizadas contendo a Alienação Fiduciáriq - Regrstro da CCI: FP FIIV o,412017; -

Comprovação da manutenção do Fundo de Reserva referente ao mês de março.

Garantias: (i) Regime X'iduciário instituído sobre os Créditos Imobilirários, nepresentados pela

CCI; (ii) Alienaçâo tr'iduciária de Imóveis de propriedade da Viarcggio SPE

Emprtendimentos imobiliários Ltda, conforme identificados no Anexo I de cada um dos

Instrumentos Particulares de Nienação X'iduciária de Imóveis; (iii) Fiança consubstanciada
por pessoâlr íisicas no âmbito do Contrato de Cessâo; e (iv) tr'undo de Reserua constituído
através da retenção de parte do Preço de Aquisição Liquido, na forma da cláusula 2.9.3 do
Termo de Sccuritizaçâo.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora SÁ.
Ativo: CRI
Serie:107 Emissâo: I
Volume na Data de Emissío: R$

25.000.000,00
Quantidade de aüvos: 25000

Datâ de Vencimentot 2510212022
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Taxa de Juros: CDI + 6yo a.a. na base 252.

Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período

Garantias: (i) Aienações Fiduciárias de Imóveis de propriedade da TRILINFO BAHIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILITIRIOS SPE LTDA. E A LISBOA EMPREENDIMENTOS
SPE LTDA., em conjunto, registrados sob as matrículas identificadas no Anexo II de cada um
dos Insíumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia tr'idejussória
consubstanciada por pessoas fisicas; e (iii) tr'undo dc Reserva cujo valor total deverá cobrir o

montânte equivalenüe às seguintes despesas, a ser recalculado mensalmente (a) valor
equivalente a 3 (ffis) meses de Juros Remuneratórios, com base na última Taxa DI (conforme
definido no Termo de Securitização) divulgada pela 83; e (b) valor equivalente a 6 (seis) meses

de despesas relacionadas a condomínio e IPTU dos Imóveis objeto das Alienações tr'iduciárias.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Serie: I08 Emissão: 1

Volume na Data de Emissáo: R$ 5.600.000,00 Quantidade de ativos: 5600

Data de Vencim ento: 25 I 02 12022

Taxa de Juros: CDI + 3,75Vo â.4. na base 252.

Status: ATIVO
Inadimplementos no periodo: Não ocorreram inadimplementos no período

Garantias: (i) Alienações Fiduciárias de Imóveis de propriedade da CIIACARA SANTA
MÔNICA SPE PARTICIPAÇÔES E EMPREENDIMENTOS IMOBILúRIOS LTDA.,
rcgistrados sob as matrículas identiÍicadas no Anexo I do Instrumento Particular de Alienação
fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia f,idejussória consubstanciada por pessoâs t-rsicas; e (iii)
Fundo de Reserva cujo valor total deveú cobrir o montante equivalente as seguintes despesas,

a ser recalculado mensalmente (a) 3 (tr€s) meses de Juros Remunemtórios, com base na última
Taxe DI (conforme definido abaixo) divulgada pela 83; e (b) 6 (seis) meses de despesas

rrlacionadas a condomínio e IPTU dos Imóveis.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Aúivo: CRI
Serie: I I I Emissâo: 1

Volume na Data de Emissâo: R$
90.000.000,00

Quantidade de ativos: 90000

Data de Vcncim ento: 30 I 0612022

Tare de Juros: CDI + 3o/o aa. na base 252.

Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período

Garantias: Regime tr'iduciário e Paúrimônio Separado; e Alienação tr'iduciária de Imóveis,
livres e dqsembaraçados de quaisquer ônus.

q
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Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI
Série: I 14 Emissâo: 1

Volume na Data de Emissão: R$

16.000.000,00
Quantidade de ativos: 16000

Data de Vencimentoz 2510712022

Taxa de Juros: 100% do CDI.
Status: ATryO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.

Garantias: (i) Regime ['iduciário e Patrimônio Separado; (ii) Alienação f iduciária de Imóveis,
livres e desembaraçâdos de quaisquer ônus; (iii) Fiadorcs, representados por três pessoas

fisicas, que garantem o pontual e integral cumprimento das Obrigaçôes Garantidas; e (iv)
f,'undo de Reserva

'L,t
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ANEXO VIII
AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILúRIOS DA 144'SÉRIE DA 1'

EMISSÃO DE CERTIÍ'ICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILúRIOS DA HABITASEC
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 23 DE ABRIL DE 2019

Declaração do Coordenador Líder

EABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92,IaÁim Pauli§tano, CEP 01.451-

902, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09 .304.427 10001-5 8 ("Coordenador Líder" ou "Habitasec"), na

qualidade de coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 144" série da 1" emissão ("Emissão"), em que a própria Habitasec atua na qualidade de emissora

dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Oferta e a OLIVEIITA TRUST DISTRIBUIDORÁ
DE TÍTULos E vALoREs MoBILúRIoS S.4., 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), Itaim
Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPIÀ{F sob o n'36.113.87610004-34, atua coÍÍio agente fiduciário
("Agente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora

e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, alem de ter agido com

diligência para asseguÍar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações
prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobilirí,rios da Emissão.

São Paulo, 23 de abril de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:
R

CP

cl 09.835.866'6-R I

Nome:

Cargo:
Vicenç Postiga Nogucira
RG: 87783ó
CPF: 076.811.14847

oo Faria EstÍada

óas.zsa.o+z-ar
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